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CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ ÎN CURSUL ANULUI  2015 
Conform prevederilor Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, preşedintele 

consiliului judeţean răspunde de buna funcţionare a administraţiei publice judeţene, asigurând în mod 
constant şi unitar respectarea prevederilor Constituţiei, punerea în aplicare a legilor, a decretelor 
Preşedintelui 1României, a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului, a hotărârilor consiliului judeţean, precum 
şi a altor acte normative. 

 
COMPONENŢA CONSILIULUI JUDEŢEAN GORJ ÎN CURSUL ANULUI 2015 

 
1. CĂLINOIU ION – președinte  
2. FLORESCU CIPRIAN-ADRIAN – vicepreședinte  
3. FILIP ROBERT-DORIN – vicepreședinte 
4. AMZA ELENA 
5. BANŢA VICTOR 
6. CILIBIU NICOLA 
7 CIOLOCOI MĂDĂLINA-ADINA 
8. CIUCHIATU CONSTANTIN  
9. CORNOIU SABIN 
10. DOBRIŢOIU ION 
11. DRĂGHICI DOREL 
12. DRĂGOI ALECU 
13. DUMITRAȘCU MARIA 
14. GRECI COSMIN 
15. GRIVEI GHEORGHE 
16. MAIOREANU ANDREI PETRIŞOR 
17. MILOSTEANU GHEORGHE  
18. MITESCU GHEORGHE  
19. NANU PETRE 
20. NEAŢĂ GHEORGHE 
21. NICHIFOR GHEORGHE 
22. NOVAC GHEORGHE 
23. ORZAN GHEORGHE 
24. PAVEL NELU 
25. PĂSĂRIN OVIDIU-DRAGOŞ 
26. POPA VALENTIN 
27. PORUMBEL GHEORGHE 
28. PUNGAN MARIAN-CONSTANTIN 
29. RĂDULESCU PETRE  
30. RÂBU VASILE  
31. ROGOVEANU GEORGIANA-CHIVA 
32. ŞARAPATIN ELVIRA  
33. VÎLCEANU DAN
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I. ACTIVITATEA DE REGLEMENTARE 
Preşedintele consiliului judeţean a urmărit, în cadrul atribuţiilor ce îi revin, îndeplinirea Hotărârilor 

Consiliului Judeţean Gorj, ca for deliberativ. 
În cursul anului 2015, Consiliul Judeţean Gorj s-a întrunit în 15 şedinţe, dintre care 12 ordinare (29 

ianuarie, 10 februarie, 19 martie, 30 aprilie, 29 mai, 26 iunie, 17 iulie, 25 august, 11 septembrie, 20 octombrie, 
27 noiembrie, 18 decembrie), două extraordinare (07 octombrie, 11 noiembrie), și una „de îndată” (25 
septembrie), adoptându-se 138 de hotărâri. 
            Hotărârile adoptate se referă la rezolvarea unei palete largi de probleme, în funcţie de necesităţile de 
dezvoltare economico-socială a judeţului, precum și de nevoile reflectate la nivelul colectivității locale, şi 
anume: 
 probleme organizatorice, probleme privind bugetul, probleme de personal, probleme privind 

sănătatea, cultele şi cultura, urbanismul, patrimoniul, mediul, agricultura, turismul, cooperarea şi 
dezvoltarea regională, probleme de asistenţă socială, dar și strategii de dezvoltare a Județului Gorj. 
 
În cursul anului 2015 au fost emise 1441 de Dispoziţii ale Președintelui Consiliului Județean Gorj. 

             Activitatea comisiilor de specialitate 
În 2015, cele nouă comisii de specialitate constituite la nivelul Consiliului Judeţean Gorj s-au întrunit 

în şedinţe în care membrii comisiilor au analizat proiectele de hotărâri, s-au pronunțat asupra unor probleme 
trimise de Consiliul Județean Gorj spre avizare, au întocmit rapoarte de avizare, procese-verbale de ședință 
şi au formulat propuneri și  amendamente cu privire la materialele supuse analizei şi avizării, îndeplinindu-și 
atribuţiile conform legii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare. 

În acest context, trebuie remarcate aportul substanțial și sprijinul tehnic adecvat asigurate de 
aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj, cu privire la toate activitățile desfășurate de autoritatea 
deliberativă. 

În perioada anului 2015, comisiile de specialitate au contribuit la buna funcţionare a Consiliului 
Judeţean Gorj, avizând proiecte de hotărâri, pronunțânu-se asupra mai multor situații şi soluţionând 
probleme din principalele lor domenii de activitate: administraţie publică locală, buget-finanţe, cooperare şi 
dezvoltare regională, industrie, protecţia mediului, agricultură, urbanism şi amenajarea teritoriului, turism, 
sport, tineret, cultură, sănătate, asistenţă socială, etc. 

 
 

II. ACTIVITATEA APARATULUI DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI JUDEŢEAN GORJ 
 
1. Administraţie publică locală 

 
A. Dezvoltarea Capacităţii Administrative şi Monitor Oficial  

În conformitate cu prevedere art. 104 alin. 5 lit. a şi b din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a altor acte normative privind activitatea desfăşurată 
de către autorităţile administraţiei publice locale din judeţ, au fost realizate acţiuni de îndrumare 
metodologică în vederea rezolvării problemelor privind administraţia publică locală şi acţiuni de verificare şi 
îndrumare a activităţii de autoritate tutelară. Semestrial, au fost centralizate situaţiile de autoritate tutelară 
transmise de către cele 70 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţ.  
Îndrumarea activităţii autorităţilor administraţiei publice locale în unităţile administrativ-teritoriale a 
presupus în accepţiunea generală, cunoaşterea în prealabil a situaţiei de fapt  şi urmărirea rezultatelor la care 
trebuie să ajungă prin acordarea de îndrumări.  
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În vederea desfăşurării în bune condiţii a activităţii în teritoriu, au fost distribuite materiale pentru 
adoptarea anumitor acte normative pe plan intern (salubrizare, gospodărire şi înfrumuseţare a localităţii, 
regulamente de funcţionare, alte machete, etc.) şi s-a acordat sprijin efectiv în activitatea de pregătire a 
materialelor de analiză şi redactare a proiectelor de hotărâri.  
Au fost stabilite obiectivele activităţii de coordonare a autorităţilor administraţiei publice locale în baza 
tematicilor semestriale şi au fost realizate acţiuni de îndrumare şi sprijin în vederea respectării legislaţiei 
privind administraţia publică locală.  

A. Obiectivele au fost axate pe aspectele organizatorice ale activităţii de administraţie. Au fost 
urmărite  aspecte privind: 
 - Prezentarea în şedinţele de consiliu local a stadiului realizării acţiunilor din Programul de gospodărire a 
unităţii administrativ-teritoriale (întocmit în baza O.G. nr. 21/2002 aprobată prin Legea nr. 515/2002);  
     - Depunerea declaraţiilor de avere şi interese de către aleşii locali şi a funcţionarilor publici pentru anul 
2015 şi transmiterea la A.N.I conform art. 42 alin. 2 din Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate cu modificările şi completările ulterioare şi art. 74 alin. 1 din 
Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali cu modificările şi completările ulterioare. Înregistrarea  în 
Registrele speciale a declaraţiilor de avere şi de interese;  
- S-a procedat la punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de 
reglementarea pieței produselor din sectorul agricol, verificându-se : numărul atestatelor și a carnetelor de 
comercializare eliberate, stabilirea în consiliul local a taxei pentru eliberarea atestatului de producător și a 
carnetului de comercializare, precum și numirea prin dispoziție a primarului a reprezentanților care verifică 
datele din registrul agricol în vederea eliberării atestatului de producător; 
        - Verificarea dosarelor speciale de şedinţă din semestrul I şi II/2015, ce trebuie să conţină  conform art. 
42, alin 6 din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare următoarele: 
materialele dezbătute la ordinea de zi, dispoziţia de convocare, procesul verbal de afişare a dispoziţiei, 
procesul verbal al şedinţei, dosar ce trebuie să fie numerotat, sigilat, parafat şi semnat de cei în drept.  
- Întrunirea consiliilor locale în şedinţe ordinare, conform art. 39, din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală. Convocarea consiliului local în scris, prin intermediul secretarului unităţii administrativ-
teritoriale, respectarea cu cel puţin 5 zile înaintea şedinţelor ordinare sau cu cel puţin 3 zile înainte de 
şedinţele extraordinare; punerea la dispoziţia consilierilor locali a materialelor înscrise pe ordinea de zi; 
precizarea în invitaţia la şedinţă a datei, orei, locul desfăşurării şi ordinea de zi a acesteia; aducerea la 
cunoştinţă locuitorilor comunei sau ai oraşului prin mass-media sau prin orice alt mijloc de publicitate, 
consemnarea convocării în procesul-verbal al şedinţei;                         
- Îndeplinirea atribuţiilor comisiilor de specialitate stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
consiliului local aprobat prin adoptarea de HCL, precum şi respectarea prevederilor art.51, alin.1, 3 şi 4, 
art.54, alin. 1,2, , 4, 5 şi 6 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în 
ceea ce constă ţinerea şedinţelor pe comisii şi întocmirea rapoartelor de avizare;  
- Prezentarea de către primar a Raportului anual privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii 
administrativ-teritoriale în conformitate cu prevederile art. 63, alin. 3, lit. a, din Legea nr. 215/2001 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
- Prezentarea de către  consilierii locali și viceprimari a rapoartelor anuale de activitate conform art.51, alin.4 
din Legea nr. 215/2001, modificată; 
- Întocmirea şi aprobarea bugetului local şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar, stabilirea impozitelor şi 
taxelor locale conform art. 63, alin. 4, lit. b, din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;  
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- Asigurarea inventarierii bunurilor din patrimoniul public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale conform 
art. 63, alin. 5, lit. d, din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
prezentarea raportului asupra situaţiei gestionării bunurilor conform art. 122;  
- Modul de soluţionare a petiţiilor înregistrate în anul 2015. Autoritatea publică locală analizează activitatea 
proprie de soluţionare a petiţiilor, pe baza raportului prevăzut la alin. 1 al art. 6 şi art. 14 din O.G. 27/2002, 
în şedinţă de consiliu local; 
- Punerea în aplicare a prevederilor H.G. nr.218/2015 privind registrul agricol pentru perioada 2015-2019 și 
a Ordinului nr.734/2015 al Ministrului Agriculturii și dezvoltării rurale privind aprobarea Normelor tehnice de 
completare a registrului agricol 2015-2019; 
-Organizarea întâlnirilor periodice cu cetăţenii conform prevederilor legale, consilierii fiind informaţi de către 
primarul localităţii şi de către secretar de importanţa acestor întâlniri cu cetăţenii conform art. 52, al. 3 din 
Legea nr. 215/2001, modificată şi completată de Legea nr. 286/2006, pentru a prelua problemele cu care 
aceştia se confruntă;  
S-a avut în vedere menţinerea permanentă a bunei colaborări între autorităţile administraţiei publice locale 
din comune, oraşe şi municipii şi autorităţile administraţiei publice locale de la nivel judeţean, în rezolvarea 
problemelor din administraţia publică locală.  
Preocupările în plan deliberativ ale consiliului judeţean au fost evidenţiate în cele patru ediţii ale Monitorului 
Oficial al Judeţului Gorj, realizat în baza O.G. nr. 75/2003, aprobată prin Legea nr. 534/2003. Au fost transmise 
trimestrial, aceste ediţii ale Monitorului Oficial al Judeţului Gorj, în cele 70 de unităţi administrativ-teritoriale 
din judeţ, către instituţiile subordonate consiliului judeţean şi consilierilor judeţeni.  
 În baza acestor legislaţii privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de editare a monitoarelor 
oficiale ale unităţilor administrativ-teritoriale s-a efectuat şi schimbul gratuit de Monitoare Oficiale cu 
consiliile  judeţene din ţară, pe bază de reciprocitate,  în scopul realizării unui schimb util de experienţă în 
activitatea administraţiei publice locale.  
Acţiunile de control şi îndrumare realizate în teritoriu de către cei 4 specialişti din cadrul Compartimentului 
Dezvoltarea Capacităţii Administrative şi Monitor Oficial, au avut ca efect îmbunătăţirea muncii 
organizatorice şi a calităţii actului decizional la nivelul majorităţii autorităţilor locale din judeţ, primării şi 
consilii locale conlucrând mai eficient pentru aplicarea legilor şi a propriilor hotărâri în interesul locuitorilor.  

B. În conformitate cu prevederile Legii nr. 233/2002 prin care se aprobă Ordonanţa de Guvern nr. 
27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, în cursul anului 2015 s-au repartizat 
Compartimentului Dezvoltarea Capacităţii  Administrative şi Monitor Oficial  un număr de 143 sesizări şi 
petiţii ale cetăţenilor, urmărindu-se soluţionarea în termenul prevăzut de lege şi comunicarea răspunsurilor. 
Putem detalia petiţiile primite după problematică:  
- un număr de 63 sesizări, care privesc cazurile sociale, iar când situaţia a impus, au fost sesizate instituţiile 
sau serviciile specializate în măsură să asigure o protecţie adecvată;  
- un număr de 14 petiţii se referă la starea proastă a drumurilor judeţene şi comunale, solicitând fonduri 
pentru amenajarea şi repararea acestora;  
- un număr de 24 petiţii care se referă la aplicarea necorespunzătoare a Legii fondului funciar. Întrucât 
Consiliul Judeţean nu are prerogative privind aplicarea prevederilor legale, cei care au adresat astfel de petiţii 
au fost îndrumaţi să se adreseze fie instanţelor judecătoreşti, fie comisiilor de aplicare a legilor fondului 
funciar;  
- un număr de 11 petiţii înregistrate la Consiliul Judeţean Gorj se referă la încălcarea Legii nr. 50/1991;  
- un număr de 26 petiţii ce privesc diverse domenii (branşări la reţeaua electrică, racordări la o sursă de apă 
potabilă, despăgubiri pentru terenuri afectate, solicitări locuinţe precum şi unele abuzuri săvârşite de către 
conducerea unor primării şi a unor cetăţeni care nu respectă legislaţia în vigoare. În astfel de situaţii, petenţii 
au fost îndrumaţi să se adreseze organelor abilitate, Consiliul Judeţean neavând competenţe. 
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- un număr de 5 petiții au fost clasate, deoarece conținutul acestora se regăsea în cele trimise anterior de 
petent; 

C. S-a asigurat reprezentarea Consiliului Judeţean la şedinţele Comitetului Consultativ de Dialog 
Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice.  
D.  Au fost realizate demersurile necesare în vederea tipăririi şi distribuirii atestatelor de producător 

şi a carnetelor de comercializare solicitate de către autorităţile locale, conform Legii 145/2014.                                                                                                                                         
E. În vederea desfăşurării în condiţii optime a şedinţelor Comisiei Judeţene de Dialog Social, 

preşedintele consiliului judeţean a stabilit măsuri organizatorice şi desemnat un responsabil în acest sens 
care să pregătească 6 şedinţe organizate de Consiliul Judeţean Gorj şi să participe  la cele 6 şedinţe organizate 
de Instituţia Prefectului – Judeţul Gorj. 

F. Au fost nominalizate prin Ordinul Prefectului Judeţului Gorj două persoane din cadrul 
Compartimentului, ca membri ai Colectivului de lucru şi ai Comisiei judeţene de fond funciar, pe toată durata 
funcţionării Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor;  

G. Selecţionarea şi arhivarea documentelor elaborate în cadrul compartimentului, predarea 
acestora în arhiva Consiliului Judeţean Gorj pe bază de inventar. 

 
B. Sesizări și petiții 

Compartimentul informații și relații publice ține evidența sesizărilor și reclamațiilor, formulate în scris 
ori prin poșta electronică, pe care un cetățean sau o organizație legal constituită le adresează conducerii 
Consiliului Județean Gorj și urmărește rezolvarea în termen a problemelor ridicate, comunicând răspunsurile 
la soluțiile date la termenul prevăzut în Legea nr. 233/2002 prin care se aprobă O.G. nr. 27/2002 privind 
modul de reglementare a activității de soluționare a petițiilor. 
 În anul 2015 s-a primit un număr de 56 de sesizări și petiții, în scădere cu 22 față de anul 2014, cele 
mai multe referindu-se la starea în care se află drumurile județene și comunale, exemplificând în acest sens 
petițiile adresate de cetățeni din localitățile Turcinești, Roșia de Amaradia, Samarinești, Logrești. 
 Un număr mare de sesizări primite de la cetățeni se referă la construcția unor locuințe și anexe 
gospodărești fără autorizații de construcții, exemplu: Plopșoru, Tismana, Săulești, Văgiulești, Bâlteni, 
Turburea. 
 Se solicită, de asemenea, ajutoare sociale, materiale și bănești de către cetățeni din localitățile 
Berlești, Polovragi, Bumbești-Jiu. 
 Alte probleme ridicate de cetățeni se referă la aplicarea necorespunzătoare a Legii fondului funciar, 
obținerea de titluri de proprietate, exemplu: Văgiulești, Bălești, Crasna, Bâlteni, Curtișoara. 
 Un număr de petiții adresate de cetățeni au vizat obținerea gradului de handicap, trecerea de la un 
grad de handicap la altul, cele mai multe cazuri fiind din Tg-Jiu. 
 Celelalte sesizări și petiții au vizat diverse probleme, dintre care menționăm: introducerea curentului 
electric în unele locuințe, distrugerea unor drumuri de către mașinile de mare tonaj, scutirea de taxe pentru 
unele terenuri agricole, litigii de muncă, alimentări cu apă, distrugerea de locuințe din cauza alunecărilor de 
teren, exploatarea ilegală de balast din albia râurilor, distrugerea unor poduri și podețe din cauza lucrărilor 
de alimentare cu apă și de canalizare, recalcularea unor pensii, amplasarea de magazine pe domeniul de 
siguranță al străzilor, acordarea unor fonduri pentru construcția de poduri și podețe, nemulțumiri legate de 
transportul public în municipiul Tg-Jiu și altele. 
 Problemele enumerate mai sus au fost sesizate de către cetățeni din localitățile Bengești-Ciocadia, 
Tismana, Albeni, Stejari, Novaci, Licurici, Prigoria, Ciuperceni, Polovragi, Peștișani, Fărcășești, Logrești, 
Samarinești, Ionești, Turcinești. 
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2. Accesul la informaţiile de interes public pe anul 2013 
            În conformitate cu prevederile Legii nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes 
public şi ale Normelor de aplicare a legii prin Hotărârea Guvernului nr.123/2002, precum şi ale 
regulamentului de  organizare  şi funcţionare a autorităţii, în cadrul structurii organizatorice a aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Gorj, funcţionează Compartimentul informaţii şi relaţii publice. 
  Au fost asigurate condiţiile necesare pentru implementarea Planului de acţiune pentru realizarea măsurilor 
stabilite în cadrul programului de combatere a birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul şi pentru 
desfăşurarea activităţilor de relaţii publice, conform programului de lucru  stabilit prin acest plan  (patru zile 
pe săptămână, între orele 8,30-16,30 iar o zi pe săptămână între orele 9,00-17,00). 
   În perioada anului 2015, au fost înregistrate un număr de 53 de cereri de informaţii de interes public 
formulate în scris. 
Solicitările au vizat în principal date cu caracter economic şi informaţii privind activitatea administraţiei  
publice judeţene şi au fost adresate atât de persoane fizice cât şi de persoane juridice. 
   Informaţiile solicitate verbal au fost  în număr de 517, răspunsul fiind comunicat pe loc de funcţionarul 
desemnat pentru activitatea de relaţii  publice, în situaţiile în care au permis acest lucru. În celelalte cazuri, 
solicitanţii au fost îndrumaţi către serviciile din cadrul Consiliului Judeţean Gorj  sau instituţiilor publice 
subordonate acesteia. 
    Obiectivele stabilite pentru perioada anului 2015 au fost : 
- coordonarea activităţii de acordare a informaţiilor de interes public solicitate, stabilind condiţiile şi 
formele în care are loc accesul la acestea ; 
- păstrarea evidenţei solicitărilor de informaţii de interes public, precum şi a răspunsurilor transmise 
sau, dacă este cazul, a refuzurilor privind  comunicarea în condiţiile legii ; 
- asigurarea accesului mijloacelor de informare în masă la informaţiile de interes public, conform 
prevederilor legale. 
3. Compartiment contractări servicii sociale 

         Pe parcursul anului  2015 Compartimentul contractări servicii sociale din cadrul Consiliului Judeţean Gorj 
a procedat la organizarea şi realizarea activităţilor specifice contractării serviciilor sociale acordate de 
furnizorii publici şi privaţi din judeţul Gorj  şi la monitorizarea acestora. 
        Având în vedere modificarea legislaţiei privind acreditarea furnizorilor de servicii sociale/serviciilor 
sociale, respectiv HG 118/2014 de aprobare a normelor   metodologice de aplicare a prevederilor Legii 
197/2012şi precizărilor M.M.F.P.S.P.V.,  Compartimentul contractări servicii sociale din cadrul Consiliului 
Judeţean Gorj a transmis către toţi furnizorii de servicii sociale publici şi privaţi din judeţul Gorj adrese cu 
privire la noua metodologie de  acreditare şi etapele de parcurs în vederea obţinerii certificatului de 
acreditare ca furnizor de servicii sociale, dar şi a serviciilor sociale pe care atât  instituţiile publice , cât şi 
structurile private (ONG-uri, Asociaţii, Fundaţii) din judeţ care au ca activitate asistenţa socială. 
 În acest demers, au fost acordate sprijin şi asistenţă, în vederea completării corecte şi complete a 
cererii de acreditare  ca furnizor servicii sociale şi a cererii de licenţiere a serviciilor sociale (sprijin direct la 
sediul Consiliului Judeţean, prin contactare telefonică, e-mail sau fax). 
          Ca rezultat al  acestei acţiuni au fost acreditate un număr de 34 de unităţi care desfăşoară activităţi de 
asistenţă socială. 
           În conformitate cu prevederile art. 114 alin.(2) lit. c) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, s-a 
procedat la  colectarea datelor si informaţiilor în vedere actualizării Listei unice a furnizorilor  publici şi privaţi 
de servicii sociale acreditaţi din judeţul Gorj, aprobată prin dispoziţia nr.203/11.03.2014 a  preşedintelui 
Consiliului Judeţean Gorj. 
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          Colectarea, completarea, procesarea şi centralizarea informaţiilor  a avut drept scop actualizarea Listei 
unice a furnizorilor publici şi privaţi de servicii sociale acreditate din judeţul Gorj, în conformitate cu noua 
legislaţie, care va fi dată publicităţii, prin afişare pe site-ul Consiliului Judeţean Gorj 
(www.cjgorj.ro/anunţuri/buletin informativ), în scopul de a fi adusă la cunoştinţa cetăţenilor din judeţ şi a 
tuturor celor interesaţi. Lista unică a furnizorilor publici şi privaţi de servicii sociale urmează a fi actualizată 
periodic, în funcţie de modificările intervenite în conţinutul ei. 
          În vederea îndeplinirii atribuţiilor stabilite prin Legea Asistenţei Sociale nr. 292/2011 Compartimentul 
contractări servicii sociale a elaborat   Strategia  de dezvoltare a serviciilor sociale acordate de furnizorii publici 
şi privaţi din judeţul Gorj pentru perioada 2014-2020 şi  a planurilor anuale de acţiune privind serviciile sociale 
pentru anul 2015. 
Documentele model – elaborate de către Compartimentul Contractări servicii sociale au fost publicate pe 
site-ul Consiliului Judeţean Gorj www.cjgorj.ro   Secţiunea anunţuri, Buletin informativ. 
Au fost întocmite şi transmise  adrese  de informare către Primăriile din judeţul Gorj, documente  model au 
fost transmise şi prin e-mail la cele 70 de Primării existente la nivelul judeţului. 
În această direcţie, Compartimentul contractări servicii sociale, în cursul anului 2015 a acordat sprijin, 
îndrumare, asistenţă şi suport de specialitate Compartimentelor de asistenţă socială din judeţ în vederea  
elaborării strategiilor locale de dezvoltare a serviciilor sociale şi a planurilor anuale de acţiune privind 
serviciile sociale, precum şi a monitorizării acestora. 
         În vederea ducerii la îndeplinire a atribuţiilor prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj, Compartimentul contractări servicii sociale a procedat 
la elaborarea Planului de verificare şi control  a D.G.A.S.P.C. Gorj pentru anul 2015 care cuprinde obiective 
generale şi specifice, activităţi/acţiuni/măsuri/indicatori.  
        Punerea în aplicare a Planului de verificare şi control s-a efectuat de către reprezentanţii  Consiliului 
Judeţean Gorj  prin deplasarea la sediul D.G.A.S.P.C. Gorj. 
        A fost solicitat Planul de acţiune privind serviciile sociale acordate la nivelul DGASPC Gorj pentru  anul 
2015, acţiuni propuse de DGASPC şi cuprinse în Strategia judeţeană de dezvoltare a serviciilor sociale pe 
termen mediu şi lung, în vederea monitorizării îndeplinirii obiectivelor propuse. 
       De asemenea a fost solicitat Planul de acţiune privind serviciile sociale acordate la nivelul UAT -urilor din 
judeţ.  
       În vederea realizării unei analize a situaţiei actuale a gradului de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul 
judeţului Gorj, Compartimentul Contractări servicii sociale din cadrul Consiliului Judeţean Gorj, a iniţiat                    
,,Chestionarul privind organizarea serviciilor sociale la nivelul unităţilor administrativ teritoriale din judeţul 
Gorj,,. 
       Rezultatele chestionarului vor fi utilizate atât în vederea actualizării strategiei de dezvoltare a serviciilor 
sociale la nivelul judeţului Gorj, cât şi pentru iniţierea unor proiecte cu finanţare externă. 
        La această activitate au răspuns 38 de primării din cele 70 existente la nivelul judeţului Gorj.  
        Compartimentul contractări servicii sociale a acordat sprijin pentru înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea ,,Centrului de Recuperare pentru Copilul cu Handicap”, proiect de interes public judeţean, 
derulat de către Consiliul Judeţean Gorj  în parteneriat cu Fundaţia ,,SERA ROMÂNIA”. 
Înființarea, organizarea şi includerea centrul de recuperare pentru copilul cu handicap în propriul sistem de 
asistenţă socială şi protecţie a copilului. Aprobarea în conformitate cu standardele în vigoare, a organigramei 
centrului de recuperare pentru copilul cu handicap, selectarea şi angajarea personalului necesar acoperirii 
organigramei, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 
          La nivelul compartimentului au fost primite şi soluţionate diverse adrese din partea Biroului de 
reprezentare a Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România care au fost comunicate către diverse 
instituţii publice din judeţ (Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă Gorj, Inspectoratul Şcolar 
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Judeţean Gorj şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj), prin care au fost 
diseminate informaţii privind o serie de propuneri de parteneriate în diferite proiecte cu finanţare 
europeană. 
De asemenea, au fost primite  şi soluţionate adrese şi sesizări în domeniul de activitate al compartimentului, 
la care s-au comunicat răspunsuri în termenele legale, potrivit legii. 

 
4. Monitorizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice  

Compartimentul Monitorizare Proiecte și Servicii Comunitare de Utilităţi Publice a avut ca prioritate 
monitorizarea activităţilor şi acţiunilor de furnizare a serviciilor de utilitate publică de interes local şi judeţean 
prin care se asigură:  
   a) alimentarea cu apă;  
   b) canalizarea şi epurarea apelor uzate;  
   c) colectarea, canalizarea şi evacuarea apelor pluviale;  
   d) salubrizarea localităţilor şi managementul deşeurilor solide;  
   e) alimentarea cu energie termică în sistem centralizat;  
   f) transportul public local;  
   g) iluminatul public. 
 prin solicitarea de informaţii în acest sens, de la unităţile administrativ-teritoriale de pe raza judeţului 
Gorj. 
Scopul solicitării acestor informaţii este: 
- crearea unei baze de date la nivelul Consiliului Judeţean Gorj, necesară în vederea adoptării/actualizării de 
strategii, prognoze şi programe de dezvoltare economico-socială şi de mediu la nivelul judeţului şi realizării 
acestora, pentru întreţinerea şi modernizarea infrastructurii judeţene, în vederea dezvoltării şi modernizării 
urbane şi rurale; 
- asigurarea fondurilor destinate cofinanţării programelor de dezvoltare locală şi a proiectelor de 
infrastructură, din sume şi cote defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea 
bugetelor locale, precum şi pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare 
şi/sau de capital; 
 - fundamentarea propunerilor de proiecte investiţionale finanţate anual prin programele guvernamentale; 
- monitorizarea şi coordonarea elaborării şi implementării strategiilor locale privind accelerarea dezvoltării 
serviciilor comunitare de utilităţi publice, precum şi a planurilor de implementare aferente; 
Activitatea  serviciului a vizat actualizarea în permanenţă a băncii de date tehnice, cu privire la infrastructura 
edilitară a unităţilor administrativ – teritoriale de pe raza judeţului, procentul de colaborare cu primăriile 
fiind de 95%.  
Asigurarea bazei de date tehnice şi financiare s-a realizat în condiții optime datorită programului informatic 
CentroMSPC, putându-se astfel asigura funcţionalitatea unei baze de date la nivelul Consiliului Judeţean, 
privind monitorizarea infrastructurii serviciilor comunitare de utilităţi publice de pe raza judeţului Gorj, 
stadiul de dezvoltare, investiţiile aflate în curs de execuţie, precum şi nevoile de investiţii pentru dezvoltarea 
infrastructurii judeţene, dar şi o evidenţă a operatorilor economici de servicii comunitare de utilităţi publice 
de la nivelul judeţului.  
De asemenea, baza de date a Compartimentului Monitorizare Proiecte și Servicii Comunitare de Utilităţi 
Publice cuprinde și proiectele aflate în derulare, precum și propunerile de proiecte ale instituțiilor 
subordonate Consiliului Județean Gorj.  
Alături de acest obiectiv programat şi realizat pentru anul 2015 au mai fost îndeplinite și următoarele: 
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- Colaborare la implementarea „Strategiei de dezvoltare durabilă a judeţului Gorj, pentru perioada 
2011-2020”, adoptată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 18/27.01.2012, având în vedere 
necesitatea tot mai stringentă de a răspunde problemelor actuale ale comunităţilor locale, necesitatea de a 
pune accentul pe elementele cheie care să întărească credibilitatea administraţiei publice: procesul de luare 
a deciziilor, creşterea capacităţii de planificare strategică a autorităţilor administraţiei publice locale, 
responsabilizarea administraţiei publice şi eficacitatea organizaţională. În cadrul „Strategiei de dezvoltare 
durabilă a judeţului Gorj pentru perioada 2011-2020” s-au  identificat  cinci obiective strategice, iar pentru 
fiecare obiectiv strategic identificat s-a alcătuit câte un grup de lucru, şi anume: grupul de lucru pentru un 
„Gorj prosper”; grupul de lucru pentru un „Gorj întreprinzător”; grupul de lucru pentru un „Gorj turistic”; 
grupul de lucru pentru un „Gorj verde”; grupul de lucru pentru un „Gorj social”. 
Grupurile de lucru s-au întâlnit trimestrial şi au raportat progresul înregistrat către Comitetul de monitorizare, 
iar prin intermediul Compartimentului Monitorizare Proiecte și Servicii Comunitare de Utilităţi Publice, a fost 
asigurată activitatea de secretariat în cadrul acestora. 
-  Monitorizarea, prin raportare, la nivelul trimestrului al IV-lea 2015, a utilizării sumelor repartizate, 
în trimestrele III și IV 2015, de Consiliul Județean Gorj, prin H.C.J. nr. 82/11.09.2015, respectiv H.C.J nr. 
114/27.11.2015, pentru achitarea arieratelor, susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru proiecte 
de infrastructură care necesită cofinanţare locală, precum și pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile 
județene și comunale; 
- Monitorizarea, lunară, a situaţiei obligaţiilor de plată (arieratelor), a consiliilor locale din judeţul Gorj, 
către agenţii economici; 
- Asigurarea unui flux permanent de informații către unitățile administrativ – teritoriale privind 
programele de finanţare nerambursabilă active, finanţate de Uniunea Europeană şi Guvernul României, 
precum și a informațiilor aferente altor domenii de interes pentru administrațiile publice locale, comunicate 
de organismele centrale; 
- Inițierea unor proiecte de acte normative în sprijinul unităţilor administrativ-teritoriale, privind 
alocarea de fonduri pentru asigurarea cheltuielilor materiale și de personal, necesarului de fonduri pentru 
obiectivele de investiții aflate în derulare, precum și pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale; 
- Asigurarea unei bune colaborări cu organele centrale, cu ministerele de resort din domeniul 
serviciilor comunitare de utilităţi publice şi cu toate unităţile administrativ-teritoriale de pe raza judeţului 
Gorj; 
- O colaborare  permanentă cu restul compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului propriu 
al Consiliului Judeţean Gorj.   
     Referitor la buna colaborare cu organismele centrale şi cele de resort, amintim: 
- Comunicatul de presă din data de 12.02.2015 al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), 
referitor la elaborarea metodologiei specifice accesării fondurilor europene pentru a pregăti deschiderea 
primelor măsuri de finanțare din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, 
transmis unităților administrativ – teritoriale; 
- Radiograma nr. 15802/26.02.2015 a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și 
adresa nr. 2979/05.03.2016 a Instituției Prefectului – Județul Gorj,  cu privire la introducerea datelor privind 
serviciile comunitare de utilități publice în aplicația IT “Monitorizare SCUP” și solicitarea acestora către 
unitățile administrativ – teritoriale. Aplicaţia IT „Monitorizare SCUP” a fost creată în cadrul proiectului 
„Dezvoltarea unui sistem de monitorizare a indicatorilor de performanţă în sectorul serviciilor comunitare de 
utilităţi publice”, al cărui beneficiar este Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, fiind 
cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional  Dezvoltarea Capacităţii Administrative 
2007-2013, Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice cu accentul pus 
pe procesul de descentralizare , domeniul major de intervenţie 2.2 – Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei 
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furnizării serviciilor publice, cod SMIS nr. 2903. Scopul general al proiectului este accelerarea dezvoltării din 
punct de vedere cantitativ şi calitativ a serviciilor comunitare de utilităţi publice, în conformitate cu 
prevederile Tratatului de Aderare a României la Uniunea Europeană, avându-se în vedere ca atingerea 
parametrilor stabiliţi de directivele europene cu privire la calitatea şi accesibilitatea serviciilor comunitare de 
utilităţi publice să se realizeze printr-un proces continuu, necesar a fi monitorizat prin metode coerente. 
- Adresa nr. 312/23.04.2015 a Ministerului Fondurilor Europene, prin care s-a comunicat Instrucțiunea 
privind modalitatea de aprobare a proiectelor retrospective/alternative aferente Axei Prioritare 1 
“Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată” comunicată către unitățile administrativ – 
teritoriale; 
- Adresa nr. 5283/08.05.2015 a Companiei Naționale de Investiții privind obiectivul de investiții 
“Modernizare și extindere capacitate Stadion Municipal Tg-Jiu”, comunicată Primăriei Municipiului Tg-Jiu; 
- Adresa nr. 40760/05.06.2015 a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, 
referitoare la alocarea de fonduri pentru reabilitarea instalației de încălzire la Colegiul Național Tudor 
Vladimirescu din municipiul Tg-Jiu, comunicată Primăriei Municipiului Tg-Jiu; 
- Adresa nr. 418498/21.08.2015 a Ministerului Finanțelor Publice, Direcția Generală de Sinteză a 
Politicilor Bugetare, referitoare la aplicarea prevederilor art. 1 din Hotărârea Guvernului României nr. 
638/2015 privind repartizarea pe județe a sumelor necesare pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile 
județene și comunale, pe trimestrul III al anului 2015, și comunicarea către unitățile administrativ – 
teritoriale; 
- Adresa nr. MDRAP – 55463/DPFBL – 22435/13.10.2015 privind actualizarea proiectului de act 
normativ referitor la alocarea de fonduri pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale, proiect înaintat 
de Consiliul Județean Gorj și Instituția Prefectului – Județul Gorj către Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice cu adresa nr. 9335/01.07.2015 – 8665/01.07.2015; 
- Adresa nr. 4071/02.11.2015 a Ministerului Culturii – Unitatea de Management a Proiectului, privind 
solicitarea de date referitoare la proiectele implementate de instituțiile publice și administrațiile publice 
locale la nivel local și județean, precum și proiectele care vor fi demarate în viitor; 
- Adresele nr. 98475/DPFBL – 23538/04.11.2015 a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice, respectiv 15202/10.11.2015 a Instituției Prefectului – Județul Gorj, referitoare la posibilitatea 
contractării de împrumuturi cu anumite destinații  de către unitățile administrativ – teritoriale, posibilitate 
prevăzută de unele prevederi cuprinse în O.U.G. nr. 46/2015 privind stabilirea unor măsuri financiare și 
pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 
801/28.10.2015, partea I, comunicată către unitățile administrativ – teritoriale. 
În anul 2015, Compartimentul Monitorizare Proiecte și Servicii Comunitare de Utilităţi Publice a asigurat, 
concomitent cu îndeplinirea sarcinilor de bază, elaborarea rapoartelor de specialitate şi fundamentarea 
proiectelor de hotărâri ce privesc activitatea desfăşurată de acest serviciu, a expunerilor de motive şi 
anexelor la acestea, ce au fost supuse aprobării Consiliului Judeţean.  
 
Pe parcursul exerciţiului bugetar al anului 2015, în cadrul Compartimentului au fost întocmite şi înaintate, în 
forma şi temenele legale, documentele prevăzute prin atribuţiile ce-i revin, şi anume: 
o pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, a fost emisă H.C.J. nr. 
82/11.09.2015, privind repartizarea, pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pe anul 2015, sume 
repartizate Consiliului Județean Gorj prin H.G. nr. 638/20.08.2015; 
o proiectul de buget şi estimările pentru perioada anilor următori (de regulă, se elaborează previziuni 
bugetare pentru trei ani) privind repartizarea sumelor necesare susţinerii programelor de dezvoltare locală. 
Astfel, în baza ,,SCRISORII - CADRU” nr. 418475/10.09.2015, privind contextul macroeconomic, metodologia 
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de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2016 şi a estimărilor pe anii 2017-2019, precum şi limita sumelor 
defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, a fost emisă Dispoziția 
Președintelui Consiliului Judeţean Gorj nr. 901/28.09.2015, privind repartizarea pe unităţi administrativ-
teritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată  pentru echilibrarea bugetelor 
locale  şi din cotele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2016 şi estimări pentru anii 
2017-2019, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, 
în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi 
proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală; 
o în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 47/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 
2015 și unele măsuri bugetare, a H.G. nr. 911/2015 privind repartizarea pe județe a sumelor necesare pentru 
finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale şi Deciziei nr. 18/04.11.2015 a Șefului 
Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Gorj, a fost emisă Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 
114/27.11.2015 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20%, precum şi a sumei 
reţinute din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pentru 
bugetul anului 2015 şi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor 
privind drumurile județene și comunale pe anul 2015. 

  
5. Secretariatul executiv al Autorităţii teritoriale de ordine publică 

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică este un organism cu rol consultativ, fără personalitate 
juridică care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr.787/2002 şi 
Legii nr.218/2008 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, în scopul asigurării bunei desfăşurări 
şi sporirii eficienţei serviciului poliţienesc din unitatea administrativ-teritorială din care face parte. 
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică asigură, prin activitatea sa, reprezentarea şi promovarea 
intereselor comunităţii în scopul asigurării unui climat de siguranţă şi securitate publică. 
 

În vederea realizării atribuţiilor prevăzute de Legea nr.218/2002 Autoritatea Teritorială de Ordine 
Publică îşi desfăşoară activitatea în plen şi în comisii de lucru. 
Plenul se întruneşte trimestrial în şedinţă ordinară şi ori de câte ori este nevoie în şedinţă extraordinară, la 
convocarea scrisă a preşedintelui sau a cel puţin 4 membri. 
Comisiile de lucru sunt: 
A) Comisia de coordonare situaţii de urgenţă şi pentru petiţii; 
B) Comisia de planificare, stabilire şi evaluare a indicatorilor de performanţă minimali; 
C) Comisia pentru probleme sociale, standarde profesionale, consultanţă şi drepturile omului. 
În anul 2015, în cadrul Comisiei de coordonare situaţii de urgenţă şi pentru petiţii, s-au ţinut şedinţele în 
care       s-au analizat următoarele probleme: 
- Informare privind activitatea Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Lt. Col. Dumitru Petrescu” 
al Județului Gorj, modificările și completările actelor normative în domeniul managementului situațiilor de 
urgență. 
- Raport de evaluare a activității întreprinse de Asociația Partida Romilor ”PRO-EUROPA” Sucursala 
Gorj. 
- Informare privind activitatea Asociației Partida Romilor ”PRO-EUROPA” Sucursala Gorj în luna iulie 
2015. 

Pe parcursul anului 2015, celelalte două comisii ale Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică: Comisia 
de planificare, stabilire şi evaluare a indicatorilor de performanţă minimali şi Comisia pentru probleme 
sociale, standarde profesionale, consultanţă şi drepturile omului au susţinut 24 de şedinţe. 
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Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Gorj s-a întrunit în  4 şedinţe de plen, ordinare şi extraordinare, 
respectând Regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiei stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 
787/2002. 
 
6. Evidenţa şi administrarea patrimoniului public şi privat  

 
I. CHELTUIELI CURENTE 

 
 Reparaţii curente - Înlocuire tâmplărie interioară, Spitalul de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu”, 
comuna Runcu, județul Gorj  
Prin nota de fundamentare nr. 5677 din 11.09.2014, Spitalul de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu a 
semnalat necesitatea şi oportunitatea promovării obiectivului Reparaţii curente - Înlocuire tâmplărie 
interioară, Spitalul de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu”, comuna Runcu, județul Gorj. 
Spitalul de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu” se află la aproximativ 150 km de Spitalul Clinic de Boli 
Infecţioase şi Pneumoftiziologie ,,Victor Babeş” din Craiova. Spitalul deserveşte atât populaţia judeţului Gorj, 
cât şi a judeţelor limitrofe, având ca obiectiv transformarea în spital regional. 
Menţionăm că unitatea spitalicească funcţionează într-o clădire principală tip monobloc şi o clădire anexă - 
salină artificială de suprafaţă, aflată la 25 m de clădirea principală. 
Clădirea principală este D+P+3, de tip monobloc, având următoarea structură: 
-  demisol: Biroul de internări, Camera de gardă, Ambulatoriu integrat al spitalului, Arhiva spitalului; 
- la parter: Secția II Pneumologie (Compartiment TBC + Compartiment Pneumologie), Farmacie, Radiologie, 
Birouri administrative; 
-  la etajul I: Secția I Pneumologie (Compartiment TBC + Compartiment Pneumologie), Explorări funcţionale, 
Compartiment endoscopie bronşică, Radiologie – Radioscopie; 
-  la etajul II:  Secția III  Pneumologie (compartiment TBC + Compartiment Pneumologie), Laborator analize 
medicale, Sală şedinţe;  
- la etajul III – Sală kinetoterapie. 
Activitatea medicală se desfășoară în clădirea D+P+3, construită în anul 1941, din zidărie, cu planşeu din 
beton, având învelitoarea din tablă. De la data construcţiei şi până în prezent, din lipsă de fonduri, nu s-au 
efectuat reparaţii interioare, fapt ce impune înlocuirea tâmplăriei interioare, montarea pardoselilor 
antibacteriologice, zugrăveli, igienizări şi înlocuirea mobilierului spitalicesc. În urma  numeroaselor lucrări 
efectuate de Consiliul Judeţean Gorj în infrastructura unităţii, s-a realizat reabilitarea şi înlocuirea reţelelor 
de distribuţie a energiei termice, electrice şi a apei.  
Tâmplăria existentă se afla într-o stare avansată de degradare, fiind foarte veche. Având în vedere faptul că, 
Spitalul de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu Gorj a fost înscris în procesul de acreditare, conform 
Deciziei nr. 363/21.07.2010, respectiv Deciziei nr. 364/21.07.2010, referitoare la acreditarea spitalelor, 
conform art.204 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în sistemul sanitar şi prevederilor Ordinului nr. 972 
din 28.06.2010 pentru aprobarea procedurilor, standardelor și metodologiei de acreditare a spitalelor, 
obiectivul realizat este de o importanţă majoră pentru asigurarea cadrului necesar acreditării, astfel, 
contribuind la realizarea indicatorilor prevăzuţi. Pentru realizarea acestei lucrări, în anul 2014, s-a încheiat 
contractul de lucrări nr. 17.078 din 30.12.2014, având ca obiect execuţia, finalizarea şi întreţinerea lucrării - 
Reparaţii curente - Înlocuire tâmplărie interioară, Spitalul de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu”, 
comuna Runcu, județul Gorj, cu valoarea de 281.399,97 lei. 
În cursul anului 2015, a fost decontată suma de 280.301,50 lei reprezentând valoarea lucrărilor finalizate și 
recepționate. 
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Reparaţii curente la învelitoarea din tablă a Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu, strada Tudor 
Vladimirescu  
 
Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu a fost înfiinţat, ca unitate spitalicească, în anul 1846,  de-a lungul 
timpului fiind extins şi modernizat. 
Odată cu aderarea României la UE, este necesar ca unităţile spitaliceşti să respecte directivele Uniunii 
Europene privind dotarea cu aparatură și echipamente medicale, precum și asigurarea tuturor condițiilor 
necesare desfășurării unui act medical de bună calitate. 
Spitalul nr. 2 funcționează ca unitate sanitară și este amplasat în centrul orașului, strada Tudor Vladimirescu, 
este construit în două etape și este tip monobloc. Partea veche a spitalului este formată dintr-o clădire din 
zidărie portantă, cu acoperiş din tablă, construită în anii 1950, în care funcționează secțiile ORL, Oftalmologie, 
precum şi secţiile BFT, Medicală II, Farmacie și  Medicină legală.  
Deoarece de la data construirii, acoperişul clădirii, care are o amprentă la sol de 2527 mp (C1-C4, conform 
Planului de amplasament și delimitare a imobilului) și o suprafaţă de circa 3600 mp, nu suferise nici o 
intervenţie majoră, motiv pentru care  apăruseră infiltrații de apă în saloane și holuri, fapt ce a condus la 
deteriorarea clădirii și implicit, la afectarea actului medical, s-a impus realizarea de lucrări de reparații la 
acesta. 
Pentru realizarea lucrărilor de reparații la obiectivul mai sus menționat, s-a încheiat, în cursul anului 2015, 
contractul de lucrări nr. 8961/28.07.2015 și contractul de servicii – asistență tehnică prin diriginte de șantier 
nr. 8536/30.06.2015, decontându-se suma de 471.749,96 lei, reprezentând contravaloare taxe, avize, cote 
legale, lucrări. 
Reparații curente la secția neurologie și secția ginecologie – Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, str. 
Progresului nr. 18 
Prin adresa nr. 24647, înregistrată la Consiliul Județean sub nr. 10554/18.08.2015, Spitalul Județean de 
Urgență Târgu - Jiu a solicitat efectuarea de reparații curente la secțiile ginecologie și neurologie, constând 
în refacerea pardoselilor cu covor PVC antistatic și antibacterian montat pe șapă autonivelantă, întrucât 
pardoselile din  mozaic existente erau deteriorate, neputându-se realiza o igienă și o dezinfecție 
corespunzătoare. 
În cursul anului 2015, s-a încheiat contractul de lucrări nr. 14550/10.11.2015, decontându-se suma de 
169.507,62 lei, reprezentând contravaloare parțială lucrări. 
Lucrări de reparații curente interioare la Spitalul de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu”, comuna 
Runcu, județul Gorj   
Spitalul de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu” a semnalat necesitatea și oportunitatea promovării 
obiectivului ,,Lucări de reparații curente interioare la Spitalul de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu”. 
Spitalul funcţionează într-o clădire principală tip monobloc şi o clădire anexă - salină artificială de suprafaţă, 
aflată la 25 m de clădirea principală, care deserveşte atât populaţia judeţului Gorj, cât şi a judeţelor limitrofe. 
Această unitate spitalicească îşi desfăşoară activitatea medicală pe trei secţii, în clădirea D+P+3, construită în 
anul 1941, din zidărie, cu planşeu din beton, având învelitoarea din tablă. În urma  lucrărilor efectuate de 
Consiliul Judeţean Gorj, în infrastructura unităţii, s-a realizat reabilitarea şi înlocuirea reţelelor de distribuţie 
a energiei termice, electrice şi a apei, anveloparea exterioară cu termosistem. De la data construcţiei şi până 
în prezent, din lipsă de fonduri, nu s-au efectuat lucrări de finisaje interioare, acestea fiind necesare pentru 
asigurarea unui climat corespunzător desfășurării actului medical, precum și creșterea calității serviciilor 
medicale oferite. 
Astfel, în cursul anului 2015, s-a elaborat proiectul tehnic și detaliile de execuție, decontându-se suma de 
22.006,56 lei, reprezentând contravaloare servicii de proiectare și taxă extras de carte funciară. 
II.  CHELTUIELI DE CAPITAL 
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Aparatură medicală, respectiv:  
1. Aparat anestezie cu monitor – 2 bucăți; 
2.  Gastrocolonoscop – 1 bucată; 
3.  Defibrilator – 1 bucată; 
4.  Aparat terapie combinată – 2 canale electroterapie și 1 canal ultrasunete – 1 bucată; 
5.  Monitor funcții vitale – 1 bucată; 
6.  Videobronhoscop cu acccesorii – 1 bucată. 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu a solicitat fonduri pentru achiziţionarea de aparatură medicală strict 
necesară desfășurării în condiții de continuitate și calitate a actului medical, astfel cum sunt menționate mai 
sus. 
Aparate anestezie cu monitor (adulţi şi copii) – au fost necesare pentru secţia Anestezie şi Terapie Intensivă 
2, deoarece aparatele existente erau insuficiente pentru a face faţă numărului mare de intervenţii 
chirurgicale ce se practică în spital.  
Gastrocolonoscopul a fost necesar pentru secţia Gastroenterologie, deoarece în secţie nu exista un 
asemenea aparat. Gastrocolonoscopul este un echipament medical extrem de utilizat în diagnosticarea 
afecţiunilor gastrice şi ale tractului intestinal (endoscopii şi colonoscopii). Aceste investigaţii sunt foarte 
importante, în unele cazuri fiind chiar singurele care pot diagnostica afecţiuni de tip oncologic ale zonelor 
investigate.  
Aparatul de  terapie combinată – cu 2 canale electroterapie şi un canal ultrasunete a fost necesar  pentru 
secţia Balneofizioterapie, deoarece în secţie nu exista un asemenea aparat. 
Acest aparat este utilizat în tratamentul: 
- afecţiunilor reumatologice, degenerative şi inflamatorii; 
- afecţiunilor posttraumatice (entorse, sechele după fracturi); 
- tendinite şi dursite; 
- afecţiuni neurologice (sechele după accidente vasculare cerebrale). 
Defibrilatorul cardiac a fost necesar pentru secţia Cardiologie, deoarece aparatele existente în secţie sunt 
foarte vechi şi prezintă defecţiuni dese şi, concomitent, costisitoare. Acesta este un echipament indispensabil 
pentru situaţiile de urgenţă în care pacientul intră în stop cardiac.  
Monitor funcţii vitale a fost necesar pentru secţia Anestezie şi Terapie Intensivă, deoarece aparatele 
existente în secţie erau insuficiente prin raportare la numărul paturilor.  
Videobronhoscopul cu accesorii a fost necesar pentru secţia Medicală II, deoarece,  Spitalul Județean nu 
deţinea un astfel de aparat. În plus, videobronhoscopul oferă posibilitatea ca imaginile vizionate de către 
medic să fie stocate, astfel ca acestea să poată fi comparate cu cele captate după administrarea 
tratamentului, evoluţia bolii putând fi urmărită mult mai bine.  
Achiziționarea aparaturii medicale mai sus menționată, a fost necesară pentru asigurarea unui tratament de 
calitate pacienților. Dotarea unităţii cu aparatură performantă de ultimă generaţie reprezintă unul dintre 
factorii cei mai importanţi care conduc la creşterea adresabilităţii populaţiei către secţiile spitalului, 
conducând implicit la creşterea veniturilor unităţii. 
În cursul anului 2015, a fost decontată suma de 749.987,96 lei, reprezentând valoarea aparaturii medicale 
furnizată și recepționată. 
Sistem de încălzire locală și reparații la clădire C3 - Corp clădire birouri, Centrul Militar Județean Gorj  
În cursul anului 2015, la clădirea C3 -Corp clădire birouri, Centrul Militar Județean Gorj, s-au executat 
următoarele lucrări: 

• înlocuirea tâmplăriei din lemn cu tâmplărie din PVC (5 uși și 4 ferestre); 
• reparații în jurul ușilor și ferestrelor; 
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• reparații tencuieli interioare; 
• dezafectarea sobelor existente; 
• reparații pardoseli din parchet; 
• montat sistem de încălzire locală și instalație utilizare gaze naturale etc.,  

fiind decontată suma de 31.452,00 lei, reprezentând servicii de proiectare, contravaloare taxe, avize și 
acorduri legale și valoarea lucrărilor finalizate și recepționate. 
Grup generator electric de 75 KW  
Uzina de apă Topliţa, ce deserveşte alimentarea cu apă potabilă a Spitalului de Pneumoftiziologie Tudor 
Vladimirescu, este alimentată cu energie electrică de către S.C. CEZ Vânzare prin intermediul unei reţele de 
4KV, reţea aflată în proprietatea SC Hidroelectrica S.A. Această reţea este foarte veche şi, datorită 
fenomenelor meteo (vijelii, căderi masive de zăpadă etc.), prezintă avarii repetate şi de lungă durată. Aceste 
disfuncţionalităţi conduceau la întreruperea alimentării cu energie electrică a pompelor ce deservesc 
alimentarea cu apă potabilă a spitalului, fapt ce periclita buna desfăşurare a activităţii acestuia. Pentru 
remedierea acestor inconveniente, în anul 2015, s-a achiziționat un grup generator electric de 75 KW, 
decontându-se suma de 67.332,00 lei. 
Amenajare şi modernizare spitalizare de zi şi saloane de urgenţă Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu, 
str. Progresului nr.18  
Prin adresa nr. 24647, înregistrată la Consiliul Județean sub nr. 10554/18.08.2015, Spitalul Județean de 
Urgență Târgu-Jiu, a solicitat realizarea obiectivului de investiție de mai sus, după cum urmează: 

• secția neurologie etaj I - amenajarea a patru rezerve din două saloane, prin compartimentarea cu 
pereți despărțitori, grupuri sanitare, instalație de aer condiționat, instalație electrică, instalație 
termică etc.; 

• modernizarea celor două grupuri sanitare din secție; 
• secția ginecologie etaj I – amenajarea patru rezerve din două saloane, prin compartimentarea cu 

pereți despărțitori, grupuri sanitare, instalație de aer condiționat; 
• modernizarea celor două grupuri sanitare din secție, instalație electrică, instalație termică etc.; 
• secția obstetrică etaj II - modernizarea a 2 rezerve prin înlocuirea tâmplăriei din lemn cu tămplărie 

din PVC, vopsitorii lavabile, șapă la pardoseli, covor pvc., tapet la pereți, igienizare grup sanitar, 
înlocuire instalații electrice și sanitare, instalație de aer condiționat, instalație electrică, instalație 
termică etc.; 

• secția cardiologie etaj III - modernizarea a 2 rezerve prin înlocuirea tâmplăriei din lemn cu tămplărie 
din PVC, vopsitorii lavabile, șapă la pardoseli, covor pvc., tapet la pereți, igienizare grup sanitar, 
înlocuire instalații electrice și sanitare, instalație de aer condiționat etc; 

• secția endocrinologie etaj III - modernizarea a 2 grupuri sanitare, prin înlocuirea tâmplăriei din lemn 
cu tămplărie din PVC, pardoseli din gresie, placarea pereților cu faianță, obiecte sanitare (lavoar din 
porțelan, wc, oglindă, portprosop, porthârtie, etajeră, vopsitorii lavabile,  înlocuire instalații electrice, 
sanitare și termice) etc; 

• secția medicală I etaj IV- modernizarea a 2 rezerve prin înlocuirea tâmplăriei din lemn cu tămplărie 
din PVC, vopsitorii lavabile, șapă la pardoseli, covor pvc., tapet la pereți, igienizare grup sanitar 
propriu, înlocuire instalații electrice și sanitare, instalație de aer condiționat etc; 

• secția gastroenterologie etaj IV - amenajarea a două rezerve dintr-un salon, prin compartimentarea 
cu pereți despărțitori, grup sanitar, instalație de aer condiționat, instalație electrică, instalație 
termică etc.; 
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• secția pediatrie etaj V - amenajarea a două rezerve dintr-un salon, prin compartimentat cu pereți 
despărțitori din rigips, grup sanitar aferent, instalație de aer condiționat, instalație electrică, 
instalație termică, instalație sanitară etc. 
 

Modificările solicitate se impuneau și datorită avizului epidemiologic nr. 5090/21.07.2015, eliberat de 
Direcția de Sănătate Publică Gorj, prin care s-a aprobat schimbarea amplasamentului secției ginecologie în 
locul secției neurologie, precum și de renunțarea  la amenajarea unui salon de joacă pentru copii în cadrul 
secției pediatrie, deoarece fusese amenajat. 
În cursul anului 2015, au fost inițiate mai multe proceduri de achiziție publică pentru contractarea serviciilor 
de proiectare și execuția lucrărilor, acestea fiind anulate, datorită faptului că nu s-au prezentat ofertanți, sau 
au fost prezentate doar oferte neconforme, decontându-se suma de 35,00 lei, reprezentând contravaloare 
taxă cadastrală. 
Amenajare și modernizare spitalizare de zi  Spitalul Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu, str. Tudor Vladimirescu 
Întrucât strategia de dezvoltare a Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu se va baza, din ce în ce mai mult, 
pe servicii oferite în regim de spitalizare de zi, se impune un mod optim de alcătuire şi dimensionare proprie 
a spitalului, respectându-se prescripțiile în vigoare în ceea ce priveşte capacitatea de îngrijire, dotare sanitară 
aferentă, asigurarea circuitelor sanitare obligatorii conform normativelor, în vederea obţinerii Autorizaţiei de 
funcţionare. 
În cursul anului 2015, au fost inițiate mai multe proceduri de achiziție publică pentru contractarea serviciilor 
de proiectare și execuția lucrărilor, acestea fiind anulate, datorită faptului că nu s-au prezentat ofertanți, sau 
au fost prezentate doar oferte neconforme, decontându-se suma de 35,00 lei, reprezentând contravaloare 
taxă cadastrală. 
 
“Extindere și dotare Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Târgu - Jiu”  
Prin realizarea acestui proiect, se urmărește îmbunătăţirea calităţii infrastructurii şi serviciilor educaţionale 
şi de recuperare a stării de sănătate, pentru un număr de 250 copii şi tineri şcolarizaţi în Centrul Şcolar pentru 
Educaţie Incluzivă Târgu-Jiu şi în şcoli sau structuri integratoare în unităţile de învăţământ de masă, din Târgu-
Jiu şi Judeţul Gorj, cu scopul încadrării în standardele de calitate a tuturor serviciilor din cadrul Centrului 
Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Târgu-Jiu.  
Acest proiect vizează extinderea unităţii de învăţământ, printr-o construcţie nouă P+1, având forma literei L, 
cu suprafaţa la sol de 600 mp, ataşată corpului 1 (existent) al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Târgu-
Jiu, pentru a facilita accesul şi circulaţia elevilor şi a personalului între corpul vechi al clădirii şi corpul nou, 
evitând, astfel, circuitul, prin exteriorul clădirilor.  
Conform structurii propuse, la parter va funcţiona complexul sportiv/baza de recuperare, compus din: 

• sala de sport care, în funcţie de activităţile planificate, va putea fi, cu uşurinţă, 
transformată în sală de festivităţi, sală de conferinţe, sală de formare şi perfecţionare, sală de şedinţe (consilii 
profesorale, cercuri pedagogice, comisii 

• metodice, schimburi de experienţă, activităţi în parteneriat educaţional sau instituţional). 
• sală pentru activităţi de kinetoterapie; 
• sală pentru activităţi de educaţie psihomotrică şi ludoterapie; 
• bazin pentru recuperare deficienţe neuro-motorie; 
• grupuri sociale pentru elevi; 
• vestiare; 
• magazie materiale; 
• La etaj vor fi amenajate următoarele spații: 
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• Centru de documentare şi informare pentru învăţământul special şi special 
integrat din judeţul Gorj (C.D.I.), care trebuie înţeles ca un spaţiu de formare permanentă a elevilor în 
domeniul utilizării informaţiei; 

• Atelier de instruire practică învăţământ special în domeniul turism şi 
alimentaţie, specializarea bucătar; 

• Ateliere pentru activităţi de pre-profesionalizare; 
• Sală pentru educaţie muzicală; 
• Sală pentru educaţie plastică şi artterapie; 
• Sală pentru comisia internă de evaluare continuă; 
• Sală pentru comisia de evaluare şi asigurare a calităţii în educaţie; 
• săli pentru logopedie; 
• Cancelarie profesori; 
• Grupuri sociale elevi. 

Se vor realiza instalaţii electrice, instalaţii sanitare, instalaţii climatizare, panouri solare amenajate pe 
acoperiş (cu posibilitatea de a fi racordată și clădirea existentă), sistem supraveghere video şi sistem 
antiefracţie, instalaţii siguranţă la foc, instalaţii şi echipamente încălzire termică şi apă caldă, lift pentru 
accesul persoanelor cu dizabilităţi. De asemenea, vor fi achiziționate toate dotările necesare pentru 
funcționarea centrului. 
Astfel, în anul 2015, în vederea elaborării documentației tehnico-economice, faza Studiu de Fezabilitate, 
pentru proiectul “Extindere și dotare Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Târgu - Jiu”, s-a inițiat 
procedura de achiziție a serviciilor de proiectare, achitându-se suma de 35,00 lei reprezentând contravaloare 
documentație cadastrală. 
“Conservarea, restaurarea, protejarea și promovarea ANSAMBLULUI ARHITECTURII POPULARE de la 
Curtișoara” 
Acest proiect vizează următoarele activități: 

• conservarea, restaurarea, protejarea și refacerea picturilor interioare, a frescelor și a 
picturilor murale exterioare pentru Biserica Sfântul Ioan Botezătorul; 

• construirea unei scene mobile pentru desfășurarea de activități cultural educative, precum 
serbări, festivaluri, spectacole etc.; 

• crearea unui spațiu expozițional ce va fi folosit pentru expoziții itinerante ale instituției 
noastre sau ale altor instituții de profil; 

• dotarea cu sisteme de detectare, avertizare și stingere incendii; 
• iluminatul arhitectural, care are în vedere amplasarea unor spoturi 
• luminoase în apropierea monumentelor de arhitectură, pentru a fi puse mai bine în valoare 

și evidențiate pe timpul nopții; 
• instalație de iluminat exterior și supraveghere video; 
• activități de marketing și promovare a obiectivului cultural ”Ansamblul Arhitecturii Populare 

de la Curtișoara”, precum și realizarea de spoturi publicitare în mass media locală și 
națională, editarea de DVD-uri și pliante, organizarea de workshop-uri, în colaborare cu 
diferite școli din țară și cu diferiți meșteri populari, colaborarea cu agențiile de turism din 
țară, pentru includerea acestui Ansamblu Monumental în circuitele turistice. 

 
În vederea obținerii Certificatului de urbanism, în cursul anului 2015, s-a decontat suma de 105,00 lei, 
reprezentând contravaloare documentații cadastrale. 
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“Construcţia a 5 locuinţe protejate în Municipiul Târgu-Jiu, str. Ecaterina Teodoroiu (cartier Iezureni), 
judeţul Gorj”- 50,00 mii lei 
Înfiinţarea locuinţelor protejate este prevăzută în Strategia Judeţeană în Domeniul Asistenţei Sociale şi 
Protecţiei Copilului pentru perioada 2014-2020, precum şi a Planurilor operaţionale pentru implementarea 
strategiei pe perioada 2014-2020.  
  
Beneficiarii Locuinţe Protejate sunt tinerii care au depăşit vârsta de 18 ani, proveniţi din centrele de 
plasament pentru copilul cu handicap, precum şi persoanele adulte cu handicap din comunitate. 
Tinerii şi persoanele adulte cu handicap din comunitate, vor beneficia de o locaţie, ale cărei condiţii de locuit 
le vor oferi o mai mare libertate de mişcare, o mai mare accesibilitate în ceea ce priveşte participarea la 
activităţile specifice locuinţei protejate şi dezvoltarea unui stil de viaţă autonom. Mediul de viaţă cât mai 
apropiat de cel familial, va avea un impact major pentru dezvoltarea personalităţii beneficiarilor, prin crearea 
cadrului necesar exprimării libere a adultului şi a implicării acestuia în activităţile curente ale locuinţei, 
precum şi prin participarea la viaţa socială a comunităţii.  
Locuinţa Protejată este un ansamblu de locuințe protejate, compus din 5 module cu 6 locuri fiecare, pentru 
un număr de 30 beneficiari, cu o suprafaţă modulară construită, de aproximativ 130 mp. Fiecare modul (o 
locuinţă protejată) este alcătuit din următoarele: 

• 3 dormitoare/modul, fiecare găzduind 2 beneficiari (fiecare locatar beneficiază de un spațiu 
de cel puțin 6 mp, respectiv 8 mp în cazul locatarilor care utilizează un fotoliu rulant). Camera 
dispune de iluminare naturală pe timpul zilei, iluminat artificial general, de plafon și zonal, 
ventilație directă (geamuri și uși), echipamente pentru încălzire funcționale și eficiente. 
Dotarea camerei va fi corespunzătoare, astfel încât fiecare beneficiar va utiliza în mod 
propriu: pat, masă, scaun, dulap și noptieră; 

• Camera de zi va avea o suprafață suficientă, astfel încât beneficiarii să petreacă timpul liber, 
să primească vizite și/sau să servească masa împreună. Ea va fi amenajată și mobilată cu: 
masă, scaune, fotolii/canapele, bibliotecă, televizor, internet, telefon etc.; 

• Bucătăria va avea un spațiu suficient, corespunzător numărului de 6 beneficiari, pentru 
prepararea/servirea hranei și păstrarea alimentelor. Din punct de vedere al dotării va 
dispune de mobilier suficient, funcțional și confortabil, inclusiv instalații și echipamente 
(chiuvetă, aragaz, hotă, frigider/ congelator, mașină de spălat rufe), în număr suficient și ușor 
de igienizat. Bucătăria va avea o cămară pentru păstrarea în bune condiții a proviziilor. Într-
un colț al bucătăriei se poate instala centrala termică care va deservi întreaga locație; 

• 2 grupuri sanitare asigurate cu apă curentă, rece și caldă, instalații electrice izolate și 
echipamente pentru încălzire, funcționale și eficiente (fiecare grup sanitar este  pentru 
maxim 3 persoane). Beneficiarii au acces la spațiile igienico-sanitare, cu respectarea regulilor 
casei, iar  pardoseala va fi antiderapantă. 

În cursul anului 2015, pentru obținerea Certificatului de urbanism, s-a decontat suma de  35,00 lei, 
reprezentând contravaloare documentație cadastrală. 
Extindere prin mansardare și înlocuire tâmplărie din lemn la Biblioteca Județeană ,,Christian Tell”  
În perioada 2014-2015, s-a  elaborat documentația tehnico-economică, respectiv:  

• documentație pentru avizarea lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.); 
• documentație pentru obținerea avizelor și acordurilor (conform certificatului de urbanism 

nr. 1209 din 11.10.2013); 
• documentația tehnică pentru obținerea autorizației de construire (D.T.A.C.); 
• proiect tehnic și detalii de execuție; 
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• documentația tehnică pentru instalația de utilizare gaze; 
• documentația tehnică privind scenariul de siguranță la foc; 
• documentație tehnică pentru instalație de detecție și avertizare efracție; 
• documentație privind exploatarea, întreținerea, repararea și urmărirea comportării în timp a 

construcției;  
• verificarea proiectului tehnic pentru respectarea cerințelor de calitate, de către specialiști 

atestați de Ministerul Culturii și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. 
În cursul anului 2015 s-a decontat suma de 68.634,55 lei, reprezentând contravaloare servicii de proiectare 
și timbru arhitect necesar emiterii Autorizației de construire. 
 
7. Activitatea în domeniul juridic-contencios 

  
În conformitate cu prevederile Legii nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier 

juridic, cu modificările şi completările ulterioare, consilierii juridici din cadrul Compartimentului juridic-
contencios au asigurat apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale Consiliului Judeţean Gorj în 
conformitate cu Constituția şi legile țării. Astfel, consilierii juridici au reprezentat autoritatea publică în 
serviciul căreia se află, au apărat drepturile şi interesele legitime ale acesteia în raporturile cu alte autorități 
publice, instituții de orice natură, precum şi cu orice persoană juridică sau fizică, română sau străină, în 
condițiile legii şi ale regulamentelor specifice unităţii. 

 
 În anul 2015, principalele activităţi desfăşurate prin Compartimentul juridic contencios au fost:     
 Reprezentarea şi apărarea intereselor Consiliului Judeţean Gorj în faţa instanţelor de judecată, atât la 
fond cât şi în căile de atac, în cauze civile, penale, plângeri contravenţionale (în baza Legii nr.50/1991-privind 
autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea de locuinţe, OG nr.43/1997-privind 
regimul juridic al drumurilor); contencios administrativ (în baza Legii cadru privind salarizarea unitară a 
personalului plătit din fonduri publice nr. 330/2009; Legii nr.554/2004-privind contenciosul administrativ; 
Legii nr.544/2001-privind liberul acces la informaţiile de interes public şi Legii nr.188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici) şi conflicte de muncă (în baza Legii cadru privind salarizarea unitară a personalului 
plătit din fonduri publice nr. 330/2009; Codului muncii; Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului 
didactic; Legii nr. 84/1995, republicată, privind învăţământul), precum şi în alte cauze în care instituţia a fost 
citată.  
 Acordarea de sprijin şi asistenţă juridică consiliilor locale şi aparatelor de specialitate ale acestora, 
precum şi instituţiilor publice subordonate Consiliului Judeţean Gorj, la cerere, constând în formularea de 
acţiuni în justiţie, întâmpinări, concluzii scrise, apeluri şi recursuri; 
 Asigurarea condiţiilor de legalitate (formă şi conţinut) la întocmirea proiectelor dispoziţiilor emise de 
Preşedintele Consiliului Judeţean Gorj, a hotărârilor Consiliului Judeţean Gorj şi a altor acte elaborate în 
exercitarea atribuţiilor autorităţii administraţiei publice judeţene; 
 Întocmirea, din partea Direcţiei Juridică şi Administraţie Publică Locală, a proiectelor de hotărâri ale 
Consiliului Judeţean Gorj, a rapoartelor de specialitate şi a expunerilor de motive; 
 Redactarea proiectelor de acte normative în temeiul Legii nr. 24/2000 - privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative şi H.G. nr.1226/2007, pentru aprobarea Regulamentului 
privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de 
documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea 
aprobării/adoptării, precum şi înaintarea acestora spre aprobare Ministerului Administraţiei şi Internelor; 
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 Participarea în calitate de responsabili juridici în Unităţile de Implementare a Proiectelor (UIP) a 
proiectelor cu finanţare nerambursabilă accesate de Consiliul Judeţean Gorj; 
 Avizarea pentru legalitate a contractelor încheiate în condiţiile legii de Consiliul Judeţean Gorj şi de 
instituţiile publice subordonate, cu alte autorităţi publice, instituţii de orice natură, precum şi cu orice 
persoană juridică sau fizică, română sau străină; 
 Îndeplinirea atribuţiilor prevăzute în sarcina compartimentului juridic-contencios prin Dispoziţia 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj nr. 22 din 01.07.2008 pentru stabilirea unor măsuri privind întărirea 
disciplinei contractuale în cazul contractelor administrative încheiate de instituţia noastră; 
 Avizarea documentaţiilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică iniţiate de Consiliul Judeţean 
Gorj, din punct de vedere al respectării regulilor de elaborare prevăzute de Ordonanţa de urgentă nr. 34/2006 
privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Avizarea notelor justificative elaborate de compartimentul achiziţii publice privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publică iniţiate de Consiliul Judeţean Gorj, din punct de vedere al respectării 
Ordonanţei de urgentă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările 
ulterioare şi a HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractelor de achiziţie publică din Ordonanţei de urgenta nr. 34/2006; 
 Participarea, în calitate de membrii, la lucrările comisiilor de evaluare pentru atribuirea contractelor de 
achiziţie publică iniţiate de Consiliul Judeţean Gorj, cu respectarea atribuţiilor prevăzute de Ordonanţa de 
urgentă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de 
lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare şi a HG nr. 
925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de 
achiziţie publică din Ordonanţei de urgenta nr. 34/2006; 
 Avizarea contractelor de achiziţie publică iniţiate şi atribuite de Consiliul Judeţean Gorj, cu respectarea 
prevederilor Ordonanţei de urgentă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi 
completările ulterioare precum şi de instituţiile publice aflate în subordinea Consiliului Judeţean Gorj; 
 Organizarea informării şi documentării juridice prin constituirea de colecţii de acte normative;    
 Rezolvarea scrisorilor şi sesizărilor  repartizate, conform Ordonanţei nr. 27/2002 - privind reglementarea 
activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată prin Legea nr. 233/2002; 
 Soluţionarea plângerilor prealabile formulate, în baza Legii nr. 554/2004 - privind contenciosul 
administrativ,  de către persoanele care se consideră vătămate într-un drept al lor ori într-un interes legitim 
prin acte administrative individuale emise de Preşedintele Consiliului Judeţean Gorj sau adoptate de Consiliul 
Judeţean Gorj; 
 Acordarea de consultaţii juridice la cerere, cu respectarea legii privind organizarea şi exercitarea profesiei 
de consilier juridic; 
 Îndeplinirea şi a altor sarcini încredinţate de conducerea Consiliului Judeţean Gorj. 
 
 
 
 
 
8. Activitatea economico-financiară 

BUGETUL PROPRIU GENERAL AL JUDEŢULUI GORJ pe anul 2015, aprobat iniţial prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Gorj nr. 20/10.02.2015, în cuantum de 305.090.640 lei - la partea de venituri şi de 
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312.386.360 lei - la partea de cheltuieli, iar după scăderea transferurilor între bugete în sumă de 7.679.900 
lei, înregistrând suma de 297.410.740 lei - la partea de venituri, respectiv suma de 304.706.460 lei - la partea 
de cheltuieli, a fost influenţat prin rectificări bugetare, astfel încât, la data raportării, cumulează valoarea 
de 366.714.130 lei - la partea de venituri şi de 374.897.850 lei - la partea de cheltuieli, iar după scăderea 
transferurilor între bugete în sumă de 18.562.540 lei, înregistrează suma de 348.151.590 lei - la partea de 
venituri, respectiv suma de 356.335.310 lei - la partea de cheltuieli, centralizând trei bugete componente, 
după cum urmează: 

1. BUGETUL LOCAL  
- la partea de venituri - în sumă de 257.214.240 lei, din care: veniturile secţiunii de funcţionare cumulează 

suma de 154.353.110 lei, reprezentând un procent de 60%  şi veniturile secţiunii de dezvoltare cumulează 
suma de 102.861.130 lei, respectiv un procent de 40%; 

- la partea de cheltuieli - în sumă de  265.397.960 lei, din care: cheltuielile secţiunii de funcţionare 
cumulează suma de 154.353.110 lei, reprezentând un procent de 58,16% şi cheltuielile secţiunii de 
dezvoltare cumulează suma de 111.044.850 lei, respectiv un procent de 41,84%. 

 
Diferenţa dintre veniturile şi cheltuielile programate pentru acest an, în sumă de 8.183.720 lei, 

reprezintă deficit finanţat din excedentul anilor anteriori, programat a fi utilizat pentru finanţarea 
cheltuielilor secţiunii de dezvoltare.  

 
2. BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE PARŢIAL DIN 

VENITURI PROPRII  
- la partea de venituri - în sumă de 109.450.830 lei, din care: veniturile secţiunii de funcţionare 

înregistrează suma de 96.796.770 lei, reprezentând un procent de 88,44% şi veniturile secţiunii de 
dezvoltare înregistrează suma de 12.654.060 lei, reprezentând un procent de 11,56%; 

- la partea de cheltuieli - în sumă de 109.450.830 lei, din care: cheltuielile secţiunii de funcţionare 
înregistrează suma de 96.796.770 lei, reprezentând un procent de 88,44% şi cheltuielile secţiunii de 
dezvoltare înregistrează suma de 12.654.060 lei, reprezentând un procent de 11,56%. 

 
3.   BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE  

 
- atât la partea de venituri, la indicatorul „Sume primite de administraţiile locale în cadrul unor programe cu 
finanţare nerambursabilă” (cod 37.08.06), cât şi la partea de cheltuieli, la titlul „alte transferuri” este în sumă 
de 49.060 lei, reprezentând în totalitate secţiunea de dezvoltare a cap. 67.08 „Cultură, recreere şi religie”, 
înregistrându-se încasări în sumă de 14.853 lei. La data raportării au fost înregistrate plăți în cadrul acestui 
buget, în sumă de 14.853 lei . 

Analiza execuţiei bugetare, înregistrată la 31.12.2015, pe bugete componente, pe secţiuni şi 
detaliată pe capitole de venituri şi cheltuieli, se prezintă după cum urmează: 
 

BUGETUL LOCAL  -  VENITURI  
Prevederile bugetare în data de 31.12.2015, la partea de venituri a bugetului local, sunt  în sumă 

de 250.412.410 lei, înregistrând încasări în cuantum de 228.493.947 lei (91,25%), astfel: 
- veniturile secţiunii de funcţionare, programate în sumă de 154.353.110 lei, au fost încasate în procent 

de 98,40%, respectiv în valoare de 151.876.993 lei; 
- veniturile secţiunii de dezvoltare, programate în sumă de 96.059.300 lei, au fost încasate în procent de 

79,76%, respectiv în valoare de 76.616.954 lei. 
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Ponderea veniturilor încasate pe secţiuni în totalul veniturilor realizate la nivelul bugetului local 
este prezentată în diagrama de mai jos:  

 

 
 
BUGETUL LOCAL  -  CHELTUIELI  

Prevederile bugetare înregistrate la finele anului, la partea de cheltuieli a bugetului local, au fost 
în sumă de 265.397.960 lei, înregistrând plăţi în cuantum de 226.926.546 lei (85,50%), astfel: 
- cheltuielile secţiunii de funcţionare, programate în sumă de 154.353.110 lei, au fost realizate în procent 

de 89,52%, respectiv au fost efectuate plăţi în valoare de 138.183.394 lei; 
- cheltuielile secţiunii de dezvoltare, programate în sumă de 111.044.850 lei, au fost realizate în procent 

de 79,92 %, respectiv au fost efectuate plăţi în valoare de 88.743.152 lei. 
 

          Pe titluri de cheltuieli, ponderea cea mai mare în totalul cheltuielilor bugetare efectuate este deţinută 
de cheltuielile cu asistenţa socială cu o pondere de 23,03%, urmate de cheltuielile cu proiecte finanțate din 
fonduri externe nerambursabile 21,49%, cheltuielile personal cu o pondere de 19,33%, cheltuielile cu 
bunuri şi servicii cu o pondere de 11,11%, aşa cum se prezintă în diagrama ce urmează: 

 

[VALOARE]; 
66,46%

[VALOARE]; 
33,54%

Buget local la 31.12.2015 
Venituri încasate pe secţiuni - lei

secţiunea de funcţionare

secţiunea de dezvoltare

43,915,388, 
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25,252,380, 
11.11%
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29,627,410, 
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PONDEREA CHELTUIELILOR ÎN TOTALUL PLĂŢILOR EFECTUATE, 
POTRIVIT EXECUŢIEI BUGETARE LA DATA DE 31.12.2015 - lei

cheltuieli de personal

bunuri şi servicii
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alte transferuri
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asistenţă socială

alte cheltuieli

active nefinanciare

rambursări de credite

plăţi efectuate în anii precedenţi şi
recuperate în anul curent
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Pe capitole de cheltuieli, ponderea deţinută în totalul plăţilor efectuate, conform execuţiei 
bugetare, se prezintă astfel: 

Capitolul de cheltuieli care deţine cea mai mare pondere în totalul execuţiei bugetare este 
capitolul bugetar 68.02 „Asistenţă socială”, reprezentând 36,33%, urmat de capitolul bugetar 84.02 
„Transporturi” cu o pondere de 30,83% şi de capitolul bugetar 51.02 „Autorități publice” cu o pondere de 
8,78% etc. 

Ponderea plăţilor efectuate pe secţiuni în totalul plăţilor înregistrate la nivelul bugetului local 
este prezentată în diagrama de mai jos:  

 

 
 

Ponderea plăţilor efectuate pe titluri de cheltuieli în totalul plăţilor înregistrate în cadrul secţiunii 
de funcţionare a bugetului local la data de 31.12.2015, se prezintă conform diagramei de mai jos: 

 

 
 

138,183,394, 
60.89%

88,743,152, 
39.11%

Buget local la 31.12.2015
Plăţi efectute pe secţiuni - lei

secţiunea de
funcţionare

secţiunea de dezvoltare

43,915,388, 31.71%

25,252,380, 18.23%

[VALOARE];
[PROCENT]

[VALOARE];
[PROCENT]

[VALOARE];
[PROCENT]

52,327,044, 37.79%

[VALOARE];
[PROCENT]

[VALOARE];
[PROCENT] [VALOARE];

[PROCENT]

Ponderea plăţilor efectuate pe titluri de cheltuieli în totalul plăţilor înregistrate în 
cadrul secţiunii de funcţionare a bugetului local la data de 31.12.2015 - lei

cheltuieli de personal

bunuri şi servicii

dobânzi

transferuri între unităţi ale
administraţiei publice

alte transferturi

asistenţă socială

alte cheltuieli

rambursări de credite

plăţi efectuate în anii precedenti şi
recuperate în anul curent
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Plăţile efectuate în cadrul secţiunii de dezvoltare a bugetului local la data de 31.12.2015, se 
prezintă conform diagramei de mai jos: 

 

                         
 
Pe capitole de cheltuieli, execuţia bugetară înregistrată la data de 31.12.2015 se prezintă după 

cum urmează: 
 
Cap. 51.02 „Autorităţi publice şi acţiuni externe” – din totalul creditelor bugetare înregistrate la 

finele anului, în sumă de 22.863.530 lei, au fost efectuate plăţi în sumă de 19.932.549 lei (87,18%), din care: 
 cheltuielile secţiunii de funcţionare - în sumă de 9.485.150 lei, au cumulat plăţi în sumă de 8.363.945 

lei (88,18%);  
 cheltuielile secţiunii de dezvoltare - în sumă de 13.378.380 lei, au cumulat plăţi în sumă de  11.568.604 

lei (86,47%). 
 
Cap. 54.02 „Alte servicii publice generale” - din totalul creditelor bugetare cumulate la finele 

anului, în sumă de 3.022.740 lei, au fost efectuate plăţi în sumă de 876.765 lei (29,01%), din care: 
 cheltuielile secţiunii de funcţionare - în sumă de 2.989.740 lei, au cumulat plăţi în sumă de 874.353 lei 

(29,25%);  
 cheltuielile secţiunii de dezvoltare - în sumă de 33.000 lei, au cumulat plăţi în sumă de  2.412 lei (7,31%). 

 
Pe instituţii publice, cheltuielile ce se finanţează în cadrul acestui capitol bugetar se repartizează 

astfel: 
 
1. Consiliul Judeţean Gorj – din totalul creditelor bugetare înregistrate cumulat la 31.12.2015,  

în sumă de 2.297.380 lei, au fost efectuate plăţi în sumă de 181.957 lei (7,92%), din care: 
 cheltuielile secţiunii de funcţionare - în sumă de 2.264.380 lei, au cumulat plăţi în sumă de 179.545 lei 

(7,93%);  
 cheltuielile secţiunii de dezvoltare - în sumă de 33.000 lei, au cumulat plăţi în sumă de  2.412 lei (7,31%). 

 

48,826,521, 
55.02%

10,289,221, 
11.59%

29,627,410, 
33.39%

Ponderea plăţilor efectuate în cadrul secţiunii de dezvoltare a 
bugetului local, la data de 31.12.2015 - lei

proiecte cu finanţare externă
nerambursabilă

transferuri între unități ale 
administrației publice

active nefinanciare
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2. Direcţia Judeţeană de Evidenţa Persoanelor Gorj – din totalul creditelor bugetare înregistrate 
la data de 31.12.2015,  în sumă de 725.360 lei, au fost efectuate plăţi în sumă de 694.808 lei (95,79%), în 
cadrul secţiunii de funcţionare. 

 
Cap. 55.02 „Tranzacţii privind datoria publică” – din totalul creditelor bugetare înregistrate la finele 

anului, în sumă de 1.504.090 lei, au fost efectuate plăţi în sumă de 604.000 lei (40,16%), reprezentând, în 
totalitate, cheltuieli ale secţiunii de funcţionare. 

 
               Cap. 60.02 „Apărare” – din totalul creditelor bugetare cumulate la 31.12.2015, în sumă de 406.500 
lei, au fost efectuate plăţi în sumă de 307.368 lei (75,61%), din care: 
 cheltuielile secţiunii de funcţionare - în sumă de 211.000 lei, au cumulat plăţi în sumă de 198.745 lei 

(94,19%);  
 cheltuielile secţiunii de dezvoltare - în sumă de 195.500 lei, au cumulat plăţi în sumă de  108.623 lei 

(55,56%). 
 
               Cap. 61.02 „Ordine publică şi siguranţă naţională” – din totalul creditelor bugetare înregistrate la 
data de 31.12.2015,  în sumă de 130.000 lei, au fost efectuate plăţi în sumă de 77.618 lei (59,71%),  efectuate 
în cadrul secţiunii de funcţionare . 
 
                Cap. 65.02 „Învăţământ” – din totalul creditelor bugetare, înregistrate la finele anului, în sumă de 
17.712.300 lei, au fost efectuate plăţi în sumă de 15.684.304 lei (88,55%), din care: 
 cheltuielile secţiunii de funcţionare - în sumă de 17.472.300 lei, au cumulat plăţi în sumă de 15.585.533 

lei (89,20%);  
 cheltuielile secţiunii de dezvoltare - în sumă de 240.000 lei, au cumulat plăţi în sumă de  98.771 lei 

(41,15%). 
 
Pe instituţii publice, cheltuielile ce se finanţează în cadrul acestui capitol bugetar se reflectă  astfel: 

 
             1. Consiliul Judeţean Gorj – din totalul creditelor bugetare înregistrate la data de 31.12.2015,  în 
sumă de 8.861.300 lei, au fost efectuate plăţi în sumă de 6.880.126 lei (77,64%), din care: 
 cheltuielile secţiunii de funcţionare - în sumă de 8.721.300 lei, au cumulat plăţi în sumă de 6.880.091 

lei (77,64%);  
 cheltuielile secţiunii de dezvoltare - în sumă de 140.000 lei, au cumulat plăţi în sumă de  35 lei (0,025%). 
 

2. Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Gorj - din totalul creditelor bugetare cumulate la data 
de 31.12.2015, în sumă de 4.987.000 lei, au fost efectuate plăţi în sumă de 4.945.364 lei (96,16%), din care: 

 
 cheltuielile secţiunii de funcţionare - în sumă de 4.887.000 lei, au cumulat plăţi în sumă de 4.846.628 

lei (99,17%);   
 cheltuielile secţiunii de dezvoltare - în sumă de 100.000 lei, au înregistrat plăţi în sumă de 98.736 lei 

(98,74%). 
 

    3. Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Gorj - din totalul creditelor bugetare 
înregistrate la data de 31.12.2015, în sumă de 3.864.000 lei, au fost efectuate plăţi de 3.858.814 lei 
(99,87%), înregistrate în cadrul secţiunii de funcţionare.  
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        Cap. 66.02 „Sănătate” - din totalul creditelor bugetare în sumă de 26.093.380 lei, la data de 
31.12.2015 au fost efectuate plăţi în sumă totală de 19.829.561 lei (75,99%) , din care: 
 cheltuielile secţiunii de funcţionare - în sumă de 2.507.290 lei, au cumulat plăţi în sumă de 943.566 lei 

(37,63%);  
 cheltuielile secţiunii de dezvoltare - în sumă de 23.586.090 lei,  au cumulat plăţi în sumă de 18.885.995 

lei (80,07%). 
 

    Cap. 67.02 „Cultură, recreere şi religie” – din totalul creditelor bugetare înregistrate la finele 
anului,  în sumă de 15.184.740 lei, au fost efectuate plăţi în sumă de 13.932.560 lei, (91,75%), din care: 

 
 cheltuielile secţiunii de funcţionare - în sumă de 14.025.150 lei, au cumulat plăţi în sumă de 13.627.800 

lei (97,17%);   
 cheltuielile secţiunii de dezvoltare - în sumă de 1.159.590 lei,  au înregistrat plăţi în sumă de 304.760 

lei (26,28%). 
 
 Pe instituţii publice, cheltuielile ce se finanţează în cadrul acestui capitol bugetar se repartizează 

astfel: 
 

1. Biblioteca Judeţeană „Christian Tell” - din totalul creditelor bugetare cumulate la data de 
31.12.2015, în sumă de 1.946.720 lei, au fost efectuate plăţi în sumă de 1.933.323 lei (99,31%), din care: 

 
 cheltuielile secţiunii de funcţionare - în sumă de 1.737.330 lei, au cumulat plăţi în sumă de 1.726.783 

lei (99,39%);   
 cheltuielile secţiunii de dezvoltare - în sumă de 209.390 lei, au înregistrat plăţi în sumă de 206.540 lei 

(98,64%). 
 

      2. Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj” - din totalul 
creditelor bugetare înregistrate la data de 31.12.2015, în sumă de 614.370 lei, alocate secţiunii de 
funcţionare, au fost efectuate plăţi în sumă de 610.441 lei (99,36%). 
 

3. Consiliul Judeţean Gorj - din totalul creditelor bugetare înregistrate la data de 31.12.2015,  în 
sumă de 12.623.650 lei, au fost efectuate plăţi în sumă de 11.388.796 lei (90,22%), din care: 

 
 cheltuielile secţiunii de funcţionare - în sumă de 11.673.450 lei, au cumulat plăţi în sumă de 11.290.576 

lei (96,72%);  
 cheltuielile secţiunii de dezvoltare - în sumă de 950.200 lei, au înregistrat plăţi în sumă de 98.220 lei 

(10,34%). 
  
Cap. 68.02 „Asistenţă socială” - din totalul creditelor bugetare înregistrate la data de 31.12.2015,  

în sumă de 87.640.270 lei, au fost efectuate plăţi în sumă de 82.432.420 lei (94,06%), din care:  
 

 cheltuielile secţiunii de funcţionare - în sumă de 84.416.390 lei, au cumulat plăţi în sumă de 80.643.576 
lei (95,53%);  

 cheltuielile secţiunii de dezvoltare - în sumă de 3.223.880 lei, au cumulat plăţi în sumă de  1.788.844 lei 
(55,49%). 
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Pe instituţii publice, cheltuielile ce se finanţează în cadrul acestui capitol bugetar se repartizează 
astfel: 
 

1.   Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj - din totalul creditelor 
bugetare înregistrate la finele anului,  în sumă de 87.590.270 lei, au fost efectuate plăţi în sumă de 
82.432.385 lei (94,11%), din care:  

 
 cheltuielile secţiunii de funcţionare - în sumă de 84.416.390 lei, au cumulat plăţi în sumă de 80.643.576 

lei (95,53%);  
 cheltuielile secţiunii de dezvoltare - în sumă de 3.173.880 lei, au înregistrat plăţi în cuantum de 

1.788.809 lei (56,36%). 
 
               2.   Consiliul Judeţean Gorj - din totalul creditelor bugetare înregistrate la data de 31.12.2015,  în 
sumă de 50.000 lei, au fost efectuate plăţi în cuantum  de 35 lei, în cadrul secţiunii de dezvoltare. 
 

Cap. 70.02 „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică” - din totalul creditelor bugetare înregistrate 
la data de 31.12.2015, în sumă de 1.995.830 lei, au fost efectuate plăţi în sumă de 1.245.433 lei (62,40%), 
din care:  

 
 cheltuielile secţiunii de funcţionare - în sumă de 1.173.000 lei, au cumulat plăţi în sumă de 1.112.183 

lei (94,82%);  
 cheltuielile secţiunii de dezvoltare - în sumă de 822.830 lei, au cumulat plăţi în sumă de  133.250 lei 

(16,19%). 
Pe instituţii publice, cheltuielile ce se finanţează în cadrul acestui capitol bugetar se repartizează 

astfel: 
  

    1. Serviciul Public Salvamont - din totalul creditelor bugetare înregistrate la data de 
31.12.2015,  în sumă de 1.258.000 lei, au fost efectuate plăţi în sumă de 1.242.798 lei (98,79%), din care:  

 
 cheltuielile secţiunii de funcţionare - în sumă de 1.123.000 lei, au cumulat plăţi în sumă de 1.109.548 

lei (98,80 %);  
 cheltuielile secţiunii de dezvoltare - în sumă de 135.000 lei, au cumulat plăţi în sumă de 133.250 lei 

(98,70 %).  
 
              2. Consiliul Judeţean Gorj - din totalul creditelor bugetare înregistrate la data de 31.12.2015, în 
sumă de 737.830 lei, au fost efectuate plăţi în sumă de 2.635 lei (0,36%), din care:  

 
 cheltuielile secţiunii de funcţionare - în sumă de 50.000 lei, au cumulat plăţi în sumă de 2.635 lei 

(5,27%);   
 cheltuielile secţiunii de dezvoltare - în sumă de 687.830 lei, nu au înregistrat plăţi până la finele anului. 
 

Cap. 74.02 „Protecţia mediului” - din totalul creditelor bugetare înregistrate la data de 
31.12.2015, în sumă de 750.000 lei, au fost efectuate plăţi de 700.394 lei (93,39%), din care:  

 
 cheltuielile secţiunii de funcţionare - în sumă de 670.000 lei, au cumulat plăţi în sumă de 621.826 lei 

(92,81%);  
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 cheltuielile secţiunii de dezvoltare - în sumă de 80.000 lei,  au înregistrat plăţi în sumă de 78.568 lei 
(98,21%). 

 
Cap. 83.02 „Agricultură” - din totalul creditelor bugetare înregistrate la data de 31.12.2015, în 

sumă de 1.420.000 lei, reprezentând transferuri către bugetul Camerei Agricole Judeţene Gorj, au fost 
efectuate plăţi în sumă de 1.353.327 lei (95,30%), aceste cheltuielile aparţinând, în totalitate, secţiunii de 
funcţionare. 

 
Cap. 84.02 „Transporturi” - din totalul creditelor bugetare înregistrate la data de 31.12.2015,  în 

sumă de 86.674.580 lei, au fost efectuate plăţi în sumă de 69.950.247 lei (80,70%), din care:  
 

 cheltuielile secţiunii de funcţionare - în sumă de 18.349.000 lei, au cumulat plăţi în sumă de 14.176.922 
lei (77,26%);  

 cheltuielile secţiunii de dezvoltare - în sumă de 68.325.580 lei, s-au înregistrat plăţi în cuantum de 
55.773.325 lei (81,63%). 

 
La nivelul bugetului local, la finele perioadei de raportare, nu s-au înregistrat plăţi restante. 
 
La finele anului, diferenţa dintre: 

- suma veniturilor încasate în cuantum de 228.493.947 lei),reflectate în contul de execuţie la data de 
31.12.2015, 

-  suma plăţilor efectuate (226.926.546 lei) şi a plăţilor restante (0 lei), raportate în situaţiile financiare la 
aceeaşi perioadă,  
este în cuantum de 1.567.401 lei, mai mare decât zero, rezultând încheierea exerciţiului bugetar anual 
cu excedent. 

 
BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR  FINANŢATE PARŢIAL DIN VENITURI 
PROPRII – VENITURI : 

 
Prevederile bugetare înregistrate la finele anului 2015, la partea de venituri, au fost în sumă de 

109.450.830 lei, înregistrând încasări în cuantum de 104.232.157 lei ( 95,23%), astfel: 
 

- veniturile secţiunii de funcţionare, programate în sumă de 96.796.770 lei, au fost încasate în procent 
de 95,94%, respectiv în valoare de 92.869.094 lei; 

- veniturile secţiunii de dezvoltare au fost programate în sumă de 12.654.060 lei, înregistrându-se 
încasări în procent de 89,80%, respectiv în valoare de 11.363.063 lei. 

 
Ponderea veniturilor încasate  la nivelul bugetului centralizat, al instituţiilor publice şi activităţilor 

finanţate parţial din venituri proprii, pe componente de finanţare, este prezentată în diagrama de mai jos:  
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Ponderea veniturilor proprii realizate de instituţiile subordonate ce se finanţează la nivelul 
bugetului centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate parţial din venituri proprii este 
prezentată în diagrama ce urmează: 

 

 
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Cea mai mare pondere în realizarea veniturilor proprii, în totalul instituţiilor subordonate, o deţine 
Spitalul Judeţean de Urgenţă Gorj, cu un procent de 86,94%. 

Ponderea veniturilor din subvenţii încasate de instituţiile subordonate ce se finanţează la nivelul 
bugetului centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate parţial din venituri proprii este 
prezentată în diagrama de mai jos:  

 

86.441.801; 
82,93%

17.790.356; 
17,07%

STRUCTURA VENITURILOR ÎNCASATE   
LA DATA DE  31.12.2015- lei

venituri proprii
realizate

subvenţii alocate din
bugetul local

244.085;
0,28% 269.897;

0,31%

89.383; 
0,10%

384.023;
0,45%

75.149.969;
86,94%

10.304.444; 
11,92%

PONDEREA VENITURILOR  PROPRII  REALIZATE DE INSTITUŢIILE  
PUBLICE SUBORDONATE LA DATA DE 31.12.2015 - lei

Muzeul Judeţean  „Alexandru 
Ştefulescu”

Ansamblul Artistic Profesionist „Doina 
Gorjului”

Şcoala Populară de Arte Tg-Jiu

Camera Agricolă Judeţeană Gorj

Spitalul Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu

Spitalul de Pneumoftiziologie Tudor
Vladimirescu
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BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE PARŢIAL DIN VENITURI 
PROPRII – CHELTUIELI : 
 

Prevederile bugetare înregistrate la 31.12.2015 au cumulat, la partea de cheltuieli a bugetului 
centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate parţial din venituri, suma de 109.450.830 lei, 
înregistrând plăţi în cuantum de 103.192.591 lei (94,28%), astfel: 
- cheltuielile secţiunii de funcţionare, programate în sumă de 96.796.770 lei, au fost realizate în procent 

de 94,82%, respectiv au fost efectuate plăţi în valoare de 91.780.267 lei; 
- cheltuielile secţiunii de dezvoltare, programate în sumă de 12.654.060 lei, au fost realizate în procent 

de 90,19%, respectiv au fost efectuate plăţi în valoare de 11.412.324 lei. 
 
 Ponderea plăţilor efectuate pe secţiuni în totalul plăţilor înregistrate, la nivelul bugetului 

centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate parţial din venituri proprii, este prezentată în 
diagrama de mai jos:  

 

2,006,225, 
11.28% 2,376,869, 

13.36%

1.794.195;
10,08%1,353,327, 7.61%

8,424,617, 
47.35%

1,835,123, 
10.32%

PONDEREA VENITURILOR ÎNCASATE DIN SUBVENŢII  DE 
INSTITUŢIILE PUBLICE SUBORDONATE LA DATA DE 31.12.2015 - lei

Muzeul Judeţean  „Alexandru 
Ştefulescu”

Ansamblul Artistic Profesionist „Doina 
Gorjului”

Şcoala Populară de Arte Tg-Jiu

Camera Agricolă Judeţeană Gorj

Spitalul Jud. De Urgenta Tg-Jiu

Spitalul de Pneumoftiziologie Tudor
Vladimirescu
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Ponderea plăţilor efectuate pe titluri de cheltuieli în totalul plăţilor înregistrate în cadrul secţiunii 
de funcţionare, a bugetului centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate parţial din venituri 
proprii la data de  

31.12.2015, se prezintă conform diagramei de mai jos: 
 

 
                                          

Ponderea plăţilor efectuate pe titluri de cheltuieli în totalul plăţilor înregistrate în cadrul secţiunii 
de dezvoltare, a bugetului centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate parţial din venituri 
proprii la data de 31.12.2015, se prezintă conform diagramei de mai jos: 

 

91.780.267;
88,94%

11.412.324;
11,06

Ponderea plăţilor efectuate pe secţiuni în totalul plăţilor înregistrate la data de 
31.12.2015 lei

secţiunea de funcţionare

secţiunea de dezvoltare

65.774.372;
71,67%

25.840.584; 
28,15%

-12.161;
-0,01%

177.472;
0,19%

Ponderea plăţilor efectuate pe titluri de cheltuieli în totalul plăţilor înregistrate în 
cadrul secţiunii de funcţionare la data de 31.12.2015- lei

cheltuieli de personal

bunuri si servicii

alte cheltuieli

plăți efectuate în anii 
precedenți și recuperate în 
anul curent
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       Pe capitole de cheltuieli, execuţia înregistrată la 31.12.2015 se prezintă astfel: 

 
Cap. 66.10 „Sănătate” - din totalul creditelor înregistrate la 31.12.2015, în sumă de 100.776.710 

lei, au fost efectuate plăţi în sumă de 94.674.588 lei (93,94%), din care:  
 

 cheltuielile secţiunii de funcţionare - în sumă de 88.285.340 lei, au cumulat plăţi în sumă de 83.424.054 
lei (94,49%);  

 cheltuielile secţiunii de dezvoltare - în sumă de 12.491.370 lei, au cumulat plăţi în sumă de 11.250.534 
lei (90,07%). 
 

Pe instituţii publice, cheltuielile ce se finanţează în cadrul acestui capitol bugetar se prezintă 
astfel: 
 

1. Spitalul Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu - din totalul creditelor bugetare alocate la  31.12.2015  în 
sumă de 88.180.910 lei, au fost efectuate plăţi în sumă de 82.710.198 lei (93,80%), din care:  

 
 cheltuielile secţiunii de funcţionare - în sumă de 77.697.540 lei, au cumulat plăţi în sumă de 73.294.788 

lei (94,33%); 
 cheltuielile secţiunii de dezvoltare - în sumă de 10.483.370 lei, au cumulat plăţi în sumă de 9.415.410 

lei (89,81%). 
 

2.  Spitalul de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu”, Dobriţa - din totalul creditelor bugetare 
cumulate la 31.12.2015, în sumă de 12.595.800 lei, au fost efectuate plăţi în sumă de 11.964.390 lei 
(94,99%), din care:  

 
 cheltuielile secţiunii de funcţionare - în sumă de 10.587.800 lei, au cumulat plăţi în sumă de 10.129.266 

lei (95,67%); 
 cheltuielile secţiunii de dezvoltare - în sumă de 2.008.000 lei, au cumulat plăţi în sumă de 1.835.124 lei 

(91,39%). 
                
Cap. 67.10 „Cultură, recreere şi religie” - din totalul creditelor bugetare cumulate la 31.12.2015, 

în sumă de 7.164.740 lei, au fost efectuate plăţi în sumă de 7.075.293 lei (98,75%) din care:  

10,421,532, 
91.32%

990.792; 
8,68%

Ponderea plăţilor efectuate pe titluri de cheltuieli în totalul plăţilor înregistrate în cadrul 
secţiunii de dezvoltare la data de 31.12.2015- lei

cheltuieli de capital

proiecte cu finanţare FEN
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 cheltuielile secţiunii de funcţionare - în sumă de 7.082.050 lei, au cumulat plăţi în sumă de 6.992.839 

lei (98,74%); 
 cheltuielile secţiunii de dezvoltare - în sumă de 82.690 lei, au cumulat plăţi în sumă de 82.454 lei 

(99,71%). 
 
Pe instituţii publice, cheltuielile ce se finanţează în cadrul acestui capitol bugetar se reflectă 

astfel: 
1. Muzeul Judeţean „Alexandru Ştefulescu” Gorj - din totalul creditelor bugetare înregistrate la 

data de 31.12.2015,  în sumă de 2.251.600 lei, au fost efectuate plăţi în sumă de 2.250.309 lei (99,94%), din 
care:  

 
 cheltuielile secţiunii de funcţionare - în sumă de 2.192.310 lei, au cumulat plăţi în sumă de 2.191.036 

lei (99,94%); 
 cheltuielile secţiunii de dezvoltare - în sumă de 59.290 lei, au cumulat plăţi în sumă de 59.273 lei 

(99,97%). 
 

   2. Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” - din totalul creditelor bugetare înregistrate la 
31.12.2015, în sumă de 2.648.400 lei, au fost efectuate plăţi în sumă de 2.646.766 lei (99,94%), din care: 

 
  cheltuielile secţiunii de funcţionare - în sumă de 2.641.200 lei, au cumulat plăţi în sumă de 2.639.566 

lei (99,94%); 
 cheltuielile secţiunii de dezvoltare - în sumă de 7.200 lei, au cumulat plăţi în sumă de 7.200 lei 

(100,00%). 
 

              3.  Şcoala Populară de Artă Târgu–Jiu - din totalul creditelor bugetare înregistrate la 31.12.2015, în 
sumă de 2.264.740 lei, au fost efectuate plăţi în sumă de 2.178.218 lei (96,18%), din care: 
 
 cheltuielile secţiunii de funcţionare - în sumă de 2.248.540 lei, au cumulat plăţi în sumă de 2.162.237 

lei (96,16%); 
 cheltuielile secţiunii de dezvoltare - în sumă de 16.200 lei, au cumulat plăţi în sumă de 15.981 lei 

(98,65%). 
  

Cap. 83.10 „Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare” - cuprinde cheltuielile necesare 
pentru desfăşurarea activităţii Camerei Agricole Judeţene Gorj. Din totalul creditelor bugetare alocate la 
31.12.2015, în sumă de 1.509.380 lei, au fost efectuate plăţi în sumă de 1.442.710 lei (95,58%), din care:  

 
 cheltuielile secţiunii de funcţionare - în sumă de 1.429.380 lei, au cumulat plăţi în sumă de 1.363.374 

lei (95,38%); 
 cheltuielile secţiunii de dezvoltare - în sumă de 80.000 lei, au cumulat plăţi în sumă de 79.336 lei 

(99,17%). 
 
La finele anului, diferenţa dintre: 

- suma veniturilor încasate (104.232.157 lei) şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanţarea 
exerciţiului bugetar curent (1.989.218 lei), cumulând valoarea de 106.221.357 lei, 
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-  suma plăţilor efectuate (103.192.591 lei) şi a plăţilor restante (0 lei), raportate în situaţiile financiare 
la aceeaşi perioadă, cumulând valoarea de 103.192.591 lei, 

este în cuantum de 3.028.766 lei, mai mare decât zero. 
   
BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE  

 
- atât la partea de venituri, la indicatorul „Sume primite de administraţiile locale în cadrul unor programe 
cu finanţare nerambursabilă” (cod 37.08.06), cât şi la partea de cheltuieli, la titlul „alte transferuri” este în 
sumă de 49.060 lei, reprezentând în totalitate secţiunea de dezvoltare a cap. 67.08 „Cultură, recreere şi 
religie”, înregistrându-se încasări în sumă de 14.853 lei. La data raportării au fost înregistrate plăți în sumă 
de 14.853 în cadrul acestui buget. 
 
    Referitor la plăţile restante raportate de instituţiile publice, sintetizate conform prevederilor 
Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 244/2010 pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a 
prevederilor art. 14, alin. (7), ale art. 57, alin. (21) şi ale art. 761, alin. (1), lit. e) din Legea nr. 273/2006 
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, la finele anului 2015, nu sunt 
înregistrate plăți restante.                                                
             

Considerând că proiectul de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului propriu general al 
judeţului Gorj  înregistrată la data de 31.12.2015 respectă prevederile legislaţiei în vigoare, propunem 
aprobarea proiectului de hotărâre şi a anexelor la acesta, în forma prezentată. 
 
9. Amenajarea teritoriului şi urbanism 

 
a. Compartimentul urbanism si amenajarea  teritoriului 
- S-au verificat, analizat documentaţiile și s-a eliberat Avizul Arhitectului Şef  pentru 19 planuri 
urbanistice generale ale localităţilor şi planuri urbanistice zonale pentru diverse obiective de investiţii, în 
vederea realizării  construcţiilor de locuinţe, spații comerciale, parcuri fotovoltaice, etc.  
- S-a asigurat participarea la Grupuri de lucru constituite conform H.G. 1076/2004 la Agenţia pentru 
protecţia mediului Gorj privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu  pentru planuri şi 
programe realizate în judeţul Gorj şi  participarea săptămânală la şedinţele  Comisiei de analiză tehnică  
organizate de Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj conform Ordinului Instituţiei Prefectului nr. 67/2005 şi 
a prevederilor Legi nr. 265/2006, unde s-au avizat peste 300 de lucrări . 
- S-au analizat şi avizat circa 1000 de documentaţii la şedinţele lunare ale Comisiei regionale pentru 
cultură şi culte, care au avut loc în municipiile de reşedinţă ale judeţelor din regiunea Oltenia. 
- S-a analizat si aprobat prin Hotărâre de Consiliu, Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor pentru 
anul 2015, elaborat de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, împreună cu care s-au efectuat 
deplasări la evenimentele produse în localităţile judeţului, în vederea constatării și evaluării efectelor 
alunecărilor de teren și inundaţiilor. 
-  S-au efectuat 10 deplasări în teren pentru verificarea, evaluarea pagubelor şi  constatarea efectelor 
produse de inundaţii şi alunecări de teren, în cadrul comisiei mixte constituite în baza Ordinului Prefectului 
Judeţului Gorj nr. 95/24.03.2011. 
- Pe tot parcursul anului am acordat asistență de specialitate compartimentelor de urbanism din 
cadrul primăriilor localităţilor și am transmis noutăţile legislative în domeniu. 
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- Au fost urmărite și transmise trimestrial şi semestrial  măsurile din programele PLAM şi PRAM la APM 
Dolj, care se referă la următoarele: 
- Calitatea și cantitatea necorespunzătoare a apei potabile a oraşelor şi lipsa sistemelor centralizate 
de alimentare cu apă potabilă în unele localităţi rurale (Implementarea Directivei 75/440/EEC privind 
calitatea cerută apelor de suprafață destinate prelevării de apă potabilă, Implementarea Directivei  
98/83/CEE privind calitatea apei destinate consumului uman pentru asigurarea conformării  producătorilor 
şi distribuitorilor de apă potabilă la cerinţele prevederilor legale); 
- Gestionarea (colectarea, stocarea, eliminarea) necorespunzătoare a deşeurilor; 
- Poluarea mediului datorită gestiunii necorespunzătoare a deşeurilor; Îmbunătăţirea/dezvoltarea 
unui sistem integrat de colectare şi transport a deşeurilor; Extinderea sistemului de colectare a deşeurilor în 
zonele urbane şi rurale.  
- Existenţa unor zone contaminate de poluare istorică şi                                                                                         
accentuarea fenomenelor de eroziune a solului; 
- Afectarea ariilor naturale protejate, a habitatelor naturale,  florei şi faunei sălbatice prin activităţi 
antropice; 
- Pericole generate de catastrofe/fenomene naturale antropice; 
- Existenţa unor zone supuse eroziunii şi alunecărilor de teren; 
- Creşterea suprafeţelor împădurite în cadrul zonelor afectate de eroziune / Consolidări de teren în 
zonele afectate de alunecări; 
- Creşterea gradului de conştientizare, informare şi educare ecologică; 
- Protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului şi a standardelor de viaţă ; 
- S-a făcut recepţia finală a obiectivului  de investiţii ,, Completarea  sistemului  clasic de producere a 
apei calde  de consum cu sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului,, pentru  cele 
opt sedii ale complexelor  de servicii comunitare aferente DGASPC Gorj; 
-  A fost realizată  corespondenţa  cu toate asociaţiile de mediu (Asociaţia Regina Maria ,Greenpeace, 
Ban&Watch etc); 
- S-a participat la  instruirea privind crearea unui sistem de observare teritorială, care va furniza 
informații și analize relevante cu privire la starea teritoriului, cu posibilitatea elaborării de analize și 
cuantificări ale impactului teritorial al programelor publice în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului, 
locuirii și dezvoltării regionale; 
- S-au făcut demersurile necesare în vederea începerii realizării  Planului de menţinere a calităţii 
aerului pentru indicatorii pulberi în suspensie ( PM10 şi PM2,5), benzen( C6 H6),dioxid de sulf( SO2), monoxid 
de carbon( CO), plumb (PB),arsen( As),cadmiu (Cd), nichel( Ni), dioxid de azot şi oxizi de azot ( NO2/ 
NOX),conform Legii nr.104/15.06.2011 privind calitatea aerului înconjurător, la nivelul Consiliului Judeţean 
Gorj; 
- S-a întocmit ,, Analiza impactului activităţii sportive asupra comunităţiilor  locale,,; 
-  În cadrul dezbaterilor  din Grupul ”Gorjul Verde” aferent Strategiei de dezvoltare durabilă a judeţului 
Gorj pe perioada 2011-2020, s-au prezentat diverse materiale referitoare la reecologizarea terenurilor 
rămase libere de sarcini tehnologice; 
 
b. Compartimentul autorizări, disciplină și control 

În anul 2015, Compartimentul autorizări, disciplină şi control a analizat,  întocmit, înaintat spre 
aprobare şi eliberat :  

- un număr 54 de autorizaţii de construire/desființare pentru care s-au încasat 115.090,21 lei si 270 lei 
pentru formulare 
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- un număr de  65 certificate de urbanism pentru care s-au încasat 12.739,1 lei și 195 lei pentru 
formulare. 

S-au regularizat si încasat taxele în valoare de 12.739,1 lei pentru autorizaţii  de construire la finalizarea 
lucrărilor. 

Conform Legii 50/1991 Rep., art. 27, al. 2, arhitectul-şef al judeţului şi personalul împuternicit al 
compartimentului de specialitate din subordinea acestuia urmăresc respectarea disciplinei în domeniul 
autorizării executării lucrărilor de construcţii pe teritoriul administrativ al judeţului, precum şi respectarea 
disciplinei în urbanism şi amenajarea teritoriului legată de procesul de autorizare a construcţiilor. 

 În baza acestor prerogative s-au efectuat un număr de 70 controale privind respectarea disciplinei in 
urbanism si amenajarea teritoriului precum si respectarea legislaţiei privind respectarea disciplinei în 
activitatea de  autorizarea lucrărilor de construire/desfiinţare.  În cadrul acestor controale li s-a făcut 
cunoscut responsabililor cu atribuţii în domeniul urbanismului modificările în legislaţia specifică cât şi acte 
normative complementare. 

Conform Legii 50/1991 Rep. art. 45, alin. 31 şi art. 11, lit. c, alin. 2 din Ordinul MDRL nr. 839/2009 
structura de specialitate din cadrul Direcţiei de urbanism şi amenajarea teritoriului a emis Certificate de 
urbanism şi Autorizaţii de construire/desfiinţare pe bază de Convenţie pentru următoarele primării: 
Hurezani, Schela, Glogova, Turcineşti. 

S-au soluţionat un număr de 30 de sesizări si scrisori referitoare la abateri de la regulile de construire. 
S-au întocmit și transmis lunar situaţii către :  
- Inspectoratul de Stat in Construcții-situațiile privind emiterea certificatelor de urbanism  și a 

autorizaţiilor de construire; 
-  Direcţia Judeţeană de Statistică-situaţia privind construcţiile cu destinaţia de locuinţe- autorizate atât 

pentru Consiliul Judeţean Gorj cât şi pentru localităţile cu care acesta are încheiate Parteneriate tehnice de 
colaborare. 

- Compartimentul buget, situaţii financiare şi sinteză - situaţiile financiare și sinteza acestora privind 
taxa de timbru de arhitectură și a sumelor care trebuie transmise primăriilor pe teritoriul cărora s-au emis 
autorizaţii de construire și certificate de urbanism conform competenţelor sau parteneriatelor încheiate. 

Conform Ordinului MDRL nr. 839/2009. art. 12. pct. 1, lit i respectiv pct. 2, lit. f , copiile după toate 
Certificatele de urbanism şi Autorizaţiile de construire/desfiinţare emise de către Preşedintele Consiliului 
Judeţean au fost transmise periodic către primarii Unităţilor Administrativ Teritoriale respective. 

S-a acordat asistență de specialitate responsabililor cu urbanismul din unităţile teritoriale ale judeţului 
privind respectarea disciplinei în urbanism la eliberarea Autorizaţiilor de construire/desfiinţare şi 
Certificatelor de urbanism. 

 
 
 
 
 
 
 

10. Cooperare şi Dezvoltare Regională 
 
A. PROIECTE IMPLEMENTATE DIN FONDURI NERAMBURSABILE 

 
1. PROIECTUL „REABILITARE DRUM JUDEȚEAN DJ 675, KM 0+000 – 25+000”, COD SMIS 3074 
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Proiectul „Reabilitare drum județean DJ 675, KM 0+000 – 25+000” cod SMIS 3074, a fost finanțat în cadrul 

Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 2 - Îmbunătăţirea infrastructurii de transport 
regionale şi locale, Domeniul major de intervenție 2.1 - Reabilitarea și modernizarea reţelei de drumuri 
judeţene, străzi urbane inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de centură. Contractul de finanțare nr. 1869 
din 25.06.2011 a fost semnat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, în calitate de Autoritate de 
Management pentru POR 2007-2013, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud - Vest Oltenia, în calitate de 
Organism Intermediar pentru POR 2007-2013 și Județul Gorj, prin Consiliul Județean Gorj, în calitate de 
Beneficiar. Durata de implementare a proiectului a fost de 54  luni, de la semnarea contractului de finanțare nr. 
1869/25.06.2011, respectiv până la data de 25.12.2015.  
Obiectivul general al proiectului a vizat îmbunătățirea accesibilității regiunilor și mobilității populației, 
bunurilor și serviciilor, în vederea stimulării dezvoltării economice durabile. Obiectivul a fost atins prin 
finalizarea implementării unor măsuri integrate, respectiv, modernizarea şi reabilitarea infrastructurii de 
transport (Drumul Judeţean DJ 675), ce au cuprins un set de măsuri suplimentare de siguranţa traficului; 
furnizarea de legături de transport cu drumurile naţionale şi europene. 
Prin reabilitarea drumului judeţean DJ 675, s-au urmărit: 
-  sporirea capacităţii de circulaţie, prin mărirea fluenţei traficului;  
-  creşterea siguranței circulației şi reducerea numărului de accidente; 
- creșterea nivelului socio-economic şi îmbunătățirea condițiilor de viață și de muncă din comunele adiacente 
acestui sector de drum; 
- punerea în valoare şi dezvoltarea potențialului turistic al zonei; 
- îmbunătățirea calităţii mediului, prin reducerea noxelor, vibrațiilor și a poluării sonore. 
 
Valoarea finală a proiectului a fost de 26.732.884,70 lei (cu TVA inclus). 
Rezultatele proiectului s-au concretizat în: 24,865 km drum județean reabilitat, 7 podețe noi construite, 55 
podețe reabilitate, 10 poduri reabilitate, 10 poduri cu deschidere peste 5 m reabilitate. 
 
 
 
 

2. ”REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI ECHIPAREA AMBULATORIULUI SPITALULUI JUDEŢEAN DE 
URGENŢĂ TÂRGU-JIU”,  COD SMIS 12082 
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Proiectul ”Reabilitarea, modernizarea și echiparea ambulatoriului 
Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu”, cod SMIS 12082, a fost 
finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2007 - 2013, 
Axa Prioritară 3 - Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul 
major de intervenție 3.1 - Reabilitarea/modernizarea/echiparea 
infrastructurii serviciilor de sănătate. Contractul nr. 1222 din 
23.02.2011, pentru finanțarea proiectului, a fost semnat între 
Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, în calitate de 
Autoritate de Management pentru POR 2007-2013, prin Agenția 
pentru Dezvoltare Regională Sud - Vest Oltenia, în calitate de 
Organism Intermediar pentru POR 2007-2013 și Județul Gorj, prin 
Consiliul Județean Gorj, în calitate de beneficiar.  
Perioada de implementare a proiectului a fost de 58 de luni și 8 zile, conform contractului de finanțare și a 
actelor adiționale aferente acestuia și s-a încheiat la data de 31.12.2015. 
Obiectivul general al proiectului l-a constituit îmbunătățirea calității infrastructurii serviciilor de asistență 
medicală şi ridicarea acestora la standarde europene în cadrul Ambulatoriului Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Târgu-Jiu, cu impact direct asupra calităţii serviciilor medicale oferite de către acestea şi asigurarea unui acces 
egal al cetăţenilor la serviciile de sănătate. 
Obiectivele specifice proiectului au fost:  
 reabilitarea, modernizarea şi echiparea Ambulatoriului Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu; 
 îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale oferite în cadrul Ambulatoriului Spitalului Judeţean de 

Urgenţă Târgu-Jiu; 
  creşterea gradului de confort al pacienţilor, atât în perioadele caniculare, cât şi în cazul unor 

temperaturi exterioare scăzute;  
 mărirea gradului de igienă şi a controlului microbian, prin asigurarea unei termoizolaţii şi ventilaţii 

eficiente; 
 asigurarea accesibilităţii persoanelor cu handicap, prin crearea de facilităţi şi respectarea exigenţelor 

specifice persoanelor cu dizabilităţi;  
 respectarea normativelor în vigoare privind siguranţa în exploatare, conservarea energiei, securitatea 

la incendii şi egalitatea de şanse. 
Rezultatele proiectului au constat în lucrări de reabilitare și modernizare a clădirii Ambulatoriului 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu, și a spaţiilor aferente acesteia precum și dotarea cabinetelor 

medicale cu mobilier şi echipamente specifice infrastructurii serviciilor de sănătate.  

 

http://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiIorDiyKHLAhWBApoKHW06DAUQjRwIBw&url=http://romaniaresponsabila.ro/spitalul-de-urgenta-targu-jiu-restaurat-de-cez-vanzare/&psig=AFQjCNGzXTKr10CzjsYg-r0Ou3NpeFSiLA&ust=1456993177570851
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Dintre acestea, putem aminti: echo doppler vascular cu sondă pentru vase cerebrale, electromielograf, 
electroencefalograf, ecograf oftalmo, doppler vascular periferic, ecocardiograf cu doppler  color, ecograf 3D, 
histeroscop 3D, electrocardiograf, spirograf etc. Dotarea cu aparatură medicală performantă va duce la 
oferirea de noi servicii medicale în specialităţile existente, la creşterea adresabilităţii pacienţilor şi creşterea 
calităţii actului medical în cabinetele ambulatoriului, atât printr-un diagnostic mai precis şi mai rapid, cât şi 
prin diversificarea procedurilor de recuperare, reducerea timpului de recuperare şi reintrarea mai rapidă a 
pacienţilor în activitatea normală. 
Valoarea finală a proiectului a fost de 15.288.524,09 lei (cu TVA inclus). 
 
3. ”REABILITARE DRUM JUDEŢEAN DJ 672, KM 0+000-43+623, CIUPERCENI – GODINEŞTI – TISMANA – 

PEŞTIŞANI –BRĂDICENI – BUDUHALA (DN 67)”, COD SMIS 3075 
 
Proiectul „Reabilitare drum judeţean DJ 672, KM 0+000 - 43+623, Ciuperceni – Godineşti – Tismana – Peştişani 
– Brădiceni – Buduhala (DN 67)”, cod SMIS 3075, a fost finanțat în cadrul Programului Operaţional Regional 
2007 - 2013, Axa Prioritară 2 Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale, Domeniul major de 
intervenţie 2.1 – Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv construcţia / 
reabilitarea şoselelor de centură și s-a implementat în baza Contractului de finanţare nr. 3771 din 16.07.2013, 
semnat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management 
pentru POR 2007-2013, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud - Vest Oltenia, în calitate de Organism 
Intermediar pentru POR 2007-2013 și Județul Gorj, prin Consiliul Județean Gorj, în calitate de Beneficiar. 

Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătăţirea accesibilităţii regiunilor şi mobilităţii populaţiei, 
bunurilor şi serviciilor, în vederea stimulării dezvoltării economice durabile.  
Durata de implementare a proiectului a fost de 29 luni și 15 zile, de la semnarea Contractului de finanțare nr. 
3771/16.07.2013, respectiv până la data de 31.12.2015. 
Prin reabilitarea drumului judeţean DJ 672, au fost atinse următoarele obiective: 

- sporirea capacităţii de circulaţie, prin mărirea fluenţei traficului;  
- creşterea siguranței circulației şi reducerea numărului de accidente; 
- creșterea nivelului socio-economic şi îmbunătăţirea condițiilor de viață şi de muncă din comunele 

adiacente acestui sector de drum; 
- punerea în valoare şi dezvoltarea potențialului turistic al zonei; 
- îmbunătăţirea calităţii mediului, prin reducerea noxelor, vibrațiilor şi a poluării sonore. 

Reabilitarea drumului județean DJ 672 a vizat aducerea acestuia la parametrii corespunzători din punct de 
vedere tehnic, refacerea sistemului rutier pentru un trafic de perspectivă şi crearea condițiilor de circulație în 
siguranță şi confort. Implementarea proiectului „Reabilitare drum judeţean DJ 672, KM 0+000 - 43+623, 
Ciuperceni – Godineşti – Tismana – Peştişani – Brădiceni – Buduhala (DN 67)” va asigura o infrastructură de 
transport extinsă, modernă şi durabilă, precum şi condiţii favorabile privind dezvoltarea sustenabilă a 
economiei şi îmbunătăţirea calităţii vieţii pentru zona din partea de nord – vest a judeţului Gorj. 
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Valoarea totală a proiectului a fost de  30.174.730,24  lei (TVA inclus). 
4. „IMPLEMENTARE SOLUȚII DE E-GUVERNARE LA NIVELUL JUDEȚULUI GORJ, ZONA CENTRU, PENTRU 

EFICIENTIZAREA SERVICIILOR PUBLICE OFERITE CĂTRE CETĂȚENI”, COD SMIS 48415 
Proiectul „Implementare soluții e-guvernare la nivelul județului Gorj, zona centru, pentru eficientizarea 
serviciilor publice oferite către cetățeni”, cod SMIS 48415, implementat de  Consiliul Judeţean Gorj, a fost 
cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Creșterea Competitivității 
Economice, Axa prioritară 3 - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public– 
Domeniul major de intervenţie 2 - Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice. 

Obiectivul general al proiectului a constat în implementarea unor soluții de e-guvernare, prin completarea 
și îmbunătățirea infrastructurii actuale a unităților administrative cu sisteme performante, capabile să 
asigure o platformă operațională eficientă, ce va deservi atât actul administrativ, cât și serviciile publice 
oferite în sprijinul cetățenilor și a mediului de afaceri. 
Proiectul a fost implementat, de către Consiliul Județean Gorj în parteneriat cu următoarele UAT-uri: Oraş 
Rovinari, Comuna Negomir, Comuna Dăneşti, Comuna Băleşti, Comuna Bîlteni, Oraş Ţicleni, Comuna 
Drăgotești, Comuna Turcineşti, Comuna Urdari, Comuna Bălăneşti, Comuna Godineşti, Comuna Schela, 
Comuna Hurezani, Comuna Licurici, Comuna Alimpeşti.  
 
Acesta a contribuit la realizarea obiectivului general al Programului Operaţional Sectorial Creşterea 
Competitivităţii Economice, întrucât sprijină competitivitatea economică la nivel judeţean, prin eficientizarea 
proceselor la nivelul administraţiei publice, creşterea vitezei de reacţie a acesteia la solicitările cetăţenilor şi 
ale mediului de afaceri, aspecte care conduc la creşterea satisfacţiei cetăţenilor, respectiv a mediului de 
afaceri. 
 
În cadrul proiectului au fost achiziționate, pentru Consiliul Județean Gorj și UAT-urile partenere: echipamente 
IT, aplicaţii software/licenţe, soluţii de securitate software, realizare şi configurarea reţelei LAN, aplicaţii 
informatice, soluţii de semnătură electronică şi plată electronică, servicii de formare profesională a 
personalului care va utiliza produsele software implementate. 
Valoarea totală a proiectului „Implementare soluții e-guvernare la nivelul județului Gorj, zona centru, 
pentru eficientizarea serviciilor publice oferite către cetățeni” a fost de 6.560.000 lei. 
 
 
 
 
 

 



Consiliul Județean Gorj             Raportul Președintelui 2015 
 

 

44 

 
5. „IMPLEMENTARE SOLUȚII DE E-GUVERNARE LA NIVELUL JUDEȚULUI GORJ, ZONA EST, PENTRU 

EFICIENTIZAREA SERVICIILOR PUBLICE OFERITE CĂTRE CETĂȚENI”, COD SMIS 48416 
 

Proiectul „Implementare soluții e-guvernare la nivelul județului Gorj, zona est, pentru eficientizarea 
serviciilor publice oferite către cetățeni” cod SMIS 48416, implementat de către Consiliul Județea Gorj, a 
fost cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Creșterea Competitivității 
Economice, Axa prioritară 3 - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public– 

Domeniul major de intervenţie 2 - Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice. 
Obiectivul general al proiectului a constat în implementarea unor soluții de e-guvernare, prin completarea 
și îmbunătățirea infrastructurii actuale a unităților administrative cu sisteme performante, capabile să 
asigure o platformă operațională eficientă, ce va deservi atât actul administrativ, cât și serviciile publice 
oferite în sprijinul cetățenilor și a mediului de afaceri. 
Proiectul a contribuit la realizarea obiectivului general al Programului Operaţional Sectorial Creşterea 
Competitivităţii Economice, asigurând competitivitatea economică la nivel judeţean, prin eficientizarea 
proceselor la nivelul administraţiei publice, creşterea vitezei de reacţie a acesteia la solicitările cetăţenilor şi 
ale mediului de afaceri, aspecte care conduc la creşterea satisfacţiei cetăţenilor, respectiv a mediului de 
afaceri. 
Consiliul Județean Gorj a implementat proiectul în parteneriat cu următoarele UAT-uri: Municipiul Târgu Jiu, 
Oraş Novaci, Comuna Baia de Fier, Comuna Bengeşti – Ciocadia, Comuna Scoarţa, Comuna Albeni, Comuna 
Prigoria, Comuna Bustuchin, Comuna Stejari, Comuna  Căpreni, Comuna Crasna, Comuna Aninoasa, Comuna 
Bumbeşti-Piţic, Comuna Polovragi, Comuna Logreşti.  
În cadrul proiectului au fost achiziționate, pentru Consiliul Județean Gorj și UAT-urile partenere: echipamente 
IT, aplicaţii software/licenţe, soluţii de securitate software, realizare şi configurarea reţelei LAN, aplicaţii 
informatice, soluţii de semnătură electronică şi plată electronică, servicii de formare profesională a 
personalului care va utiliza produsele software implementate. 
Prin intermediul proiectului „Implementare soluții e-guvernare la nivelul județului Gorj, zona est, pentru 
eficientizarea serviciilor publice oferite către cetățeni” se va obţine standardizarea modului de lucru al 
administraţiilor publice locale partenere în proiect și creşterea satisfacţiei cetăţenilor în relaţia cu 
administraţia publică. 
Potrivit Contractului de finanțare nr. 1242/321/11.12.2013, valoarea totală a proiectului  a fost de 6.550.000 
lei. 
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6. PROIECTUL ”OPTIMIZAREA CAPACITĂŢII DE INTERVENŢIE ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ ÎN REGIUNEA      
SUD-VEST OLTENIA” cod SMIS 54042 
 

Proiectul ”Optimizarea capacității de intervenție în situații de urgență în Regiunea Sud-Vest Oltenia”,  cod 
SMIS 54042, a fost cel de al treilea proiect pe care Consiliul Județean Gorj, împreună cu celelalte consilii 
județene membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia l-a implementat în cadrul 
Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale - 
Domeniul major de intervenţie 3.3 - Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru 
intervenţii în situaţii de urgenţă. Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară, constituite din județele 
componente ale fiecărei regiuni de dezvoltare, au fost solicitanții eligibili ai finanțărilor alocate prin POR 

2007-2013. 
Obiectivul general al proiectului a constat în îmbunătăţirea capacităţii de răspuns în situaţii de urgenţă pe 
timp de iarnă la nivelul Regiunii 4 Sud-Vest Oltenia prin reducerea timpului de intervenţie pentru acordarea 
primului ajutor calificat şi pentru intervenţii în situaţii de urgenţă.  
Valoarea totală a proiectului a fost de 6.339.199,99 lei, inclusiv TVA.  
Prin proiectul „Optimizarea capacității de intervenție în situații de urgență în Regiunea Sud-Vest Oltenia”, 
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia a achiziționat următoarele echipamente: 5 
autovehicule cu șenile/roți tip UTV cu capacitate mărită de trecere; 3 autofreze de zăpadă; 2 autospeciale 
complexe de intervenție, descarcerare și acordarea asistenței medicale de urgență - FRAP. 
Dintre acestea, Județului Gorj i-au fost repartizate: 
- 1 autospecială complexă de intervenție, descarcerare și acordarea asistenței medicale de urgență; 
- 1 vehicul cu șenile/roți, tip UTV, cu capacitate mărită de trecere.  
Beneficiarii direcți ai proiectului „Optimizarea capacității de intervenție în situații de urgență în Regiunea 
Sud-Vest Oltenia” sunt: 
 Inspectoratele Județene pentru Situații de Urgență Gorj, Dolj, Mehedinți, Olt, Vâlcea;  
 Baza operațională regională din Regiunea 4 Sud-Vest Oltenia, cu sediul în Craiova; 
 Angajații și voluntarii din cadrul sistemului de asistență medicală și tehnică de urgență prespitalicească 

și intervenție la incidente minore și majore; 
 Întreaga populație a regiunii de dezvoltare Sud-Vest Oltenia. 
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B. CULTURĂ, SPORT, RELIGIE, TINERET, COTIZAȚII, ALTE COFINANȚĂRI PROIECTE ÎN CARE 
CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ ESTE PARTENER: 

 
1. UNIUNEA NAŢIONALĂ A CONSILIILOR JUDEŢENE DIN ROMÂNIA 

 
În anul 1999, Consiliul Județean Gorj a aderat la Asociația 
Președinților Consiliilor Județene din România, prin Hotărârea 
Consiliului Județean nr. 32 din 21.10.1999. Ulterior, prin 
Hotărârea Adunării Generale a Asociației, din data de 31 
ianuarie 2000, Asociația Președinților Consiliilor Județene din 
România și-a schimbat denumirea în Uniunea Națională a 
Consiliilor Județene din România (UNCJR).  
 
De la constituire și până în prezent, Uniunea Națională a 
Consiliilor Județene din România, prin Biroul European de la Bruxelles, acționează ca partener în cadrul unor 
organisme europene, cum ar fi: 
 
CoR –    Comitetul Regiunilor;  
CEPLI – Confederația Europeană a Puterilor Locale Intermediare; 
CPLRE –Congresul Puterilor Locale și Regionale; 
CCRE –  Consiliul Comunelor și Regiunilor din Europa; 
EPRO –  Platforma pentru mediu a birourilor regionale din Bruxelles; 
ENRICH –Rețeaua autorităților locale și regionale europene în domeniul sănătății; 
NEEBOR –Rețeaua Europeană a Regiunilor de pe Frontiera de Est a Uniunii Europene. 
 
Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România (U.N.C.J.R.) și-a propus realizarea unor obiective, 
precum: promovarea și aplicarea principiilor de dezvoltare regională, sprijinirea dezvoltării durabile locale și 
regionale, sprijinirea participării civice la procesul decizional prin deschidere, transparență, informare și 
participare directă la inițiativele legislative locale, realizarea unor programe de cooperare etc. 
Pentru realizarea acestor obiective s-a stabilit o legătură permanentă între UNCJR, Guvernul și Parlamentul 
României – cooperare menită să ușureze procesul de inițiativă legislativă venită din partea autorităților locale 
sau a asociațiilor cu care acestea sunt partenere în viața comunității. 
Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România reprezintă interesele Consiliilor Județene atât 
individual cât și ca asociații sau uniuni – pe regiuni sau în funcție de interese comune – atât în relația cu 
puterea executivă cât și în relația cu cea legislativă. 
Scopul înființării și funcționării UNCJR, este: ”înfăptuirea principiilor autonomiei și descentralizării serviciilor 
publice în organizarea și funcționarea autorităților administrației publice locale, promovarea cooperării 
regionale și interregionale, colaborării cu celelalte structuri asociative ale organelor administrației publice 
locale existente în România”. 
Reglementările legale invocate, sub aspectul contribuției de la bugetul propriu al unității administrativ - 
teritoriale asociate, se reflectă în Statutul Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România, la art. 7, lit. 
a), potrivit căruia, asociații au obligația să plătească cotizație anuală.  
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În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 6/29.01.2015, în bugetul propriu 
general al Județului Gorj a fost prevăzută suma de 61.026,41 lei, reprezentând cotizația aferentă anului 2015, 
ce revenea Consiliului Județean Gorj în calitatea de membru al Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din 
România.  
 

2. AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD-VEST OLTENIA 
 
Agenţia pentru Dezvoltare Regională 
Sud-Vest Oltenia (ADR S-V Oltenia) este 
organism neguvernamental, de utilitate 
publică, cu personalitate juridică, 
nonprofit, care funcționează în domeniul 
dezvoltării regionale. Județul Gorj, prin 
Consiliul Județean Gorj, a devenit 
membru al Regiunii de Dezvoltare Sud-
Vest Oltenia, alături de județele Dolj, 
Mehedinți, Olt și Vâlcea, prin efectul 
aprobării Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 25/19.10.1998.  
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia are statut de structură teritorială, condusă de Consiliul 
pentru Dezvoltare Regională - organism regional deliberativ, fără personalitate juridică, ce este constituit şi 
funcţionează pe principii parteneriale la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare, în scopul coordonării 
activităţilor de elaborare şi monitorizare, ce decurg din politicile de dezvoltare regională, potrivit art. 7, alin. 
(1) din Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările și completările 
ulterioare. 
Politica de dezvoltare regională reprezintă ansamblul politicilor elaborate de Guvern, prin organele 
administraţiei publice centrale, autorităţile administraţiei publice locale şi organismele regionale specializate, 
cu consultarea partenerilor socio-economici implicaţi, în scopul asigurării creşterii economice şi dezvoltării 
sociale echilibrate şi durabile ale unor arii geografice constituite în regiuni de dezvoltare, al îmbunătăţirii 
competitivităţii internaţionale a României şi al reducerii decalajelor economice şi sociale existente între 
România şi statele membre ale Uniunii Europene. 
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia îndeplinește funcția de organism intermediar pentru 
Programul Operațional Regional 2014-2020, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 398/2015 privind 
cadrul instituțional de coordonare și de gestionare a instrumentelor structurale. POR 2014-2020 își propune 
ca obiectiv general creșterea competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale 
comunităților locale și regionale, prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, infrastructurii și serviciilor, 
pentru dezvoltarea durabilă a regiunilor, astfel încât acestea să își poată gestiona în mod eficient resursele și 
să își valorifice potențialul de inovare și de asimilare a progresului tehnologic. 
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, asigură gestionarea fondurilor alocate și răspunde 
față de ministerele cu care are încheiate contracte de asistență tehnică pentru monitorizarea tehnică și 
financiară a proiectelor, însă finanțarea prin intermediul contractelor de asistență tehnică este condiționată 
de continuarea sprijinului financiar al autorităților locale din regiune, deoarece sumele contractate nu 
acoperă integral costul activităților desfășurate.  
 
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia are următoarele atribuții: 
- Programare (colectarea informațiilor necesare POR 2014-2020, monitorizarea Planului pentru Dezvoltare 

Regională 2014-2020); 
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- Evaluarea, selecția și contracararea operațiunilor/proiectelor (asigurarea informării solicitanților asupra 
rezultatului procesului de evaluare, selecție și contractare cu asumarea responsabilității exclusive asupra 
derulării etapelor procedurale delegate către OI POR); 

- Verificarea achizițiilor și a cererilor de rambursare și plată; 
- Monitorizarea proiectelor (monitorizarea îndeplinirii indicatorilor, a atingerii rezultatelor și a obiectivelor 

asumate de către Beneficiar în Cererea de Finanțare și anexele aferente, precum și a modului în care 
beneficiarul respectă prevederile contractuale specifice operațiunii finanțate); 

- Informare și comunicare (elaborarea și implementarea Planului Regional de Comunicare pentru POR 
2014-2020); 

- Sprijin pentru potențiali beneficiari (acordarea de sprijin beneficiarilor/potențialilor beneficiari, conform 
etapei procedurale, cu respectarea principiului tratamentului egal, prin structura de tip help-desk, 
structură specializată din cadrul Organismului Intermediar/ADR). 

 
3. ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ SUD-VEST  OLTENIA 

 
Pentru a beneficia de alocarea financiară oferită de Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa 
prioritară            3 - Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenție 3 - Îmbunătățirea 
dotării cu echipamente a bazelor operaționale pentru intervenții în situații de urgență, județele Gorj, Dolj, 
Mehedinți, Olt și Vâlcea, reprezentate de consiliile județene, au constituit Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară Sud-Vest Oltenia, solicitant eligibil în cadrul programului. Județul Gorj, prin Consiliul 
Județean Gorj, a devenit membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia, prin efectul 
adoptării Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 95 din 27.11.2007, cu modificările și completările ulterioare. 
Scopul asociației îl reprezintă ”Promovarea și realizarea proiectelor de dezvoltare regională, de interes 
comun, în domeniile: servicii sociale, transport, mediu, turism, educaţie, utilităţi publice, resurse umane, 
cercetare-inovare, administraţie, mediu de afaceri, dezvoltare durabilă şi de a obţine finanţări interne şi 
externe, necesare derulării acestora”, iar obiectivul principal al acesteia vizează ”Îmbunătățirea sistemului 
regional integrat pentru situații de urgență, prin achiziționarea în comun, a echipamentelor pentru situații 
de urgență”.  
Prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 - Îmbunătățirea infrastructurii sociale, 
Domeniul major de intervenție 3 - Îmbunătățirea dotării cu echipamente a bazelor operaționale pentru 
intervenții în situații de urgență, Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia a beneficiat de o alocare 
financiară totală de 13,94 milioane Euro.  
Pentru a beneficia de întreaga alocare financiară oferită de POR 2007-2013, Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară Sud-Vest Oltenia a implementat, în perioada 2007-2015, trei proiecte, respectiv: proiectul 
”Îmbunătățirea dotării cu echipamente a bazelor operaționale pentru intervenții în situații de urgență în 
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regiunea Sud Vest Oltenia”, cod SMIS 10954, în valoare totală de 51.125.806,71 lei, proiectul ”Extinderea 
dotării cu echipamente a bazelor operaționale pentru intervenții în situații de urgență în Regiunea Sud - 
Vest Oltenia”, cod SMIS 39293, în valoare totală de 18.173.670,11 lei și proiectul ”Optimizarea capacității 
de intervenție în situaţii de urgență în Regiunea Sud-Vest Oltenia” cod SMIS 54042, în valoare totală a 
proiectului de 6.339.199,99 lei, inclusiv TVA. Prin aceste trei proiecte au fost achiziționate 64 de echipamente 
specifice pentru intervenții în situații de urgență.  
Dintre acestea, Județul Gorj a beneficiat de următoarele echipamente: 4 autospeciale pentru lucrul cu apă și 
spumă, 5 autospeciale complexe de intervenție, descarcerare și acordarea asistentei medicale de urgență – 
FRAP, 1 autospecială de intervenție și salvare la înălțime, 1 autospecială pentru descarcerări grele și 1 vehicul 
cu șenile/roți tip UTV, cu capacitate mărită de trecere. 
Beneficiarii direcți ai proiectului sunt: 
•  Inspectoratele Județene pentru Situații de Urgență Gorj, Dolj, Mehedinți, Olt, Vâlcea; 
•  Baza operaţională regională din Regiunea 4 Sud-Vest Oltenia, cu sediul în Craiova; 
•  Angajații şi voluntarii din cadrul sistemului de asistenţă medicală şi tehnică de urgență prespitalicească și     
intervenție la incidente minore și majore; 
• Întreaga populație a Regiunii de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia. 
 
În conformitate cu  Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 7 din 29.01.2015, din bugetul propriu general al 
Judeţului Gorj a fost virată suma de 554.786,00 lei, reprezentând cotizaţia Consiliului Judeţean Gorj către 
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, aferentă anului 2015.  
 

4. ANSAMBLUL REGIUNILOR EUROPENE (ARE)  
 
Ansamblul Regiunilor Europene (ARE) este o rețea 
independentă a regiunilor europene și cea mai mare 
organizație de cooperare interregională din Europa, 
reprezentând mai mult de 270 de regiuni din 33 de ţări şi 
16 organizaţii interregionale. ARE cooperează cu 
Comitetul Regiunilor (CoR) și cu Congresul Autorităților 
Locale și Regionale din Europa (CLRAE), organisme 
consultative ale autorităților locale și regionale, pe lângă 
Uniunea Europeană, respectiv Consiliul Europei. Delegații 
care fac parte din cele două structuri sunt nominalizați de 
către guvernele naționale, iar competențele celor două organisme sunt definite de către tratatele europene 
și acordurile internaționale. ARE deţine statutul de observator în cadrul CLRAE. Reprezentanții Comitetului 
Regiunilor şi CLRAE sunt membrii ai Biroului ARE. 
Ansamblul Regiunilor Europene este vocea politică a regiunilor și partenerul cheie pentru instituțiile 
europene și internaționale, în ceea ce privește mai ales problemele de competențe regionale. ARE 
promovează diversitatea regiunilor și transformă această diversitate într-un atu, promovând subsidiaritatea 
și structurile regionale democratice și permițând regiunilor să formeze liantul esențial între Europa și 
cetățenii ei. 
 
Obiectivele strategice ale Ansamblului Regiunilor Europene vizează: 

• promovarea democraţiei regionale şi a principiilor subsidiarității și complementarității în Europa; 
• sporirea influenţei politicilor regionale la nivelul instituţiilor europene; 
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• încurajarea dialogului și a schimbului de experiență între regiunile Europei; 
• sprijinirea proiectelor de cooperare interregionale și transfrontaliere; 
• dezvoltarea excelenței în guvernările regionale, prin transfer de know-how și bună practică; 
• protejarea şi promovarea diversităţii regionale în toate expresiile ei. 

 
Principalele activități ale Ansamblului Regiunilor Europene sunt: 
- selectare de informații și diseminarea lor: monitorizarea reglementărilor europene și a acordurilor 

internaționale în vederea posibilității de a informa în prealabil membrii cu privire la orice modificări care 
vor putea afecta competențele acestora; 

- pledoarie: pentru implementarea strategiei de lobby interregional și luarea de inițiative în vederea 
influențării politicilor cu impact pentru regiuni de la nivel național, european și internațional; 

- relaționare: identificarea subiectelor de interes comun pentru regiuni, elaborarea de răspunsuri comune, 
schimbul de experiență și identificarea de soluții comune; 

- pregătire expertize: activarea ca un centru european de expertiză regională și de practică inovativă; 
- implementare de programe și proiecte: pregătirea sprijinului pentru noi proiecte, parteneriate și rețele 

interregionale. 
Prin Hotărârea nr. 35 din 21 octombrie 2004, Consiliul Judeţean Gorj a aprobat aderarea la Ansamblul 
Regiunilor Europene, astfel încât Judeţul Gorj a devenit regiune membră a acestei organizaţii 
Ca membru al Ansamblului Regiunilor Europene (ARE), Consiliul Judeţean Gorj beneficiază de următoarele 
oportunităţi: 
• consultanţă şi cooperare pe diferite programe lansate de guvernele statelor membre ale Uniunii 

Europene, în vederea accesării de fonduri nerambursabile; 
• realizarea de parteneriate pe diferite domenii, cum ar fi: turism, agricultură, transport regional, politici 

de coeziune economico-socială, cultură, sport, mediu etc; 
• participarea, ca membru cu drepturi depline, la toate şedinţele ARE, având posibilitatea de a stabili 

contacte cu diferite organisme naţionale şi internaţionale, pe diferite domenii de activitate; 
• buletine informative periodice, cuprinzând ultimele informaţii privitoare la normele şi reglementările 

Uniunii Europene. 
 
În conformitate cu Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 9 din 29.01.2015, în bugetul propriu al județului 
Gorj pe anul 2015 a fost prevăzută suma de 17.000 lei, reprezentând contribuția aferentă anului 2015, ce 
revenea Consiliului Județean Gorj  către Ansamblul Regiunilor Europene.  
 
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei „ADIA” GORJ 
 
Județul Gorj, prin Consiliul Județean Gorj, a devenit membru fondator 
al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ADIA” Gorj, prin efectul 
adoptării Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 49/2007, cu 
modificările și completările ulterioare.  
Asociația s-a constituit în scopul reglementării, înființării, organizării, 
finanțării, exploatării, monitorizării și gestionării în comun a 
serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pe raza de 
competență a unităților administrativ-teritoriale membre, precum și 
realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes 
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zonal sau regional, destinate înființării, modernizării și/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități 
publice.  
Scopul și obiectivele Asociației sunt realizarea, în comun cu Municipiile Târgu-Jiu și Motru, orașele Târgu-
Cărbunești, Bumbești-Jiu și Țicleni, a proiectelor de dezvoltare a infrastructurii aferente serviciilor de apă și 
canalizare, în conformitate cu strategiile de dezvoltare, aprobate la nivelul Județului Gorj, precum și 
furnizarea, în comun, a serviciilor prin forma de gestiune delegată, realizată în baza unui Contract de delegare 
a gestiunii, către Operatorul public – S.C. APAREGIO GORJ S.A., al cărui capital social este deținut de unitățile 
administrativ-teritoriale asociate în cadrul ”ADIA” Gorj. 
În conformitate cu dispozițiile art. 12, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 administrației publice locale, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, corelate cu art. 35, alin. (4) din Legea nr. 273/2006 
privind finanțele publice locale, cu completările și modificările ulterioare, ”asociaţiile de dezvoltare 
intercomunitară se finanţează prin contribuţii din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale 
membre, precum şi din alte surse, în condiţiile legii”, respectiv ”asociaţiile de dezvoltare comunitară se 
finanţează prin contribuţii din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale membre, din alte surse 
atrase pe bază de proiecte, împrumuturi sau parteneriate public-private, în condiţiile legii”.  
 

C. COFINANȚĂRI PROIECTE JUDEȚENE 
 
1. COFINANŢARE PROIECT ”PARTENERUL LA NEVOIE SE CUNOAŞTE” 
Prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 25 din 21.02.2013, s-a aprobat încheierea unui Acord de 
parteneriat între U.A.T. - Județul Gorj și Asociația Județeană de Fotbal Gorj, în vederea cofinanțării proiectului 
“Partenerul la nevoie se cunoaște”, în sumă de 120.000,00 lei (eșalonată pe trei ani, câte 40.000,00 lei pe 
an, între anii 2013-2015), reprezentând 50% din valoarea totală a proiectului de 240.000,00 lei.  
În baza Acordului de parteneriat încheiat între Consiliul Județean Gorj (acord înregistrat la sediul Consiliului 
Județean Gorj sub nr. 2411 din 25.02.2013) și Asociația Județeană de Fotbal Gorj (acord înregistrat la A.J.F. 
Gorj sub nr. 124 din 25.02.2013), privind cofinanțarea proiectului “Partenerul la nevoie se cunoaște”, s-a 
aprobat cuantumul și plata de către Consiliul Județean Gorj, ca partener, în sumă totală de 40.000,00 lei 
pentru anul 2015. 
Scopul proiectului ”Partenerul la nevoie se cunoaște” l-a reprezentat revigorarea fotbalului județean. Pentru 
îndeplinirea acestui deziderat, Asociația Județeană de Fotbal Gorj a stabilit următoarele obiective: 
 atragerea tineretului din localitățile județului spre activități sportive și recreative, spre practicarea 

fotbalului în mod organizat și instruiți de antrenori calificați; 
 dotarea echipelor de fotbal din județ (liga a IV-a, liga a V-a, copii și juniori) cu echipament sportiv, 

mingi, plase pentru porți, fanioane de colț etc.; 
 susținerea selecționatelor județene de juniori pe categorii de vârstă, care participă la diferite 

competiții județene sau la nivel național; 
 perfecționarea antrenorilor din județ prin participarea la cursuri de specialitate; 
 premierea celor mai buni jucători. 

Consiliul Județean Gorj a virat în anul 2015, suma de 40.000 lei, în contul Asociației Județene de Fotbal Gorj, 
reprezentând cofinanțare aferentă anului 2015, necesară implementării proiectului “Partenerul la nevoie se 
cunoaște”. 
Potrivit prevederilor art. 5, pct. 5.1. din Acordul de parteneriat menționat mai sus, Asociația Județeană de 
Fotbal Gorj avea obligația de a prezenta documente justificative privind utilizarea sumei de 80.000 lei, 
aferentă anului 2015, (respectiv 40.000 lei cofinanțare Consiliul Județean Gorj și 40.000 lei finanțare Asociația 
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Județeană de Fotbal Gorj) sau extras de cont pentru suma alocată și neutilizată, conform categorii de 
cheltuieli aprobate. 
 
Din documentele înaintate, privind justificarea și utilizarea sumei de 80.000 lei, aferentă anului 2015, 
(respectiv 40.000 lei cofinanțare Consiliul Județean Gorj și 40.000 lei finanțare Asociați Județeană de Fotbal 
Gorj ), s-a constatat că a fost  cheltuită suma de 82.305,71 lei, conform bugetului aprobat și în conformitate 
cu legislația în vigoare, după cum urmează: 
● Total cheltuieli, efectuate în cursul anului 2015 – 82.305,71 lei, din care: 

- Cheltuieli eligibile (sume care se încadrează în liniile bugetare aprobate) – 80.000 lei; 
- Cheltuieli neeligibile (sume care depășesc liniile bugetare aprobate) – 2.305,71 lei. 

Pentru anul 2015, s-a alocat şi cheltuit suma de 40.000 lei. 
2. COFINANŢARE PROIECT ”BASCHETUL ACTUAL ȘI DE PERSPECTIVĂ” 
Prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 23 din 29.01.2014 s-a aprobat încheierea unui acord de 
parteneriat între U.A.T.- Judeţul Gorj şi Asociaţia Judeţeană de Baschet Gorj, în vederea cofinanţării 
proiectului “Baschetul actual și de perspectivă”, în sumă de 33.300,00 lei, eșalonați  pe  doi  ani,  câte  
16.650,00 lei  pe  an,  în  perioada  2014-2015, reprezentând 50% din valoarea totală a proiectului cu o valoare 
totală de 67.094,00 lei.  
În baza Acordului de parteneriat încheiat între U.A.T. -  Județul Gorj (acord înregistrat la Consiliul Județean 
Gorj sub nr. 2426 din 21.02.2014) și Asociația Județeană de Baschet Gorj (acord înregistrat la A.J.B. Gorj sub 
nr. 3 din 20.02.2014), privind cofinanţarea proiectului “Baschetul actual și de perspectivă”, s-a aprobat 
cuantumul şi plata de către Consiliul Județean Gorj, ca partener, în sumă totală de 16.650,00 lei pentru anul 
2015. 
Scopul proiectului “Baschetul actual și de perspectivă” l-a reprezentat descoperirea de talente cu aptitudini 
pentru practicarea sportului în general şi a baschetului în special, angrenarea tinerilor cu talent într-un 
program de pregătire (semicantonament – masa, cantonamente – masă, cazare, transport, turnee de 
pregătire – masă, cazare, transport), organizarea de cursuri de arbitraj şi instructori sportivi pentru tineri). 
Consiliul Județean Gorj a virat în anul 2015, suma de 16.650,00 lei, în contul Asociației Județene de Baschet 
Gorj, reprezentând cofinanțare aferentă anului 2015, necesară implementării proiectului “Baschetul actual 
și de perspectivă”. 
Potrivit prevederilor art. 5, pct. 5.1. din Acordul de parteneriat menționat mai sus, Asociația Județeană de 
Baschet Gorj avea obligația de a prezenta documente justificative privind utilizarea sumei de 33.547 lei, 
aferentă anului 2015, (respectiv 16.650 lei cofinanțare Consiliul Județean Gorj și 16.897 lei finanțare Asociația 
Județeană de Baschet Gorj) sau extras de cont pentru suma alocată și neutilizată, conform categorii de 
cheltuieli aprobate. 
Din documentele înaintate, privind justificarea și utilizarea sumei de 33.547 lei, aferentă anului 2015, 
(respectiv 16.650 lei cofinanțare Consiliul Județean Gorj și 16.897 lei finanțare Asociația Județeană de 
Baschet Gorj), s-a constatat că a fost  cheltuită suma de 46.447,16 lei, conform bugetului aprobat și în 
conformitate cu legislația în vigoare, după cum urmează: 
● Total cheltuieli, efectuate în cursul anului 2015 – 46.447,16 lei, din care: 

- Cheltuieli eligibile (sume care se încadrează în liniile bugetare aprobate) – 41.673,85 lei; 
- Cheltuieli neeligibile (sume care depășesc liniile bugetare aprobate) – 4.773,31 lei. 
 

● Total cheltuieli, efectuate în cursul anului 2014 – 33.547,00 lei, din care: 
- cheltuieli eligibile în anul 2014 : 17.962,77 lei; 
- sume nejustificate în anul 2014 : 15.584,23 lei; 

● Total sume nejustificate în perioada proiectului: 7.457,38 lei, din care: 

 



Consiliul Județean Gorj             Raportul Președintelui 2015 
 

 

53 

- sume nejustificate conform liniilor bugetare aprobate din cofinanțarea alocată de C.J.G. : 196,65 lei; 
- sumă nejustificată conform liniilor bugetare aprobate din aportul/finanțarea A.J.B.G. :  7.260,73 lei. 

 
Pentru anul 2015, s-a alocat suma de 16.650 lei, și s-a cheltuit suma de 16.453,35 lei (diferența de 196,65 lei 
nejustificată, va fi returnată Consiliului Județean Gorj, cu  plata de penalități și daune de interes aferente). 
 
3. CUANTUMULUI PLĂŢII DE CĂTRE CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ, ÎN CALITATE DE MEMBRU ASOCIAT, A 

COTIZAŢIEI ÎN SUMĂ DE 400.000 LEI, AFERENTE ANULUI 2015, CĂTRE ASOCIAŢIA ”CLUBUL SPORTIV 
PANDURII-LIGNITUL TÂRGU-JIU” 
 

Prin hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 21 din 10.02.2015, a fost aprobată plata de către Județul Gorj, în 
calitate de membru asociat, a cotizației în cuantum de 400.000 lei, aferentă anului 2015, către Asociația 
”Clubul Sportiv PANDURII-LIGNITUL Târgu-Jiu”; 
Potrivit contractului de finanțare nr. 2061 din 12.02.2015, ce a avut ca obiect finanțarea Centrului de Copii și 
Juniori din cadrul Asociației ”Clubul Sportiv Pandurii-Lignitul Târgu-Jiu”, în vederea asigurării condițiilor de 
pregătire a copiilor și tinerilor din județ și participarea acestora în competițiile oficiale ale Federației Române 
de Fotbal și Asociației Județene de Fotbal Gorj, instituția finanțatoare a plătit structurii sportive cotizația în 4 
rate trimestriale egale, respectiv 100.000 lei/trimestru, pentru finanțarea acțiunilor/activităților prevăzute în 
Anexa   nr. 1, care face parte integrantă din prezentul contract de finanțare. 
Consiliului Județean Gorj a virat suma de 400.000 lei, către Asociația ”Clubul Sportiv Pandurii-Lignitul Târgu–
Jiu”, reprezentând cotizația aferentă anului 2015, astfel: 

- prin O.P. nr. 14 din 11.03.2015 în sumă de 56.527,96 lei, reprezentând cotizația aferentă trim. I al 
anului 2015, calculată ca diferență între:- cotizația aferentă trim. I al anului 2015, în cuantum - 100.000 lei; 

- sume nejustificate conform liniilor bugetare aprobate în anul 2014 – 43.472,04 lei; 
- prin O.P. nr. 39 din 05.05.2015 în sumă de 100.000 lei; 
- prin O.P. nr. 87 din 27.07.2015 în sumă de 100.000 lei; 
- prin O.P. nr. 102 din 14.10.2015 în sumă de 100.000 lei. 
 

Potrivit prevederilor contractului de finanțare nr. 2061 din 12.02.2015, Asociația  ”Clubul Sportiv Pandurii-
Lignitul Târgu-Jiu”, avea obligația de a prezenta un raport financiar privind activitățile finanțate din cotizația 
aferentă anului 2015, respectiv documente justificative de utilizare a sumei de 400.000 lei, sau extras de cont 
pentru sumele alocate și neutilizate. 
Din documentele înaintate, privind justificarea și utilizarea sumei de 400.000 lei, aferentă anului 2015, s-a 
constatat că a fost cheltuită suma 415.296,54 lei, conform bugetului aprobat și în conformitate cu legislația 
în vigoare, după cum urmează: 
● Total cheltuieli, efectuate în cursul anului 2015 – 415.296,54 lei, din care: 

- Cheltuieli eligibile (sume care se încadrează în liniile bugetare aprobate) – 400.000 lei; 
- Cheltuieli neeligibile (sume care depășesc liniile bugetare aprobate) – 15.296,54 lei. 

Pentru anul 2015, s-a alocat şi cheltuit suma de 400.000 lei. 
 
4. CUANTUMULUI PLĂŢII DE CĂTRE CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ, ÎN CALITATE DE MEMBRU FONDATOR, A 

COTIZAŢIEI AFERENTE ANULUI 2015, CĂTRE ASOCIAŢIA ”CLUBUL SPORTIV ENERGIA ROVINARI” 
(ACTUALMENTE ”ASOCIAȚIA ”CLUBUL SPORTIV ENERGIA TÂRGU-JIU”): 
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Prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 22 din 10.02.2015, a fost aprobată plata de către Județul Gorj, în 
calitate de membru  asociat, a cotizației în cuantum de 1.000.000 lei, aferentă anului 2015, către Asociația 
”Clubul Sportiv ENERGIA Târgu - Jiu”. 
Potrivit contractului de finanțare nr. 2060 din data de 12.02.2015, cotizația a fost plătită în 4 rate trimestriale 
egale, respectiv 250.000 lei/trimestru pentru finanțarea activităților din cadrul programelor sportive ale 
Asociației ”Clubul Sportiv Energia Târgu-Jiu”, în vederea asigurării condițiilor de pregătire a  sportivilor 
pentru participarea acestora în competițiile oficiale ale Federației Române de Handbal, respectiv în 
competițiile oficiale organizate de Federația Română de Baschet, precum și pentru participarea echipelor 
clubului în competițiile internaționale. 
Consiliului Județean Gorj a virat suma de 1.000.000 lei, către Asociația ”Clubul Sportiv Energia Târgu–Jiu”, 
reprezentând cotizația aferentă anului 2015, astfel: 

- prin O.P. nr. 13 din 05.03.2015 în sumă de 250.000 lei; 
- prin O.P. nr. 25 din 07.04.2015 în sumă de 250.000 lei; 
- prin O.P. nr. 69 din 07.07.2015 în sumă de 250.000 lei; 
- prin O.P. nr. 109 din 16.10.2015 în sumă de 250.000 lei. 

Potrivit prevederilor contractului de finanțare nr. 2060 din 12.02.2015, Asociația ”Clubul Sportiv Energia 
Târgu-Jiu”, avea obligația de a prezenta un raport financiar privind activitățile finanțate din cotizația aferentă 
anului 2015, respectiv documente justificative de utilizare a sumei de 1.000.000 lei, sau extras de cont pentru 
sumele alocate și neutilizate. 
Din documentele înaintate, privind justificarea și utilizarea sumei de 1.000.000 lei, aferentă anului 2015, s-a 
constatat că a fost cheltuită suma 1.017.863,50 lei, conform bugetului aprobat și în conformitate cu legislația 
în vigoare, după cum urmează: 
● Total cheltuieli, efectuate în cursul anului 2015 – 1.017.863,50 lei, din care: 

- Cheltuieli eligibile (sume care se încadrează în liniile bugetare aprobate) – 1.000.000 lei; 
- Cheltuieli neeligibile (sume care depășesc liniile bugetare aprobate) – 17.863,50 lei. 
 

Pentru anul 2015, s-a alocat şi cheltuit suma de 1.000.000 lei. 
 
5. ASOCIAŢIA JUDEŢEANĂ DE BOX GORJ 

 
Prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 30 din 19.03.2015 privind încheierea unui acord de parteneriat 
între Judeţul Gorj şi Asociaţia Judeţeană de Box Gorj, în vederea cofinanţării proiectului “Boxul actual și de 
perspectivă”, s-a aprobat plata de către Județul Gorj a unei contribuții în cuantum de 20.000 lei, aferentă 
anului 2015, reprezentând 50% din valoarea totală a proiectului de 40.000 lei, către Asociația Județeană de 
Box Gorj. 

 
În baza Acordul de parteneriat încheiat între U.A.T. -  Judeţul Gorj, prin Consiliul Județean Gorj (înregistrat la 
sediul Consiliului Judeţean Gorj sub nr. 4128 din 25.03.2015) şi Asociația Judeţeană de Box Gorj (înregistrat 
la Asociația Judeţeană de Box Gorj sub nr. 4 din 25.03.2015), privind cofinanțarea proiectului “Boxul actual și 
de perspectivă”, suma de 20.000 lei, se va achita în două rate egale, respectiv 10.000 lei/semestru. 
 
Consiliul Județean Gorj a virat, prin O.P. nr. 24 din 27.03.2015, suma de 10.000 lei, aferentă semestrului I al 
anului 2015, astfel cum a fost prevăzută în acordul de parteneriat încheiat între U.A.T.- Judeţul Gorj şi 
Asociația Judeţeană de Box Gorj precum şi în bugetul propriu general al Județului Gorj pe anul 2015, din 
capitolul bugetar 67.02 „Cultură, recreere, religie”, subcapitol 50 – „Alte servicii în domeniile culturii, recreeri 
și religiei”, pentru susținerea activităților/acțiunilor sportive de box. 
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Menționăm că, suma de 10.000 lei, aferentă semestrului I al anului 2015, nu a fost justificată până la data de 
31.12.2015.  
În acest sens, s-a transmis SOMAȚIA DE PLATĂ nr. 436 din 13.01.2016 privind restituirea sumei de 10.0118,96 
lei (10.000 lei cofinanțarea consiliului Județean Gorj, aferentă semestrului I al anului 2015 și 18,96 lei daune-
interese). 
Urmare a somației de plată mai sus menționate, Asociația Județeană de Box Gorj a virat Consiliului Județean 
Gorj, suma de 10.018,96 lei (10.000 lei, reprezintă cofinanțarea Consiliului Județean Gorj, aferentă 
semestrului I al anului 2015 pentru implementarea proiectului ”Boxul actual și de perspectivă” și 18,96 lei 
daune-interese), astfel: 

- Prin O.P. nr. 1 / 18.01.2016 a virat suma de 18,96 lei în contul nr. RO89TREZ33621350250XXXXX, 
deschis la Trezoreria Mun. Tg-Jiu, cod fiscal 4956057; 

- O.P. nr. 2/ 18.01.2016 a virat suma de 10.000 lei în contul nr. RO42TREZ33621A363203XXXX, deschis 
la Trezoreria Mun. Tg-Jiu, cod fiscal 4956057. 

 
Pentru anul 2015, s-a alocat suma de 20.000 lei, sumă ce nu a fost cheltuită (a rămas în bugetul propriu al 
Județului Gorj). 
 
6. SUME PREVĂZUTE CA SPRIJIN FINANCIAR PENTRU UNITĂŢILE DE CULT PE ANUL 2015 

În conformitate cu prevederile art. 3, alin. 2 din O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de 
sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, modificat 
prin art. I, pct. 4 din Legea nr. 128/2009 "de la bugetele locale se pot aloca fonduri pentru completarea 
fondurilor proprii, necesare pentru întreținerea și funcționarea unităților de cult fără venituri sau cu venituri 
reduse, pentru construirea ori repararea lăcașurilor de cult și pentru conservarea și întreținerea bunurilor 
aparținând cultelor și care fac parte din patrimoniul cultural național mobil, pentru amenajarea și întreținerea 
muzeelor cultural-religioase, pentru construirea și repararea sediilor administrative ale eparhiilor sau ale 
centrelor de cult, a sediilor unităților de învățământ teologic proprietate a cultelor recunoscute, pentru 
construirea, amenajarea și repararea clădirilor având destinația de așezăminte de asistență socială și 
medicală ale unităților de cult, cât și pentru activitățile de asistență socială și medicală susținute de acestea".  

Având în vedere prevederile legislației în vigoare, Consiliul Județean Gorj a adoptat Hotărârea nr. 20 
din 10.02.2015 privind aprobarea bugetului propriu general al județului Gorj pe anul 2015, unde la ”Capitolul 
67.02 subcapitol 50 – Alte servicii în domeniile culturii, recreeri și religiei” pentru susținerea unităților de cult 
a fost alocată suma de 250 mii lei. 
 

În baza Hotărârii Consiliul Județean Gorj nr. 97 din 20.10.2015, a fost aprobată repartizarea pe unități 
de cult a sumei de 250 mii lei, prevăzută cu această destinație în bugetul propriu general al Județului Gorj, 
pentru anul 2015, astfel: 

 
NR. 
CRT

. 

PAROHIA / 
UNITATEA DE CULT CE ÎNDEPLINEȘTE 

CONDIȚII PENTRU ACORDAREA SPIJINULUI 
FINANCIAR 

 
LOCALITATEA 

 

OBIECTUL SOLICITĂRII 
SPRIJINULUI FINANCIAR 

SUMA 
PROPUSĂ 

-lei_ 

1.  Parohia Păişani, Biserica cu Hramul 
“Adormirea Maicii Domnului” 

STOINA, 
SATUL ST0INIȚA 

lucrări de construcție și 
reabilitare biserică 

15.000 

2.  Parohia Târgu-Jiu, Biserica cu Hramul ”Sfântul 
Ierarh Nifon” 

TÂRGU-JIU consolidare, restaurare 
biserică 

10.000 
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3.  Parohia Arcani II, Biserica cu Hramul “Sfinții 
Voievozi Mihail Și Gavril” 

ARCANI lucrări de consolidare 
biserică 

9.000 

4.  Parohia Iași, Biserica cu Hramul “Schimbarea 
La Față” 

DRĂGUȚEȘTI instalarea unei centrale 
termice 

5.000 

5.  Parohia Vladimir, Biserica cu Hramul 
“Cuvioasa Paraschiva” 

VLADIMIR lucrări de restaurare 
biserică și pictură 

15.000 

6.  Parohia Țânțăreni, Biserica cu Hramul “Sfinții 
Arhangheli Mihail Și Gavril” 

ȚÂNȚĂRENI lucrări de consolidare, 
restaurare biserică 

10.000 

7.  Parohia Mischii, Biserica cu Hramul “Sfinții 
Arhangheli Mihail Și Gavril” 

GODINEȘTI împrejmuire biserică 4.000 

8.  Parohia Pocruia, Biserica cu Hramul “Sfântul 
Apostol Andrei” 

TISMANA restaurare lucrări de 
pictură 

10.000 

9.  Parohia Câineni, Biserica cu Hramul 
”Schimbarea La Față” 

BUMBEȘTI-JIU, 
SATUL 

CURTIȘOARA 

continuare lucrări 
construcție biserică  

10.000 

10.  Parohia Moi, Biserica cu Hramul “Sfinții 
Voievozi Mihail Și Gavril” 

BÂLTENI construire biserică nouă 10.000 

11.  Parohia Calapăru, Biserica cu Hramul “Sfântul 
Ioan Botezătorul” 

BORĂSCU, SATUL 
CALAPĂRUL 

lucrări de consolidare și 
reabilitare biserică 

15.000 

12.  Parohia Pociovaliștea, Biserica cu Hramul 
“Sfântul Nicodim Cel Sfințit De La Tismana” 

POCIOVALIȘTEA, 
SATUL SITEȘTI 

definitivare lucrări de 
pictură în tehnică frescă 
pentru sfințirea bisericii 
noi 

10.000 

13.  Parohia Borăscu, Biserica cu Hramul “Sfinții 
Împărați Constantin Și Elena” 

BORĂSCU, SATUL 
BORĂSCU 

restaurare-conservare 
pictură murală interior-
exterior în tehnică ulei și 
frescă 

12.000 

14.  Parohia Celei, Biserica cu Hramul “Cuvioasa 
Paraschiva” 

TISMANA achiziționare și montare 
centrală termică, 
precum și 26 de scaune 
bisericești  

10.000 

15.  Parohia Sadu Ii, Biserica cu Hramul “Sfântul 
Proroc Ilie” 

BUMBEȘTI-JIU continuare lucrări de 
pictură în tehnică frescă 

15.000 

16.  Parohia Larga, Biserica cu Hramul ”Sfinții 
Împărați Constantin Și Elena” 
 

MUȘETEȘTI, SAT 
STĂNCEȘTI 

definitivare lucrări de 
pictură și modernizarea 
centralei termice 

10.000 

17.  Parohia Peșteana-Vulcan, Biserica cu Hramul 
“Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” 

CIUPERCENI definitivare lucrări de 
pictură în tehnică frescă 

10.000 

18.  Parohia Târgu-Jiu, Biserica cu Hramul “Sfânta 
Treime” 

TÂRGU-JIU definitivare lucrări de 
pictură 

15.000 

19.  Parohia Târgu-Jiu, Biserica cu Hramul ”Sfântul 
Ierarh Nicolae Și Sfântul Apostol Andrei” 

TÂRGU-JIU înlocuire învelitoare, 
pardoseală și instalație 
electrică 

10.000 

20.  Parohia Novaci, Biserica cu Hramul “Sfântul 
Ioan Botezătorul” 

NOVACI reparații exterioare, 
tencuieli și șarpantă 

15.000 
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21.  Parohia Obârșia, Biserica cu Hramul ”Sfânta 
Cuvioasă Paraschiva” 

DĂNCIULEȘTI construire clopotniță și 
reparații interioare 

10.000 

22.  Parohia Vădeni, Biserica cu Hramul ”Nașterea 
Maicii Domnului” 

TÂRGU – JIU dotare centrală termică 10.000 

23.  Parohia Romanești, 
 

TÂRGU – JIU continuare lucrări de 
zidărie la clopotnița 
începută de 10 ani 

10.000 

TOTAL   250.000 
 
Virarea sumelor aprobate prin Hotărârea Consiliul Județean Gorj nr. 97 din 20.10.2015, s-a făcut în 

data de 29.10.2015 conform Extrasului de cont. 
Potrivit art. 15, alin. 1, lit. i) din H.G. nr. 1470/2002 privind modificarea și completarea Normelor 

metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme 
de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, unitățile 
de cult cărora li s-a acordat sprijin financiar nerambursabil, au obligația de a depune documentele justificative 
care să ateste utilizarea sumelor primite de la Consiliul Județean Gorj, până cel mai târziu la data de 31 
decembrie a fiecărui an. În cazul primirii sprijinului financiar în cursul trimestrului IV, justificarea se va face 
în cel mult 180 de zile de la primirea acestuia. 
Având în vedere documentele justificative analizate, privind utilizarea sumelor primite ca sprijin financiar de 
la Consiliul Județean Gorj în anul 2015, s-a constat că acestea au fost cheltuite, integral, conform cererii de 
solicitare a sprijinului financiar și în conformitate cu legislația în vigoare. 
Pentru anul 2015, s-a alocat şi cheltuit suma de 250.000 lei. 
 
11. Transport public județean 

        Serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate ce se realizează printr-un 
număr de 103 trasee judeţene, trebuie să asigure cerinţele de deplasare ale cetăţenilor în interiorul judeţului, 
în funcţie de cererea de transport şi de capacitatea disponibilă.  

 În data de 29.07.2015 a fost organizată de către Agenţia pentru Agenda Digitală a României 
(A.A.D.R.),  instituţie publică de specialitate a administraţiei publice centrale, şedinţa de atribuire electronică 
a unor trasee cuprinse în Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate valabil 
pentru perioada 2013- 2019.  

S-au atribuit licenţele de traseu pentru traseele cuprinse în Programul de transport public judeţean de 
persoane prin curse regulate valabil pentru perioada 2013- 2019, prin hotărâri ale Consiliului Judeţean Gorj. 
Au fost emise caietele de sarcini ale traseelor atribuite operatorilor de transport declaraţi câştigători şi au 
fost transmise în vederea eliberării licenţelor de traseu, către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R Agenţia 
Gorj. S-au eliberat un număr de 186 licenţe de traseu pentru serviciile de transport public judeţean de 
persoane  prin curse regulate speciale, trasee  care  deservesc în special transportul publicului călător din 
domeniul mineritului, petrolului şi învăţământului. 
 
12. Achiziţii publice şi relaţii contractuale 

 
În baza bugetului propriu aprobat şi a Programului achiziţiilor publice, în cursul anului 2015, Consiliul 

Judeţean Gorj, în calitate de autoritate contractantă a achiziţionat produse, servicii şi lucrări, ponderea cea 
mai mare deţinând-o achiziţiile publice de lucrări. 

Procedurile aplicate pentru atribuirea contractelor de achiziţii publice au fost următoarele: 
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- cererea de oferte; 
- licitaţia deschisă; 
- negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare. 
Pentru achiziţiile publice din anul 2015 a căror valoare estimată s-a încadrat în prevederile art.19 din 

O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări 
publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, s-a aplicat 
„achiziţia directă”. 

 
În funcţie de procedurile iniţiate, achiziţiile publice din anul 2015 pot fi grupate astfel: 
1. Achiziţii publice de PRODUSE: 
a) procedura „cerere de ofertă”: 
-   Furnizare autoturisme de teren – 3 buc. 
- Furnizare echipamente IT, Notebook în cadrul proiectului ”Implementare soluţii de e-guvernare la 

nivelul judeţului Gorj, Zona Centru, pentru eficientizarea serviciilor publice oferite către cetăţeni”. 
 
b) procedura „licitaţie deschisă”: 
- Furnizarea, transportul şi distribuţia la destinatarii finali "Fructe proaspete în şcoli pentru elevii din 

clasele pregătitoare şi clasele I-VIII în semestrul al II-lea al anului şcolar 2014-2015 pentru tot judeţul Gorj" 
- Furnizare aparatură medicală  (aparat anestezie – 3 buc., colonoscop – 1 buc., defibrilator cardiac – 

1 buc., lampă chirurgicală – 1 buc., monitor funcţii vitale – 2 buc. ) pentru Spitalul Judeţean de Urgenta Târgu-
Jiu, judeţul Gorj”. 

 
2. Achiziţii publice de SERVICII: 
a) procedura „cerere de ofertă”: 
- Servicii informare, publicitate a activităţii Consiliului Judeţean Gorj prin intermediul a trei cotidiene 

locale;   
- Servicii informare, promovare,  publicitate  a activităţii Consiliului Judeţean Gorj prin intermediul a 

trei canale de televiziune locală;  
- Servicii informare, publicitate a activităţii Consiliului Judeţean Gorj prin intermediul  unui cotidian 

regional;  
- Servicii informare, publicitate a activităţii Consiliului Judeţean Gorj prin intermediul a trei cotidiene 

locale servicii  informare, promovare,  publicitate  a activităţii Consiliului Judeţean Gorj prin intermediul a trei 
canale de radio; 

- Actualizarea documentaţiei tehnico-economice la obiectivul de investiţie “Reabilitare DJ 674, 
Vlăduleni – Urdari – Turceni – Ioneşti – limita jud. Mehedinţi, 44+146 km ( km 0+000-44+146)”; 

- Actualizarea documentaţiei tehnico-economice la obiectivul de investiţie “Reabilitare DJ 673, Şiacu-
Borăscu-Turceni-Broşteni (DN6 ), km 16+870-km 41+870, judeţul Gorj”; 

- Servicii de proiectare pentru realizarea de „Lucrări de reparaţii curente interioare la Spitalul de 
Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu”, comuna Runcu, judetul Gorj”. 

 
c) procedura „licitaţie deschisă”: 

- Servicii de proiectare-elaborare documentaţie tehnico-economică pentru obiectivul de 
investiţii „Modernizare drum judeţean (605A), cu originea la limita cu judeţul Dolj, ce traversează localităţile 
Petrachel, Dănciuleşti, Hălăngeşti, Rădineşti, Bibuleşti, Obârşia, până la limita cu judeţul Vâlcea”; 

-  Servicii de proiectare-elaborare documentaţie tehnico-economică pentru obiectivul de 
investiţii „Modernizare drum judeţean (605B), cu originea în DN 6B, ce traversează localităţile Brăteşti, 
Baloşani, Stejari, Popeşti Stejari, Piscoiu, Obârşia”;  

-  Servicii de proiectare-elaborare documentaţie tehnico-economică pentru obiectivul de 
investiţii „Modernizare drum judeţean (674B) ce traversează localităţile Negomir, Artanu, Valea Racilor, Raci, 
Nucetu, Baniu, Borăscu, Gura Menţi, Menţii din Dos, până la limita cu judeţul Mehedinţi”;  
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- Servicii de proiectare-elaborare documentaţie tehnico-economică pentru obiectivul de 
investiţii „Modernizare drum judeţean (675B) ce traversează localităţile Câmpu Mare-Albeni-Călugareasa-
Prigoria-Zorleşti-Alimpeşti, până în DJ675C”;  

-  Servicii de proiectare-elaborare documentaţie tehnico-economică pentru obiectivul de 
investiţii „Modernizare drum judeţean (675C), cu originea în DN 67B, ce traversează localităţile Târgu-
Logresti, Popeşti, Bustuchin, Poiana Seciuri, Seciurile, Roşia de Amaradia, Becheni, Corsoru, Alimpeşti, 
Sârbeşti, Ciupercenii de Olteţ, până în DN 67”. 

 
3. Achiziţii publice de LUCRĂRI: 
a) procedura „cerere de ofertă”: 
- Execuţie lucrări de „Reparaţii curente la învelitoarea din tablă a Spitalului Judetean de Urgenţă 

Târgu-Jiu, strada Tudor Vladimirescu”; 
- Execuţie lucrări „Reabilitare sistem rutier pe DJ674C, km 0+000 - km 7+058, Câlnic (DN67) – 

Şomăneşti – DN66, judeţul Gorj”. 
 
b) Procedura „licitaţie deschisă”: 
- Execuţie lucrări ,,Reabilitare sistem rutier pe DJ671B, km 4+500 – km 41+000, limita judeţului 

Mehedinţi – Văgiuleşti – Samarineşti – Motru – Lupoaia – Cătunele – Glogova – Cămuieşti, Judeţul Gorj”. 
 
c) Procedura „negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ”: 
- Execuţie lucrări la obiectivul de investiţii „Consolidare terasamente pe DJ673A, km 19+200, 

comuna Ciuperceni, judeţul Gorj şi consolidare terasamente pe DJ673A, km 24+000, comuna Ciuperceni, 
judeţul Gorj”; 

- Execuţie lucrări la obiectivul de investiţii „Consolidare terasamente pe DJ673A, km 19+200, 
comuna Ciuperceni, judeţul Gorj şi consolidare terasamente pe DJ673A, km 24+000, comuna Ciuperceni, 
judeţul Gorj”. 

 
Valoarea însumată a contractelor încheiate în anul 2015 prin procedurile prevăzute de legislaţia în 

vigoare privind achiziţiile publice este în sumă de 53.017.258,10 lei fără TVA. 
De remarcat este faptul că, în calitate de autoritate contractantă, Consiliul Judeţean Gorj a utilizat mijloacele 
electronice pentru aplicarea procedurilor de atribuire şi pentru realizarea achiziţiilor directe, reprezentând 
90,76% din valoarea totală a achiziţiilor publice finalizate în cursul anului 2015. 
 
 
13. Audit public 

 Activitatea Compartimentului de Audit Public Intern  este reglementată de : Legea nr.672/2002, 
republicată, privind organizarea activităţii de audit public intern  în entităţile publice ; H.G.nr.1086/2013 
pentru aprobarea  Normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern şi Normele proprii 
de organizare a auditului public intern în cadrul Consiliului Judeţean Gorj, aprobate de Unitatea Centrală 
pentru Armonizarea Auditului Public Intern din cadrul  Ministerului Finanţelor Publice. 
 Auditul Public Intern reprezintă o activitate funcţional independentă şi obiectivă, de asigurare şi 
consiliere concepută să adauge valoare şi să îmbunătăţească activităţile entităţii publice; ajută entitatea 
publică să îşi îndeplinească obiectivele printr-o abordare sistematică şi metodică, evaluează şi îmbunătăţeşte 
eficienţa şi eficacitatea managementului riscului, controlului şi proceselor de guvernanţă. 
 Obiectivele principale în anul 2015 ale Compartimentului de Audit Public Intern au fost realizate 
integral, acestea referindu-se la: 
 - asigurarea auditului activităţilor desfăşurate în cadrul Consiliului Judeţean Gorj; 
 - asigurarea auditului activităţilor instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Gorj; 
 - asigurarea auditului ad-hoc la solicitarea ordonatorului principal de credite; 
 - misiuni de consiliere cu caracter informal; 
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 - menţinerea şi îmbunătăţirea Sistemului de Management al Calităţii la nivelul Compartimentului de 
Audit Public Intern. 
 Misiunile de audit public intern pe anul 2015  au fost selectate avându-se în vedere următoarele 
elemente de fundamentare: 
 - evaluarea riscului asociat diferitelor structuri, activităţi, programe/proiecte sau operaţiuni; 
 - criterii semnal reieşite din deficienţele constatate anterior în rapoartele de audit sau în urma 
controalelor întreprinse de organele de control externe, informaţii sau indicii referitoare la disfuncţionalităţi 
sau abateri; 
 - numărul activităţilor şi entităţilor publice din subordine; 
 - respectarea periodicităţii în auditare, cel puţin o dată la 3 ani; 
 - eventualele recomandări ale Curţii de Conturi; 
 - resursele de audit disponibile. 
 Descrierea activităţii. 
 În cursul anului 2015 s-a efectuat evaluarea sistemului de control intern şi a activităţilor de 
planificare, angajare, lichidare, ordonanţare şi plata a cheltuielilor, a aprobării şi evidenţei angajamentelor 
bugetare şi legale, contabilităţii şi controlului financiar la următoarele unităţi şi activităţi: 

- Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului”   Tg-Jiu – audit de regularitate/conformitate; 
- Camera Agricolă Judeţeană Gorj – audit de regularitate/conformitate; 
- Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Gorj – audit de 

regularitate/conformitate; 
- Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” – audit de regularitate/conformitate; 
- Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj – evaluarea activității de audit 

intern; 
- Serviciului Public Judeţean Salvamont Gorj – audit de regularitate/conformitate; 
- Auditul de conformitate al modului de stabilire, colectare şi evidenţă al impozitelor şi taxelor 

datorate bugetului Consiliului Judeţean Gorj; 
- S.C. I.D.P. S.A.  Gorj – verificare tematică; 
- S.C. Parcul Industrial Gorj SA – verificare tematică. 

 
 S-a urmărit respectarea prevederilor următoarelor acte normative, formulându-se recomandări în 

vederea îmbunătăţirea activităţii: 
 - O.M.F.P. nr.1792/2002 privind planificarea, angajarea, lichidarea şi ordonanţarea la plată; 
 -O.M.F.P. nr.923/2014 pentru aprobarea normelor metodologice generale referitoare la exercitarea 
controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care 
desfăşoară activitatea de control financiar propriu; 
 - O.M.F.P. nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii. 
 - Legea nr.82/1991, legea contabilităţii, republicată; 
 -O.M.F.P. nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea 
contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a 
acestuia, cu modificările ulterioare; 
 -Implementarea standardelor de control intern/managerial conform O.M.F.P. nr.946/2005 cu 
modificările ulterioare. 
           - O.S.G.G nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice. 
 Pentru anul 2016 Compartimentul de Audit Public Intern are ca obiective prioritare, asigurarea 
misiunilor  de audit a activităţilor Consiliului Judeţean Gorj şi entităţilor publice din subordinea acestuia, 
audit ad-hoc şi a misiunilor de consiliere cu caracter informal, precum și activități de evaluare a structurilor 
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de audit intern de la nivelul entităților publice subordinate. În activitatea sa, pentru anul 2016, 
compartimentul şi-a propus creşterea performanţei proprii prin abordarea auditului de sistem precum 
creşterea eficienţei şi eficacităţii activităţilor auditate la nivelul Consiliului Judeţean şi a entităţilor publice 
subordonate prin urmărirea implementării recomandărilor formulate. 

 Auditul intern adoptă un proces permanent de supraveghere şi evaluare a eficacităţii globale a 
programului de calitate, prin acest proces se permit evaluări interne şi externe. Prin evaluări interne sunt 
instituite controale permanente privind buna  funcţionare a auditului public intern, cât şi controale periodice 
ale auditorilor -autoevaluări. Se examinează de asemenea, eficacitatea  normelor interne de audit pentru 
verificarea procedurilor de asigurarea calităţii, misiunile de audit sunt aplicate adecvat, garantând calitatea 
rapoartelor de audit. Au loc periodic evaluări externe prin structurile teritoriale  U.C.A.A.P.I. 
 Având în vedere prevederile H.G. nr.1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind 
exercitarea activităţii de audit public intern, Compartimentul de Audit Public Intern a elaborat norme proprii 
privind exercitarea auditului public intern la nivelul Consiliului Judeţean Gorj, acestea fiind avizate favorabil 
de către U.C.A.A.P.I. 
 

14. Control intern 
Raportul privind controlul intern pe anul 2015 cuprinde o sinteză a stadiului implementării sistemelor 

de control intern/managerial la nivelul Unităţii Administrativ Teritoriale – Judeţul Gorj la care se exercită 
funcţia de ordonator principal de credite, instituţiilor subordonate şi operatorilor economici la care Unitatea 
Administrativ Teritorială-Judeţul Gorj este acţionar unic, precum şi principalele direcţii de acţiune în 
elaborarea şi implementarea politicii în domeniul sistemelor de control intern/managerial, în anul 2016.  

Cadrul legal existent prezintă controlul intern/managerial ca reprezentând ansamblul formelor de 
control exercitate la nivelul entităţii publice asupra utilizării fondurilor publice şi administrării patrimoniului 
public cu eficienţă, eficacitate şi economicitate şi stabileşte responsabilitatea conducătorului entităţii publice 
pentru dezvoltarea propriului sistem de control intern/managerial, prin implementarea standardelor de 
control intern/managerial. 
 Documentele de referinţă care au stat la baza organizării şi exercitării controlului intern/managerial, 
în principal, sunt următoarele: 

- Ordonanţa Guvernului (OG) nr.119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar 
preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;  
- Ordinul ministrului finanţelor publice (OMFP) nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului 

intern/managerial, modificat şi completat de Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 400/2015 
pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice;  

- Ordinul ministrului finanţelor publice (OMFP) nr. nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor 
metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme 
profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar propriu. Obiectivele 
principale în anul 2015 ale compartimentului de control intern, prevăzute în Planul de control aprobat de 
Preşedintele Consiliului Judeţean Gorj, au fost realizate integral, acestea referindu-se la: 

• verificarea implementării recomandărilor trasate de echipa de audit intern şi Camerei de Conturi 
Gorj, urmare controalelor efectuate in anul 2014; 

• calitatea gestiunii economico-financiare; 
• modul de respectare a dispoziţiilor legale referitoare la gestionarea mijloacelor materiale şi băneşti 

pe baza documentelor primare şi contabile;   
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• modul de organizare şi efectuare a inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi 
capitalurilor proprii, precum şi valorificarea rezultatelor inventarierii; 

• conform reglementărilor în vigoare; 
• modul de gestionare şi analiză a  riscurilor la nivelul instituţiei. 

 
 În cursul anului 2015 s-au efectuat misiuni de control intern în baza Planului de control aprobat de 
Preşedintele Consiliului Judeţean Gorj, la următoarele entităţi publice: 

- Consiliul Judeţean Gorj; 
- Şcoala Populară de Artă Târgu-Jiu; 
- Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu Jiu; 
- Muzeul Judeţean „Alexandru Ştefulescu”; 
- Serviciul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor şi a Activităţilor de Salubrizare Gorj;  
- Biblioteca Județeană "Christian Tell" Gorj;  
- Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Gorj. 

 
 S-a urmărit respectarea prevederilor actelor normative care reglementează domeniul controlat, 
constatându-se abateri cu privire la: 
 - neelaborarea Procedurii operaţionale privind activitatea de inventariere generală, contrulului 

financiar preventiv, angajarea,lichidarea, ordonanţarea, plata cheltuielilor şi evidenţa angajamentelor 

bugetare, managementului riscurilor; 
 - evidenţa unor bunuri materiale: 

- evaluarea realizării criteriilor de performanţă;   
- organizarea şi exercitarea controlului financiar de gestiune; 

 - organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv; 
- angajarea unor cheltuieli fără prevederi bugetare. 
Pentru abaterile constatate, s-au dispus măsuri de remediere care au fost aduse la îndeplinire şi 

transmise compartimentului de control intern.  
 Pentru anul 2016 compartimentul de control intern are ca obiective prioritare, realizarea misiunilor 
de control intern aprobate prin Planul de control pe anul 2016, aprobat de Preşedintele Consiliului Judeţean 
Gorj. În continuare, se impune un proces de comunicare şi învăţare, de experienţă acumulată, pentru a se 
obţine o garanţie rezonabilă cu privire la realizarea obiectivelor instituţiei. Extrem de important în demersul 
de a se ajunge la un management al riscurilor eficace este consolidarea permanentă a unei culturi a riscurilor 
în cadrul instituţiei. Controlul intern este un proces ce trebuie desfăşurat de toţi angajaţii instituţiei, 
coordonat de responsabilii tuturor compartimentelor din cadrul instituţiei, prin procedurile operaţionale de 
lucru, şi monitorizat in permanenţă de manager. Aplicarea procedurilor, politicilor, reglementărilor interne 
şi luarea deciziilor revine fiecărui angajat în parte. 
 
15. Gospodărire  

               Conform fişelor postului, personalul din cadrul compartimentului Gospodărire și întreţinere, a 
desfăşurat activităţi privind:  

o Gospodărirea, întreţinerea şi repararea bunurilor aparţinând patrimoniului public şi privat de la 
sediul Consiliului Judeţean. 

o S-au făcut propuneri pentru angajarea de lucrări de întreţinere şi reparaţii a bunurilor din patrimoniul 
public şi privat de la sediul Consiliului Judeţean Gorj; 
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o S-au întocmit referate privind achiziţionarea de materiale necesare, urmărindu-se executarea în 
condiţii bune a  lucrărilor de întreţinere şi reparaţii şi s-a participat la recepţia acestora; 

o S-a urmărit şi s-au confirmat consumurile de energie electrică, gaze, apă  canalizare, serviciul de pază 
şi alte servicii prestate, la sediul Consiliului Judeţean Gorj; 

o S-a urmărit şi s-au confirmat consumurile de energie electrică de la locaţiile Serviciului Salvamont, 
ISU şi Centrul Militar Județean;  

o Conform dispoziţiei primite, s-au procurat materialele necesare privind PSI, s-au completat fişele de 
instructaj în domeniul PSI, privind CJ Gorj. 

o S-a participat în comisiile de recepţie a materialelor consumabile şi de întreţinere de la sediul CJ Gorj, 
precum şi de la ISU şi Centrul Militar Gorj; 

o S-a asigurat furnizarea agentului termic şi a apei în sediul Palatul Administrativ al judeţului, prin 
centrala termică şi gospodăria de apă ale Consiliului Judeţean; 

o S-a asigurat executarea lucrărilor de întreţinere a instalaţiilor electrice, sanitare, apă şi 
canalizare,reparaţii de tâmplărie, lăcătuşărie, zugrăveli, mutări de mobilier, transport prin purtare, 
încărcare-descărcare, aprovizionare, etc. 

o S-a asigurat curăţenia în birourile şi în spaţiile comune de funcționare în care își desfășoară activitatea 
salariații aparatului permanent de lucru al Consiliului Judeţean Gorj; 

o S-a efectuat colectarea selectivă a deşeurilor rezultate din activitatea aparatului permanent de lucru 
al Consiliului Judeţean Gorj; 

o S-au executat şi alte sarcini dispuse de conducerea instituţiei. 
 
16. Sănătatea şi securitatea muncii  

Această activitate este coordonată de către Comitetul de securitate şi sănătate în muncă numit în 
baza Dispoziţiei nr. 225/2012 a  Preşedintelui C. J. Gorj privind reorganizarea Comitetului de securitate şi 
sănătate în muncă, la nivelul aparatului de specialitate al C. J. Gorj, cu atribuţiunile reieşite din Legea nr. 
319/2006 a Securităţii şi Sănătăţii în muncă şi Hotărârii de Guvern nr.1425/2006 pentru aprobarea normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor legii 319/2006. 

În cadrul oricărui angajator, dacă realizarea securităţii şi sănătăţii în muncă este normal ca să revină 
factorilor de conducere şi de execuţie, se constată, însă, că ei nu pot dispune concomitent şi de o vedere de 
ansamblu şi de o informaţie completă asupra activităţii din unitate. În consecinţă, se consideră necesar 
crearea unor funcţii specializate, care să furnizeze datele necesare deciziei manageriale în domeniul 
securităţii şi sănătăţii în muncă, şi anume, desemnarea unui lucrător pentru S.S.M. 

 Atribuţiile serviciilor de prevenire şi protecţie sunt îndeplinite de lucrătorul desemnat care trebuie 
să aibă capacitatea şi aptitudinile necesare desfăşurării activităţilor de prevenire şi protecţie la nivelul 
angajatorului, să corespundă cerinţelor minime de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă: 
studii tehnice şi curs în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.           

Principalele atribuţii ale lucrătorului desemnat, în acest domeniu, presupun:   
•Identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă a sistemului de muncă, 

respectiv executant, sarcina de muncă, mijloacele de muncă / echipamente de muncă și mediu de muncă 
pe locuri de muncă / posturi de lucru; 

•Elaborarea și actualizarea planului de prevenire și protecție; 
•Elaborarea de instrucțiuni proprii pentru completarea și/sau aplicarea reglementărilor de securitate 

și sănătate în muncă, ținând seama de particularitățile activităților si ale unității, precum și ale locurilor de 
muncă / posturi de lucru; 
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•Verificarea cunoașterii și aplicării de către toți lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire 
și protecție, precum și a atribuțiilor și responsabilităților ce le revin in domeniul securității si sănătății în 
muncă, stabilite prin fișa postului; 

•Întocmirea unui necesar de documentații cu caracter tehnic de informare și instruire a lucrătorilor 
în domeniul securității și sănătății în muncă; 

•Elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, periodicitate adecvată pentru fiecare loc de 
muncă, asigurarea informării, instruirii si aplicării de către lucrători a informațiilor primite; 

•Asigurarea întocmirii planului de acțiune in caz de pericol grav și iminent, conform prevederilor art. 
101-107 din HG 1425/2006; 

•Stabilirea zonelor care necesita semnalizare de securitate și sănătate în muncă, stabilirea tipului de 
semnalizare necesar și amplasarea conform prevederilor HG 971/2006 privind cerințele minime pentru 
semnalizarea de securitate și/sau sănătate la locul de muncă; 

•Informarea angajatorului, în scris, asupra deficientelor constatate în timpul controalelor efectuate 
la locul de muncă și propunerea de măsuri de prevenire și protecție; 

•Identificarea echipamentelor individuale de protecție necesare pentru posturile de lucru din unitate 
și întocmirea necesarului de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de muncă (EIP), conform HG 
1048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a EIP la locul 
de muncă; 

•Urmărirea întreținerii, manipulării și depozitarii adecvate a echipamentelor individuale de protecție 
și a înlocuirii lor la termenele stabilite, precum și în alte situații prevăzute de HG 1048/2006; 

•Elaborarea rapoartelor privind accidentele de muncă suferite de lucrătorii din unitate și/sau, in 
conformitate cu prevederile art. 12, alin (1), lit. D in Legea 319/2006; 

•Colaborarea cu medicul de medicina muncii, în vederea coordonării măsurilor de prevenire și 
protecție; 

•Urmărirea actualizării planului de avertizare, a planului de prevenire si protecție si a planului de 
evacuare; 

•Propunerea de sancțiuni și stimulente pentru lucrători, pe criteriul îndeplinirii atribuțiilor in 
domeniul securității și sănătății in muncă; 

•Propunerea de clauze privind securitatea și sănătatea in muncă la încheierea contractelor de 
prestări servicii cu alți angajatori, inclusiv la cele încheiate cu angajatorii străini; 

•Întocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru desfășurarea acestor activități.            
 
In principal, activitățile desfășurate de către lucrătorul desemnat - în acest sens- sunt următoarele: 

1. să furnizeze comitetului de securitate și sănătate în muncă toate informațiile necesare, pentru ca 
membrii acestuia sa își poată da avizul în cunoștință de cauză; 
 2. să asigure întrunirea comitetului de securitate și sănătate în muncă ori de câte ori a fost necesar;                                                                                 
 3. să stabilească, împreună cu președintele C.S.S.M., ordinea de zi a fiecărei întruniri, cu consultarea 
reprezentanților lucrătorilor, cu cel puțin 5 zile înaintea datei stabilite pentru întrunirea comitetului;  
 4. să verifice dacă C.S.S.M. – ul este legal întrunit, dacă sunt prezenți cel puțin jumătate plus unu din 
numărul membrilor săi;  
 5. să urmărească respectarea procedurile stabilite pentru luarea deciziilor în comitetul de securitate și 
sănătate în muncă, prin votul a cel puțin două treimi din numărul celor prezenți;  
 6. să comunice comitetului de securitate și sănătate în muncă punctul său de vedere asupra plângerilor 
lucrătorilor privind condițiile de muncă;  
 7. să informeze comitetul de securitate și sănătate în muncă cu privire la evaluarea riscurilor pentru 
securitate și sănătate, măsurile de prevenire și protecție, atât la nivel de unitate, cât și la nivel de loc de 
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muncă/tipuri de posturi de lucru, măsurile de prim ajutor, de prevenire și stingere a incendiilor și de 
evacuare a lucrătorilor, precum și de salvare a bunurilor unității;  
 8. să supună analizei comitetului de securitate și sănătate în muncă spre aprobare documentația 
referitoare la caracteristicile echipamentelor de muncă, ale echipamentelor de protecție colectivă și 
individuală, în vederea selecționării echipamentelor optime, aprovizionării  si distribuirii acestora funcție 
de obiectivele stabilite, prin politica managerială a C. J. Gorj; 
9. să realizeze instruirea introductiv-generală la nivelul C.J. Gorj, urmată de testarea cunoștințelor din 
domeniul S.S.M.; 
10. să urmărească desfășurarea instruirilor periodice la timp, în conformitate cu frecvența hotărâtă de 
C.S.S.M.; 
11. activitatea de informare cu privire la activitatea de S.S.M. s-o realizeze prin transmiterea prin poșta 
electronică, la fiecare angajat, a materialelor întocmite. 

                În anul cursul unui an întocmește următoarele documente: 
a)analiza identificării riscurilor profesionale (avizată de către membrii C.S.S.M.); 
b)planul anual de prevenire și protecție (avizat de către membrii C.S.S.M.); 
c)planul tematic anual pentru efectuarea instruirii introductiv-generale de S.S.M. (avizat de către membrii 
C.S.S.M.); 
d)planul tematic anual pentru efectuarea instruirii de S.S.M. pentru locul de muncă (avizat de către 
membrii C.S.S.M.); 

e)planul tematic anual pentru efectuarea instruirii periodice de S.S.M. (avizat de către membrii C.S.S.M.); 
f)normativul de acordare a echipamentului individual de protecție (E.I.P.) (avizat de către membrii 
C.S.S.M.); 

g)normativul de acordare a materialelor igienico-sanitare (avizat de către membrii C.S.S.M.);  
h)instruirea introductiv-generală de S.S.M. și P.S.I.-fișe individuale de instructaj; 
i) teste de verificare a cunoştinţelor. 
17. Promovarea imaginii  

În anul 2015, activitatea de comunicare și mediatizare s-a defășurat în deplină conformitate cu 
prevederile Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public și prin respectarea 
prevederilor H.G.nr.123/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001. 

Principalul obiectiv al Biroului de presă a fost asigurarea transparenței instituționale la nivelul 
Consiliului Județean Gorj, mass-media reprezentând un partener important pentru informarea promptă și 
corectă a opiniei publice. De asemenea, Biroul de presă a cărui activitate se află în strânsă legătură cu Biroul 
de Relații cu Publicul al instituției, a asigurat mediatizarea  acțiunilor Președintelui Consiliului Județean Gorj 
de reprezentare și coordonare a activităților derulate de către aparatul propriu de lucru al Consiliului 
Județean Gorj și a instituțiilor subordonate autorității județene.  
 Comunicarea cu mass-media s-a realizat din oficiu, prin transmiterea de informări de presă, 
comunicate de presă, convocări privind declarații de presă, organizarea  de conferințe de presă și deplasări 
la fața locului pentru prezentarea a diferitor stadii de execuție a proiectelor aflate în desfășurare sau 
recepționarea acestora. 
 În cursul anului 2015, Biroul de presă a redactat și transmis un număr de  66 de informări și 
comunicate de presă și a organizat 19 de conferințe de presă, astfel fiind menținută colaborarea cu mass-
media locale, regionale și naționale. Conferinţele de presă au fost susţinute de preşedintele Consiliului 
Judeţean, purtătorul de cuvânt al instituției precum și de directorii din cadrul aparatului de lucru propriu sau 
a instituțiilor subordonate autorității. 
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 Accesul reprezentanților mass-media prin acreditarea acestora pe lângă instituția Consiliului 
Județean Gorj sau la solicitarea jurnaliștilor, a fost asigurat la toate ședințele de consiliu județean (o parte 
dintre acestea fiind transmise in direct de un post local de televiziune)  dar și la întrunirile interinstituționale 
periodice, la evenimentele organizate de CJG sau găzduite de acesta. 
 Tot în cadrul respectării prevederilor legale, accesul rapid și eficient  la informație a fost asigurat și 
prin convocări privind declarații de presă, deplasarea în teren pentru prezentarea finalizării lucrărilor la 
diferite obiective de investiții sau a diferitor stadii de execuție a proiectelor aflate în desfășurare.  
 În sensul creșterii vizbilității  activității desfășurate de administrația județeană  gorjeană s-a 
înregistrat o prezență activă pozitivă a județului nostru în mass-media locală și națională prin interviurile și 
punctele de vedere acordate de președintele Consiliului Județean Gorj posturilor de radio și televiziune 
precum și pentru presa scrisă. Au fost promovate oporunitățile de investiții din județul Gorj, proiectele 
realizate sau cele în curs de realizare sau pregătire. De asemenea, opinia publică a beneficiat de o totală 
transparenţă în ceea ce priveşte detaliile tuturor investiţiilor şi a proiectelor strategice aflate pe agenda de 
lucru a preşedintelui şi a instituţiei, concepută în conformitate cu Strategia de Dezvoltare Durabilă a Județului 
Gorj pentru perioada 2012-2020. 
 Astfel,cu prioritate, au fost abordate subiecte referitoare la : 

• Investiții  realizate  pentru dezvoltarea infrastructurii de sănătate și rutieră a  Județului Gorj: 
 

 Finalizarea obiectivului de investiție: REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI ECHIPAREA 
AMBULATORIULUI SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ TÂRGU-JIU”, cod SMIS 12082, finanţat în 
cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 3 ”Îmbunătățirea infrastructurii 
sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.1 – „Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii 
serviciilor de sănătate”, în baza Contractului de finanţare nr. 1222 din data de 23.02.2011, încheiat 
între Unitatea Administrativ Teritorială – Județul Gorj și Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management, prin Agenția pentru Dezvoltare 
Regională Sud-Vest Oltenia în calitate de Organism Intermediar; 
Alocarea de fonduri pentru dotarea cu aparatură modernă pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Târgu-Jiu; 
Demersuri privind acreditarea Spitalului Județean de urgență Târgu-Jiu; 

 Alocarea de fonduri pentru modernizarea  Spitalului de  Pneumoftiziologie                                   ”Tudor 
Vladimirescu”-Runcu 

  Finalizarea obiectivului de investiţie „REABILITARE DRUM JUDEŢEAN DJ 672, KM 0+000-43+623, 
CIUPERCENI – GODINEŞTI – TISMANA – PEŞTIŞANI – BRĂDICENI – BUDUHALA (DN 67)”, COD SMIS 
3075, finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 2 
„Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”, Domeniul major de intervenţie 2.1 – 
„Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv 
construcţia/reabilitarea şoselelor de centură”, potrivit prevederilor Contractului de finanţare nr. 
3771 din 16.07.2013, încheiat între Unitatea Administrativ Teritorială – Județul Gorj și Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management, prin Agenția 
pentru Dezvoltare Regională Sud Vest Oltenia în calitate de Organism Intermediar; 

 Finalizarea obiectivului de investiții” Reabilitare DJ 673A Dragotești-Mătăsari(DN 67), 27,79 km 
Județul Gorj”, finanțat prin Programul Național de Dezvoltare locală și bugetul prporiu al Județului 
Gorj; 

 Finalizarea obiectivelor de investiție “Consolidare terasamente pe DJ 673A, km 19+200, comuna 
Ciuperceni, județul Gorj și “Consolidare terasamente pe DJ 673A, km 24+000, comuna Ciuperceni, 
județul Gorj”  
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 Finalizare obiectivului de investiție “Consolidare terasamente pe DJ 675A, km 11+950, comuna 
Bustuchin, județul Gorj”; 

  Finalizarea obiectivului de investiție ”Reabilitare sistem rutier pe DJ 665D, Km 0+000-Km 4+810, 
Pociovaliște (DN 67)-Sitești-Bumbești Pițic (DN 67), Județul Gorj”; 

 Finalizarea  obiectivului de investiție ,,Consolidare terasamente pe DJ 664A, km 1+900 – km 2+300, 
Rugi, comuna Turcinești, jud. Gorj”; 

 Reconstruire ,,Pod pe DJ675B, km 3+300, peste râul Gilort, comuna Albeni, județul Gorj”;  
 Demararea lucrărilor la obiectivul de investiție  „Reabilitare sistem rutier pe DJ 671B, km  4+500-

41+000, limită Jud. Mehedinţi-Văgiuleşti-Samarineşti-Motru-Lupoaia-Cătunele-Glogova-Cămuieşti, 
judeţul Gorj” ; 

  Demararea lucrărilor privind reabilitarea sistemului rutier pe DJ 674 C, km  0+000 - km 7+058, Câlnic 
(DN 67) – Şomăneşti – DN 66, judeţul Gorj; 

 Intervenții Serviciul Drumuri Publice - Direcția Tehnico–Economică                                                             
Dezvoltare Regională şi Relaţii Externe din cadrul CJG după expirarea perioadei convenționale de 
timp friguros, pentru asigurarea unei stări de viabilitate corespunzătoare a drumurilor județene în 
vederea desfășurării circulației rutiere în condiții de siguranță, după inventarierea problemelor 
apărute pe rețeaua de drumuri publice județene; 

 Strategia de Dezvoltare Durabilă  a Județului Gorj pe perioada 2012-2020 privind reabilitarea unui 
pachet de drumuri județene ce leagă județul Gorj de județele vecine;             

 Inaugurare  sediu pentru înființarea  Centrului de recuperare pentru copilul cu handicap Târgu-Jiu, 
investiție realizată de Fundația SERA ROMÂNIA, beneficiar Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului  Gorj, instituție publică aflată în subordinea Consiliului Județean Gorj; 

 Extinderea Parcului Industrial Bumbești-Jiu, oportunități pentru investitori;  
 Susținerea continuării proiectelor de investiții la centralele Dumitra și Bumbești-Jiu aparținătoare 

Hidroelectrica, în vederea creării de noi locuri de muncă; 
 Realizarea de sisteme alimentare cu apă, canalizare și epurare ape uzate în Județul Gorj, prin alocarea 

de fonduri  autorit[ílor publice locale în baza Programului Național de Dezvoltare Locală de către 
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice; 

 Dotare Județul Gorj 1 autospecială complexă de intervenţie, descarcerare şi acordarea asistenţei 
medicale de urgenţă (FRAP);  1 vehicul cu şenile/roți, tip UTV, cu capacitate mărită de trecere, în 
cadrul proiectului Optimizarea capacităţii de intervenţie în situaţii de urgenţă în Regiunea Sud-Vest 
Oltenia”, cod SMIS 54042; 
 

• Promovarea culturii, obiceiurilor tradiționale și a potențialului turistic al Județului Gorj : 
 Organizarea cea de-a doua ediții a Programului de promovare turistică ”Vino acasă la Brâncuși!”, 

realizat în parteneriat cu Autoritatea Națională pentru Turism; 
 Participarea   Consiliului Județean Gorj  la cea de-a 33-a ediția a Târgului de Turism a României, ediția 

de primăvară, cu  Programul ”Vino acasă la Brâncuși!”, cel mai bun proiect de promovare turistică a 
unei destinații turistice; 

 Participarea CJG la ediția de toamnă a Târgului de Turism al României (TTR), Romexpo, prin proiectul 
„Redescoperă Gorjul”, proiect aflat în perioadă de sustenabilitate și derulat în cadrul Programului 
Operațional Regional 2007-2013; 

 Participarea Consiliului  Județean Gorj în calitate de partener la evenimentul cultural  ”Ziua universală 
a iei românești”, organizat la Palatul Imperial Hofburg- Palmenhause, din Viena, în data de 24 iunie 
2015. Manifestarea culturală a cuprins prezentări ale costumului popular din toate regiunile țării, 
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completate de expuneri de promovare turistică a României precum și o paradă de modă a iei 
moderne; 

 Promovarea Județului Gorj la Târgul Internațional de Turism de la Berlin, Consiliul Județean Gorj 
participând ca membru expozant în cadrul standului României; 

 Găzduirea expoziţiei de fotografie “Culorile Ortodoxiei.Polonia”, la sediul Muzeului Județean Gorj, cu 
participarea  E.S.  Dl Marek Szczygieł, Ambasadorul Republicii Polonia în România; 

 Găzduirea de evenimente culturale dedicate sărbătoririi a 135 de ani de relații diplomatice România- 
SUA și a  vizitei  reprezentanților Ambasadei SUA în România, dna.  Marjorie Stern - Atașatul Cultural 
al Ambasadei SUA și dna. Isabella Alexandrescu - Coordonator Evenimente Culturale, ce au  
însoțit  Grupul “Yellow Birds” în județul Gorj, în cadrul proiectului „Note Comune”; 

 Sprijinirea în calitate de co-organizator a celei de-a VI-a ediție a evenimentului Salonul de Pictură 
”Arte Mici”  alături de  Primăria Municipiului Motru, Asociaţia „Ţara noastră, casa noastră”, Asociația 
pentru Cultură, Sport și Reprezentare a Polițiștilor de Pretutindeni, publicaţia ,,GAZETA DE MÂINE; 

 Asigurarea mediatizării vernisajului expoziţiei ”Ponderabile”, artist Florentina Voichi, ce a avut loc 
prin grija Muzeului Județean” Alexandru Ștefulescu” Gorj; 

 Organizarea în calitate de instituție coordonatoare a  Festivalului International de Folclor, ediția a 
XIII-a, Tg-Jiu 2015, prin Ansamblul Artistic Profesionist  ”Doina Gorjului”;   

 Festivitatea de premiere a  elevilor  câștigători care au participat la concursul de desen “Veselia 
fructelor”, ca urmare a implementarii Proiectului “ Un măr pe zi-o viață sănătoasă”.  Acțiune  
organizată de Consiliul Judetean Gorj în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean; 

 Spectacol extraordinar ”TEZAUR FOLCLORIC ÎN GORJ”, coproducători: Ansamblul Artistic Profesionist 
„Doina Gorjului”, TVR. Eveniment realizat cu sprijinul Consiliului Județean Gorj; 

 Manifestările dedicate  Zilei Europei  9 Mai 2015; 
 Organizarea manifestărilor culturale dedicate împlinirii a 139 de ani de la nașterea lui Constantin 

Brâncuși, sub genericul  ”Acasă La Brâncuși”, in parteneriat cu Mitropolia Olteniei și Inspectoratul 
Școlar Județean Gorj; 

 Organizarea manifestării cultural-artistice dedicate  Unirii Principatelor Române, intitulată  ”Hai să 
dăm mână cu mână”; 

 Derulări manifestări organizate cu ocazia  Zilei Naționale a României; 
 Program  manifestări dedicate Revoluției din 1989; 
 Program manifestare  sărbătorire  Ziua Armatei României; 
 Organizare manifestare culturală " IMN PENTRU DOMNUL TUDOR"ce se desfășoară anual în comuna 

Padeș; 
 Simpozionul internațional Balkan Early Metallurgy (Inceputurile metalurgiei bronzului în Balcani), 

Târgu Jiu, organizat de Consiliul  Județean Gorj prin Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” în 
parteneriat cu Institute for Archaeo-Metallurgical Studies of London și Institutul de Arheologie 
„Vasile Pârvan” din București. Evenimentul a reunit specialiști din Qatar, SUA, Germania, Marea 
Britanie, Rusia, Serbia, Bulgaria și România. 

 Derularea programului de sfârșit de an ” Colindători la Consiliul Județean Gorj”, prin care s-au marcat 
sărbătorile de iarnă, sediul Consiliului Județean Gorj fiind vizitat de aproximativ 3000 de colindători; 
 

• Acțiuni și inițiative de susținere a domeniilor educațional  și sportiv: 
 

   Prezentarea proiectului ”Solidari cu cei de lângă noi”, derulat sub deviza ”Solidaritate, bucurie, 
speranță” ; 
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    Derularea la nivelul județului Gorj  a măsurilor adiacente distribuției de mere în anul școlar 2014-
2015 conform Hotărârii Guvernului nr. 788/2014, desfășurată în două etape: 
1. La prima etapă au fost angrenate 21 de unități școlare de pe raza întregului județ. Astfel, Consiliul 

Județean Gorj a achiziționat 525 puieţi de pomi fructiferi – meri, soiuri de vară și toamnă, fiind 
distribuite câte  25 bucăți de material săditor (5 bucăți puieți- soiul Romus; 10 bucăți puieți- soiul 
Starkinson;10 bucăți puieți-soiul Golden Delicios)  împreună cu uneltele agricole  necesare 
plantării, pentru fiecare din următoarele unităţi şcolare: 

2. Etapa a doua a vizat implementarea proiectului ”Un măr pe zi- o viață sănătoasă”, care  a constat 
în organizarea  unui concurs de desen cu titlul  ”Veselia fructelor”, în parteneriat cu Inspectoratul 
Școlar Județean;  
 Demersurile făcute la Minsiterul Educaţiei și Cercetării Științifice și aprobarea organizării reţelei 

şcolare de învăţământ special din judeţul Gorj, pentru anul şcolar 2015-2016, la nivelul judeţului 
Gorj învăţământul special desfăşurându-se în Centrul şcolar pentru Educaţie Incluzivă Tg-Jiu; 
  Şedinţă de lucru a Consiliului Judeţean Gorj, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Gorj, la care au 

participat şi agenţi economici, pe tema calificării forţei de muncă în şcolile profesionale; 
 Stabilirea unor măsuri pentru aprobarea cuantumului cotizației pentru anul 2015 ce revine 

Consiliului Județean Gorj, în calitate de membru asociat al Asociaţiei ”Clubul Sportiv Pandurii - 
Lignitul Târgu-Jiu” și în calitate de membru fondator al Asociației „Clubul Sportiv Energia Târgu - 
Jiu” 

 Conferirea titlului de ”Gorjeanul anului gimnastei” Andreea Munteanu  
 Acordarea de diplome de excelență doctorului cardiolog Grigore Lupescu și veteranului de război 

Alexandru Țundrea; 
 Reprezentare la workshop ”Programe inovatoare de combatere a șomajului de lungă durată”, 

organizat de Blocul Național Sindical, invitat CJG 
 

• Alte acțiuni derulate de Consiliul Județean Gorj ce au fost  mediatizate pe parcursul anului 2015:  
 

- Demararea evenimentului anual ”Luna curățeniei”, cu participarea tuturor autorităților administrativ 
teritoriale de la nivelul Județului Gorj; 

- Participarea la evenimentul anual ” Luna plantării arborilor”, catalogat ca fiind cea mai mare 
manifestare silvică și ecologică  ce se desfășoară în România, prin acțiuni de plantare puieți de salcâm 
în diferite zone ale județului, un segment important reprezentându-l împădurirea haldelor de  steril; 

- Accesarea de fonduri nerambursabile prin Submasura 6.1 – Sprijin pentru tinerii fermieri 
- Şedinţele Comandamentului de iarnă, privind măsurile luate de autorităţi pentru a prevenii situaţiile 

de blocare a unor drumuri judeţene şi alte evenimente care puteau să apară; 
- Alocarea de fonduri pentru modernizarea Complexului Persoane cu Handicap și Formare 

Profesională Târgu-Cărbunești;  
- Consiliul Județean Gorj premiat la  cea de-a doua ediție a Galei de excelență FASHION TV TOURISM 

AWARDS pentru cel mai bun Program de promovare turistică ” Vino acasă al Brâncuși!” 
 
Serviciile de informare, promovare și publicitate  a activității Consiliului Județean Gorj   au fost 
asigurate,în anul 2015, prin  trei operatori  mass-media, împărţite pe patru loturi de servicii, de către: 
S.C. GORJEANUL S.A. Tg-Jiu pentru radio şi S.C. ACCES INCOM S.R.L. -pentru televiziune, S.C. GORJEANUL 
S.A. – pentru cotidian local, S.C. MEDIA SUD EUROPA S.A.– pentru cotidian regional.  
Interviurile, participările la emisiuni și  intervențiile publice au fost preluate de: Radiouri locale: Radio 
Omega, Radio Infinit, Radio Tg-Jiu, Radio Accent; Televiziuni locale: ACCES TV, TV SUD, GORJ TV, N-SAT; 
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Presa scrisă locală: Gorjeanul, Gorj-Domino, Pandurul Gorj Exclusiv, Impact în Gorj,  Informația Gorjului, 
Vertical, etc; Radiouri regionale: Radio Oltenia Craiova;  Cotidian regional: Gazeta de Sud; Televiziuni 
regionale: TVR Craiova. Radiouri naționale: Radio România Actualități, Antena Satelor prin intervenții 
radiofonice în cadrul buletinelor de știri;  
Punctele de vedere exprimate de președintele Consiliului Județean Gorj dar și  de reprezentanți ai 
instituției referitoare la subiecte legate de activitatea și acțiunile Consiliului Județean Gorj au fost 
preluate și difuzate de diferite posturi naționale de televiziune precum și de mass-media on line. 

 
Raportat la activitatea Consiliului Județean Gorj, zilnic s-a efectuat monitorizarea fluxurilor de știri cu 
scopul de a întocmi revista presei privind reflectarea subiectelor din administrația publică de la nivelul 
Consiliului Județean Gorj, a semnalărilor din teritoriu cu privire la problemele ridicate de  autoritățile 
publice locale și reprezentanții comunităţilor locale. 
De asemenea, în cadrul Biroului de Presă din cadrul Cabinetului Președintelui CJG  au fost efectuate: 
-redactarea discursurilor, mesajelor sau cuvântărilor preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj, cu diferite 
ocazii de interes local, regional, național și internațional; 
-redactarea şi transmiterea corespondenţei de protocol și traducerea acesteia  de către Cabinetul 
Preşedintelui;  

- întocmirea documentaţiei necesare pentru achitarea obligaţiilor de plată către furnizorii de servicii 
mass-media. 

 
 Promovarea turismului și a destinației turistice GORJ 

 
• Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului „Acasă la Brâncuși”: 

Din inițiativa Consiliului Județean Gorj a fost înființată Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului 
„Acasă la Brâncuși” organizație neguvernamentală și apolitică, un parteneriat public-privat care include în 
rândul membrilor fondatori atât administrații locale, cât și investitori din domeniul turismului. În luna 
ianuarie 2015 au fost finalizate demersurile legale de înființare, Asociația fiind înregistrată sub nr. 
01/03.01.2015 în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor. În primul an de activitate, Asociația a devenit o prezență 
constantă și activă pe piața turistică din România, devenind membră a Asociației Naționale a Agențiilor de 
Turism ANAT și a Federației Asociațiilor de Promovare Turistică din România. Au fost realizate site-urile de 
promovare www.acasalabrancusi.ro și www.brancusihomeland.ro, și a promovat ofertele de turism în Gorj 
în cadrul Târgului de Turism al României 2015 – București, Romexpo. 
 

• Programe și acțiuni de promovare turistică 
- În data de 19 februarie 2015, cu ocaziei sărbătoririi a 139 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși, în 

cadrul festivității organizate în Sala Maură a Palatului Administrativ, a fost lansat filmul de promovare 
turistică a județului Gorj „Acasă la Brâncuși”. Filmul, realizat de Consiliul Județean Gorj și Serviciul Public 
Județean Salvamont, în colaborare cu Muzeul Județean Gorj și Ansamblul Profesionist "Doina Gorjului"a 
obținut, în luna iunie 2015, Marele Premiu la Festivalul Internațional de Film Etnografic de la Zlatna. Din juriul 
festivalului au făcut parte actorul Dorel Vișan, regizorul Nicolae Mărgineanu, criticul de film Nicolae Călin 
Căliman, muzicianul Dumitru Fărcaș, profesorul universitar Ioan Bocșa, regizorul Cristi Toporan și Carmen 
Ștefănescu, membru al Uniunii Cineaștilor din România; 
 

 

http://www.acasalabrancusi.ro/
http://www.brancusihomeland.ro/
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- Programul de promovare turistică a Gorjului 
„Vino acasă la Brâncuși”, ediția I – 2014, a fost 
premiat în cadrul Galei Turismului 2015 Fashion 
TV Awards, fiind considerat „Cel mai bun proiect 
de promovare turistică din România”. 
Evenimentul a fost organizat de FashionTv 
Romania, în parteneriat cu Federația Asociațiilor 
de Promovare Turistică din Romania, FIHR, 
OPTBR, ANTREC, sub patronajul Ministerului 
Economiei, Comertului si Turismului și s-a 
desfășurat în data de 13 martie 2015 la Stejari 
Country Club din București. 
 

 
- Urmare a invitațiilor transmise de Asociația ”Mihai 
Eminescu” din Viena, Austria, Județul Gorj a fost participat în 
calitate de partener la evenimentul cultural  ”Ziua universală 
a iei românești”, ce a avut loc în data de 24 iunie 2015, în  
Viena, la Palatul Imperial Hofburg- Palmenhause. În acest 
scop, o delegație alcătuită din reprezentanți ai Consiliului 
Județean Gorj și trei instituții de cultură subordonate 
Ansamblul Artistic Profesionist ”Doina Gorjului”, Centrul 
Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii 

Tradiționale Gorj și Școala Populară de 
Artă din Târgu-Jiu,  a participat cu o 
bogată paletă de manifestări care au avut 
ca reper central ia autentică, tehnica de 
cusut și simbolistica motivelor specifice 
Olteniei regăsite în portul tradițional 
precum și importanța acesteia, atât în 
viața de zi cu zi cât mai ales la 
evenimentele speciale ale comunității. Ca 
acțiune de promovare a Județului Gorj, în 
deschiderea manifestării, instructorii 
Școlii Populare de Artă din Târgu-Jiu au 
realizat expoziții de artă tradițională, 
olărit, țesutul pânzelor și ceramică artistică.  Invitații și vizitatorii au putut să admire exponatele tradiționale 
dar și să participe la demonstrațiile meșterilor populari (Dumitru Coneru-olărit, Liana Tantan- confecționare 
ii gorjenești, Mioara Dinoiu- țesături, Daciana Ungureanu-ceramică, sub coordonarea directorului instituției, 
Alexandru Bratu), ce au avut loc  în cadrul standului organizat de Consiliul Județean Gorj, pe esplanada 
palatului imperial. Foaierul Palmenhause a găzduit expoziția de ii gorjenești, realizată de reprezentanții 
Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj: Teodor Dădălău, Dan 
Popescu și Mariela Borcan.  
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Obiectele muzeale cu o vechime de peste 
80 de ani au pus expuse pe un număr de 6 
manechine costumate (cinci costume populare 
muzeale femei; un costum popular muzeal  
bărbătesc), 5 busturi cu ii muzeale  gorjenești și alte 
5 busturi puse la dispoziție de organizatorul 
principal, au pus în valoare conotațiile materiale și 
spirituale ale  iei,  ca imagine a moștenirii din 
generație în generație. Au participat Excelența Sa 
Michael Schwarzinger-ambasadorul Austriei în 
România, deputatul austriac dl. Andreias 
Karlsböck,  Excelența Sa Andrei Popov – ambasadorul Republicii Moldova la Viena, dl. Grigorie Sadovici – 
Consulul Moldovei la Viena, Gabriela Folfa-Consulul României în Viena, Amza Andreea - Ambasada României 
la Viena, Liviu Jigman - vicepreședinte Institutul Cultural Român, Irina Cornișteanu - director ICR Viena, 
Mioara Bogdan – director „Direcţia Programe pentru Comunităţi”,  Cristofor Aldea Teodorovici precum și  alți 
membri ai corpului diplomatic din Austria, atât români cât și austrieci. 

 
- În perioada 27 – 30 august 2015, Consiliul Județean Gorj în parteneriat cu autoritatea Națională pentru 

Turism a organizat ediția a doua a programului de promovare turistică „Vino acasă la Brâncuși!”. La realizarea 
evenimentelor au participat: Primăria Municipiului Târgu Jiu, universitățile ”Spiru Haret” din București și 
”Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, Ansamblul Artistic Profesionist ”Doina Gorjului”, Muzeul Județean Gorj 
”Alexandru Ștefulescu”, Școala Populară de Artă, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii 
Tradiționale, Primăria Săcelu, Baza de Tratament Săcelu, Primăria Novaci, Obștea ”Cerbul”, Asociația ”Trix 
Bike”, Asociația Profesională de Geografie, Ecologie și Turism ”Destin Geografic”, Asociația pentru 
Promovarea și Dezvoltarea Turismului ”Acasă la Brâncuși”, Asociația ”Mișcarea de rezistență”, Asociația 
Culturală ”Grigore Leșe”. Proiectul a avut ca obiectiv principal promovarea turistică a Județului Gorj, având 
în vedere toți vectorii de turism cunoscuți: turismul în natură, turismul montan și de aventură, turismul 
cultural, turismul religios, city-break, incluzând în promovare toate elementele ce pot constitui atracții 
turistice: Ansamblul Monumental ”Calea Eroilor”, Transalpina și zona montană, patrimoniul cultural, folclorul 
și tradițiile gorjene, meșteșugurile.  

În cadrul Programului s-a desfășurat prima ediție 
a Forumului Internațional de Turism „Brâncuși‘s 
Homeland”, la care au participat specialiști în turism, 
cadre didactice de specialitate, operatori din turism și 
investitori din România și din alte 6 țări: Austria, Bulgaria, 
Serbia, Bosnia-Herzegovina, Turcia și Republica Moldova. 
În cadrul Forumului au fost prezentate lucrări tematice 
din industria turismului și au fost discutate punctual 
aspecte practice legate de turismul din Gorj. S-a 
menționat necesitatea construcției brandului turistic al 
județului Gorj pentru a identifica destinația pe piețele de 

turism națională și internațională și a crește, astfel, atractivitatea acesteia. 
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Programul a inclus, de asemenea, o serie de acțiuni culturale și turistice, menite să pună în valoare 
atât patrimoniul cultural și spiritual al Gorjului, cât și potențialul turistic al județului. Pe 27 august 2015, la 
sediul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj, în cadrul Festivalului 
de arte vizuale  GORJFEST 2015, s-a desfășurat vernisajul Expoziţiei retrospective Florin Isuf (grafică de 

carte) și lansarea albumului ”Florin Isuf - omul şi 
opera”, Editura CJCPCT Gorj, 2015.  
În aceeași zi, în Zona Centrală – Amfiteatru, s-a 
desfășurat spectacolul de folclor ”Lumea 
gorjenească” organizat de Ansamblul Profesionist 
”Doina Gorjului”. În spectacol au evoluat, alături 
de soliștii, instrumentiștii și dansatorii 
ansamblului, Maria Ciobanu, Gheorghe Roșoga, 
Mariana Ionescu – Căpitănescu, Oana Lianu, 
Dumitru Zamfira, Ion Ghițulescu. Invitaților le-au 
fost oferite materiale promoționale și acordate 
titluri simbolice de ”Ambasadori ai turismului 

gorjean” de către președintele Consiliului Județean Gorj, dl. Ion Călinoiu. 
 În ziua de 28 august 2015, în Târgu Jiu - zona centru – Amfiteatru, la orele 10, a fost deschis ”Târgul 
național al meșterilor populari și al produselor tradiționale”, ediția a XI –a, organizat de Centrul Județean 
pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale. Târgul s-a desfășurat pe perioada 28 – 30 august. 

 
În Piața Prefecturii din Târgu Jiu a fost deschisă expoziția ”30 de ani de activitate de slavamont în 

munții Gorjului”, organizată de Serviciul Public Județean Salvamont – Salvaspeo Gorj. În cadrul expoziției au 
fost prezentate echipamente specifice și tehnici de salvare montană. 

La Muzeul Arhitecturii Populare din Curtișoara – 
Gorj, s-a desfășurat Simpozionul Internațional de 
Folclor ”Obiceiuri și tradiții populare gorjenești”, 
organizat de Ansamblul Folcloric Profesionist ”Doina 
Gorjului”. În cadrul evenimentului a fost susținut 
spectacolul folcloric ”Nunta la gorjeni” în cadrul căruia 
au fost prezentate toate obiceiurile de nuntă 
tradiționale, costumele populare, cântecele și dansurile 
populare gorjenești. Invitații au participat ca ”nuntași” 
la toate momentele nunții românești, la învelitul miresii, 
bărbieritul ginerelui și au fost învățați să joace hora și sârbele gorjenești. 
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În data de 29 august 2015, în Parcul central lângă ”Masa Tăcerii” s-a desfășurat începând cu ora 10 
festivitatea de închidere a Forumului de Turism cu participare internațională. Participanții au primit diplome 
și înscrisuri și au fost, de asemenea, acordate titluri simbolice de ”Ambasadori ai Turismului Gorjean” 
doamnei Mădălina Andrei, lector în cadrul Universității ”Spiru Haret”, București, domnului Moise Bojincă, 
profesor universitar în cadrul Universității ”Constantin Brâncuși”, Târgu Jiu, sopranei Daniela Popescu și 
președintelui Clubului de fotbal ”Pandurii” Târgu Jiu, Edi Iordănescu 

La Curtișoara s-au desfășurat, 
începând cu orele 10, lucrările Simpozionului 
”40 de ani de la înființarea Muzeului 
Arhitecturii Populare Curtișoara”. Scopul 
declarat al simpozionului a fost integrarea 
muzeului în sfera preocupărilor comunității 
etnografice naționale, manifestarea reunind 
specialiști din Oltenia, Maramureș, Ardeal și 
București. În cadrul întâlnirii au fost 
prezentate 28 de lucrări tematice;  
La orele 14, lângă Baza de tratament de la 
Săcelu s-a inaugurat un nou spaţiu cultural 
realizat prin amplasarea a 7 creaţii sculpturale realizate în cadrul Festivalului Internaţional de Arte Vizuale 
GORJFEST 2015. Au fost, de asemenea, lansate albumele ,,GORJFEST 2015” şi ,,JURNAL GRAFIC  GORJFEST 
2015”, Editura CJCPCT Gorj, 2015; 

 
La orele 17, grupurile de invitați 

din țară și din străinătate au vizitat Peștera 
Polovragi și au participat la  spectacolul de 
teatru ”Lăcaşul sfânt al lui Zalmoxis”, apoi 
au vizitat stațiunea Rânca. 
 

În data de 30 august 2015, la Ocolul 
Sivic Peştişani, în cadrul proiectului ”Bursa 
Brâncuşi” au fost amplasate 3 creaţii 
sculpturale realizate în cadrul Festivalului 
Internaţional de Arte Vizuale. Evenimentul a 

avut ca parteneri Obştea Peştişani, Lar Tours 
Bucureşti și Pensiunea ”Brâncuşi” din Peștișani; 

Muzeul Arhitecturii Populare Curtișoara 
a fost gazda Festivalului Tarafurilor și Fanfarelor, 
al cărui amfitrion a fost artistul Grigore Leșe.  În 
cadrul evenimentului, artistul a primit titlul 
onorific de ”Ambasador al turismului gorjean”.  
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În Piața Prefecturii din Târgu Jiu s-a desfășurat, în încheierea Programului, spectacolul pop-rock 
”Lumea Gorjenească” organizat de Ansamblul Artistic Profesionist ”Doina Gorjului”. Conceput ca un 
eveniment care să reunească anual gorjeni care își desfășoară activitatea în afara județului, spectacolul a 
reunit vedete cu origini gorjene, jurnaliști, actori și muzicieni cu notorietate națională și internațională. Din 
zona artistică au participat binecunoscutul actor Horațiu Mălăele, Armand, Calotă, actor la Teatrului Național 

București, Claudia Motea, actriță și producător de 
teatru în Canada și Statele Unite și Crina Lință, 
managerul Teatrului ”Arte del Anima” din 
București. Din presa națională au fost prezenți 
Nono Semen, realizator de programe la PRO FM, 
Octavia Geamănu, prezentatoare a programelor de 
știri de la Antena 1 și Claudiu Cîrțînă de la ROCK FM. 
A fost, de asemenea, prezentă, tânăra regizoare 
gorjeancă Ioana Gomoi, autoare a numeroase 
videoclipuri pentru artiști români și străini. În 
spectacol a concertat artistul gorjean Tavi Colen, 
partener în evenimentele de promovare a Gorjului 

la București. Tuturor, președintele Consiliului Județean Gorj, dl. Ion Călinoiu le-a acordat titluri simbolice de 
”Ambasador al Turismului Gorjean”.    

 
• Premii obținute 

 
- Pe 22 octombrie a avut loc la Poiana Brașov cel mai important eveniment al anului din administrația publică: 

cea de-a XI-a ediție a Galei Premiilor de Excelenţă Administratie.ro, eveniment organizat de Portalul 
naţional de Administraţie publică www.Administratie.ro împreună cu Oameni şi Companii, având ca 
partener Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici. 
În cadrul Galei au fost premiate cele mai importante proiecte derulate în acest an de către instituțiile 
administrației publice locale. Au participat peste 100 de persoane, lideri din administrația publică centrală și 
locală, precum și reprezentanți ai mediului de afaceri.  

Consiliul Județean Gorj a obținut „Premiul de excelență pentru cele mai importante proiecte de 
investiții în turism”, pentru programul „Vino acasă la Brâncuși!”. 
 

- În data de 23 octombrie 2015, în cadrul unui 
eveniment organizat de ANTREC și Revista 
„Vacanțe la țară” la Muzeul Satului 
„Dimitrie Gusti” din București, președintele 
Consiliului Județean Gorj, dl. Ion Călinoiu a 
primit premiul „Margareta de aur” pentru 
realizarea evenimentelor din cadrul 
programului „Vino acasă la Brâncuși!”- 2015;  
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• Participări la Târguri de Turism naționale și Internaționale 
 

- În perioada 3 – 8 martie 2015, Consiliul 
Județean Gorj a participat la cel mai mare 
eveniment de turism din Europa, la care 
participă anual peste 10.000 de expozanți și 
aproape 200.000 de vizitatori, Târgul 
Internațional de Turism ITB – Berlin. Destinația 
turistică Gorj a fost prezentată în cadrul 
standului României sub genericul „Acasă la 
Brâncuși – Zuhause bei Brâncuși”, la 
evenimente participând președintele 
Consiliului Județean Gorj, dl. Ion Călinoiu, 
însoțit de o delegație de primari ai unor 
localități gorjene.  

 
-La cea de-a 33-a ediție a Târgului de Turism al 
României (TTR) ce a avut loc în perioada 12-15 
martie 2015, Județul Gorj a fost reprezentat de către 
Consiliul Județean Gorj și instituțiile de cultură 
subordonate: Școala Populară de Artă și Ansamblul 
Artistic Profesionist ”Doina Gorjului”, în calitate de 
membru expozant în cadrul standului realizat de 
Autoritatea Națională pentru Turism a României. 
Consiliul Județean Gorj a pus în valoare  tradițiile și 
obiceiurile gorjenești, prin mai multe momente 
artistice realizate de Ansamblul Artistic Profesionist 
”Doina Gorjului” precum și prin demonstrațiile de 
olărit și cioplit în lemn ale meșterilor populari din 

cadrul Școlii Populare de Artă din Târgu-Jiu. Astfel au fost promovate elementele de folclor și de artă 
populară, renumite prin păstrarea autenticității acestora.  

Sub genericul programului ”Vino acasă la Brâncuși!” au fost promovate punctele de atracție turistică, 
culturală și istorică ale județului, purtându-se discuții cu atât cu reprezentanții agențiilor de turism care au 
vizitat zona expozițională a Județului Gorj cât și cu persoane fizice interesate de traseele turistice și locurile 
ce ar putea fi vizitate în aria montană a județului. 

Pe toată perioada Târgului au fost prezentate  arta țesutului în gherghef a renumitelor covoare de 
Tismana, tehnicile de lucru și simbolistica elementelor reliefate în produsele tradiționale fiind detaliate de 
către instructorul Școlii Populare de Artă din Târgu Jiu – Filomela Tiștere. De asemenea, arta cioplitului în 
lemn cu motive gorjenești a fost prezentată de către Nicolae Văideanu - instructor în cadrul aceleiași instituții.  
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- În perioada  12-15 noiembrie 2015, Consiliul 
Județean Gorj a participat la cea de-a 34-a ediție a 
Târgului de Turism al României. Obiectivul a fost 
creşterea vizibilităţii judeţului Gorj, ca destinaţie 
turistică montană, culturală, monahală, de agrement 
şi de aventură, precum şi promovarea artei populare 
tradiţionale şi a elementelor de folclor specifice 
judeţului. Standul de promovare a Gorjului a fost 

amenajat sub forma unei case tradiționale gorjene în 
pridvorul căreia meșterii populari Nicolae Rotaru - 
cioplitor în lemn și Filomela Tiştere din Sohodol, 
Tismana, au prezentat meșteșuguri și o colecţie de 
ţesături populare tradiţionale.  Ansamblul artistic 
profesionist ”Doina Gorjului” și Ansamblul „Maria 
Lătărețu” al Școlii populare de Artă din Târgu Jiu au 
susținut concerte pe scena amenajată în incinta 
ROMEXPO.  
 

 Cultură, evenimente 
 

- În data de 19 februarie, cu ocazia sărbătoririi a 139 
de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși, Consiliul 
Județean Gorj, în parteneriat cu Mitropolia Olteniei, 
Asociația „Acasă la Brâncuși”, Inspectoratul Școlar 
Județean Gorj și Școala Populară de Artă a organizat un 
eveniment care a inclus o slujbă de pomenire oficiată de 
IPS Irineu, arhiepiscop al Craiovei și Mitropolit al Olteniei, 
prezentarea expoziției de fotografie document din colecția 
Sorana Georgescu-Gorjan, „Istoria Coloanei fără sfârșit”, 
vernisajul expoziției de pictură „Arta sacră” a elevilor de la 
Liceul Teologic Târgu Jiu, lansarea volumului scriitorului gorjean Vasile Vasiescu, „Str. Calea Eroilor” și o 
sesiune de comunicări „Constantin Brâncuși în memoria contemporană”; 
 
- Consiliul Județean Gorj a susținut unul din cele mai cunoscute și apreciate concursuri muzicale pentru 
copii și tineret din țară, Festivalul Național de Muzică Ușoară și Folk „Coloana Infinitului” (desfășurat în zilele 
de 16-17 mai 2015), în cadrul căruia a acordat premii în valoare de 2.500 lei celor mai talentați interpreți; 
 
-  Șase artiști plastici gorjeni care, prin opera lor au promovat imaginea culturală a Gorjului în țară și în 
străinătate, membri ai UAP Gorj, au fost premiați de Consiliul Județean Gorj, în data de 21 mai 2015 cu suma 
totală de 3.000 lei; 
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-  În cadrul Ședinței Consiliului Județean Gorj din 17 
iulie 2015, președintele Consiliului Județean Gorj, dl. Ion 
Călinoiu a acordat diplome de excelență medicului gorjean 
Grigore Lupescu, personalitate recunoscută pe plan 
mondial pentru descoperirile în domeniul cardiologiei, 
precum și veteranului de război Alexandru Țundrea, în 
vârstă de 105 ani, erou al celui de-al doilea Război Mondial; 

 
 
 
 
 

 
III. CULTURĂ  
 
1. Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” Târgu Jiu 

Anul 2015 marchează, pentru „Doina Gorjului”, dincolo de cea de-a 67-a aniversare a acestei 
prestigioase instituţii de cultură, un an de activitate susţinută, bogată în realizări şi, cu adevărat, 
profesionistă. 
 Şi, dacă „Doina Gorjului” se poate prezenta „la raport” cu rezultate de excepţie, vom spune şi de 
această dată că este meritul incontestabil al artiştilor ansamblului, care ştiu să pună în valoare zestrea 
folclorică din diversele zone etnofolclorice şi, mai mult de atât, să dea valoare interpretării. 
 Este, deasemenea, meritul Consiliului Judeţean Gorj care susţine această instituţie de spectacole, 
pornind de la faptul că „Doina Gorjului” şi-a câştigat de mult statutul de brand naţional, statut pe care trebuie 
să-l confirme şi să-l argumenteze prin ceea ce face. 
 Și anul 2015 a prilejuit Ansamblului Artistic Profesionist „Doina Gorjului” o bogată și prestigioasă 
activitate. Ca în fiecare an, primele două luni ale lui 2015, respectiv ianuarie şi februarie, au fost dedicate 
repetiţiilor. 
 Aceste repetiţii presupun aducerea în scenă a unor piese noi, deopotrivă vocale, instrumentale, cât 
şi coregrafice, dar şi readucerea în actualitate a unor creaţii mai vechi, din activitatea anilor anteriori. 
 Toate acestea de mai sus s-au concretizat, între altele, într-un spectacol premieră dedicat începutului 
de primăvară cu cele două sărbători deja tradiţionale: Mărţişorul şi 8 Martie – Ziua Internaţională a Femeii. 

 
 Ianuarie 2015.  

Începutul de an, înscrie în calendar două evenimente importante: 15 ianuarie, ziua de naştere a 
poetului nepereche al neamului românesc – Mihai Eminescu şi, mai mult de atât, Ziua Culturii Naţionale și 24 
ianuarie, sărbătoarea Unirii Mici, Unirea Moldovei cu Ţara Românească, sub oblăduirea aceluiaş domnitor – 
Alexandru Ioan Cuza. 
 Ambele au solicitat o prezenţă activă a ansamblului nostru. Pe 15 ianuarie, în parteneriat cu CJCPCT 
Gorj a fost organizat un spectacol de muzică (romanţe) şi poezie din creaţiile lui Mihai Eminescu. 
 Pe data de 24 ianuarie Ansamblul „Doina Gorjului” a fost prezent, alături de celelalte instituţii de 
cultură, la manifestările din Piaţa Prefecturii, organizate de Consiliul Judeţean Gorj, Consiliul Local şi Primăria 
Municipiului Tg-Jiu şi Prefectura Judeţului. 
 
 Pe lângă cele două manifestări, luna începutului de an mai cuprinde: 

• Un spectacol la Motru în 8 ianuarie; 
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• Un spectacol la Sala Radio în 18 ianuarie 2015, prilej cu care alături de soliştii vocali şi trupa de 
balet a fost prezentă în scenă şi orchestra ansamblului alături de Orchestra Radio. 

 
 Februarie 2015.  

Ziua de 3 februarie înseamnă, pentru „Doina Gorjului”, de 12 ani încoace, o comemorare tristă – a 
morţii profesorului Liviu Dafinescu, fostul director al ansamblului „Doina Gorjului”, cel care a plecat la Ceruri 
prea devreme şi de numele căruia se leagă revigorarea activităţii ansamblului după Revoluţia din 1989. 
În 24 februarie, de Dragobete, Ziua Românească a Iubirii, ansamblul a susţinut un spectacol în Parcul 
municipiului Târgu Jiu. 
 Alte acţiuni ale ansamblului, respectiv spectacole în cursul lunii februarie 2015 au mai avut loc: 

• La „Casa Danielescu” în 20 februarie, recepţie oferită unei delegaţii de peste hotare; 
• La Rânca în 21 februarie, la invitaţia Sindicatului cadrelor medicale, cu prilejul „Cupei Sănătăţii” la ski. 

 
 Martie 2015.  

Mărţişorul şi Ziua de 8 Martie au prilejuit prezentarea la Tg-Jiu, la Casa de Cultură a Sindicatelor a 
unui spectacol în premieră, în data de 5 martie 2015. 
 Acelaşi spectacol a fost prezentat în data de 4 martie la Drobeta Turnu Severin şi în 6 martie la Ţicleni. 
 Acestea au marcat, de fapt, începutul suitei de spectacole susţinute de „Doina Gorjului” în cursul 
anului 2015. 
 Astfel, Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” a fost prezent la următoarel evenimente: 

• 12 martie - la ROMEXO București, la Târgul Internaţional de Turism al României, în  cadrul 
parteneriatului dintre Autoritatea Naţională de Turism şi Consiliul Judeţean Gorj; 

• 15 martie - Spectacol live la Tv H Bucureşti; 
• 25 martie – Spectacol la Festivalul  Păstrăvului  de la Tismana; 
• 26 – 27 martie - În cadrul unui parteneriat cu TVR întreg ansamblul a fost prezent la  Otopeni pentru 

repetiţii şi spectacol în cadrul emisiunii „Tezaur Folcloric”. 
 
 Aprilie 2015.  
 Ca în fiecare an, Sfintele Paşti (12, 13, 14 aprilie 2015) au influenţat programul întregii luni, în sensul 
că mai multe evenimente au fost programate în funcţie de cea mai importantă sărbătoare a românilor 
ortodocși. 

Tot în luna aprilie s-au desfășurat următoarele spectacole: 
• 5 aprilie - la Stăneşti la Pastorala Floriilor. 
• 6 aprilie - răspunzând invitației Tv Sud, la aniversarea înființării postului tv. 
• 23 aprilie - Spectacol la Ţicleni, de sărbătoarea Sfântului Gheorghe. 
• 26 aprilie - Spectacol la Drobeta Turnu Severin, la invitația Primăriei cu ocazia zilelor municipiului. 

Lista acţiunilor din aprilie 2015 a inclus, de asemenea, un eveniment important, Festivalului dansului şi 
portului popular pentru copii şi tineret „Memorial Liviu Dafinescu”, ediţia a XII-a. Faza finală (judeţeană) a 
acestei competiţii a avut loc în perioada 24 - 26 aprilie 2015. 
  
 Mai 2015.  
 Luna mai este prin tradiţie o lună foarte bogată în evenimente culturale, „Doina Gorjului” şi-a înscris 
în palmares următoarele: 

• 1 mai - Spectacol la Bucureşti, în Piaţa Obor, la invitaţia Primăriei sectorului 2. 
• 9 mai - Prezenţa ansamblului în Piaţa Prefecturii, la manifestările ocazionate de Ziua Europei. 

 



Consiliul Județean Gorj             Raportul Președintelui 2015 
 

 

80 

• 10 mai - Spectacol la Preajba la Sărbătoarea Narciselor, seara, participând la un spectacol la Filiaşi în 
cadrul zilelor oraşului. 

• 18 mai - Spectacol la Novaci în cadrul Festivalul cântecului, jocului şi portului popular ciobănesc 
„Urcatului oilor la munte”. 

• 19 mai - Spectacol la Tg-Jiu în parteneriat cu TVR 1 Bucureşti – emisiunea „Tezaur Folcloric”. 
• 21 mai - De Sărbătoarea sfinților Constantin şi Elena, spectacol la Strehaia, cu prilejul Zilelor oraşului. 
• 22 mai - Spectacol pe Insuliţă în cadrul Zilelor Municipiului Tg-Jiu. 
• 29 mai - Spectacol la Ţicleni cu prilejul Zilelor oraşului. 
• 31 mai, spectacol la Motru cu prilejul Zilelor Municipiului. 

 
 Iunie 2015. 

• 1 iunie – Spectacol umanitar, în sprijinul unui copil bolnav de leucemie. 
• 7 iunie – Complex de manifestări în „Câmpia Soarelui” la Padeş. Comemorarea Revoluţiei de la 1821 

condusă de Tudor Vladimirescu şi la Glogova, cu prilejul întâlnirii cu Liga Culturală „Fiii Gorjului” din 
Bucureşti. 

• 14 iunie – Spectacol la Ţânţăreni – Festival de romanţe. 
• 21 iunie -  Spectacol la Ţânţăreni  - Zilele Comunei. 
• 22 – 25 iunie – Turneu la Viena, la invitaţia Asociaţiei Culturale „Mihai Eminescu” cu prilejul Sărbători 

Internaţionale a Iei Româneşti. 
• 26 iunie – Spectacol la Gogoşu, Mehedinţi – Zilele Comunei. 
• 28 iunie – spectacol la Căpreni – Zilele Comunei. 

 
 Iulie 2015. 
 În perioada 8 – 10 iulie Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” a fost prezent la Timişoara, 
la Festivalul Inimilor. 
  
 August 2015. 
 Cea mai importantă manifestare culturală a acestei luni a fost Festivalul Internaţional de Folclor dar 
„Doina Gorjului” a fost prezentă şi în alte spectacole şi, nu în ultimul rând, a susţinut Festivalul cântecului, 
jocului şi portului popular de la Tismana. 

Astfel, acțiunile derulate au fost: 
• 1 august – Participare la Festivalul concurs al tineretului de la Godineşti, acompaniind concurenții și 

susținând un spectacol 
• 6 august – Participare la sărbătoarea „Schimbarea la faţă” – manifestări folclorice la Tg-Logreşti ce 

au inclus şi prezenţa „Doinei Gorjului”. 
• 14-15 august – Festivalul cântecului, jocului şi portului popular gorjenesc de la Tismana, ansamblul 

„Doina Gorjului” având un rol important în desfăşurarea întregului festival, a concursului, cât şi în 
prezentarea de spectacole în cadrul Târgului de la Tismana. 

• 17-21 august – Festivalul Internaţional de Folclor, ediţia a XIII-a.  
Au participat câte două ansambluri artistice din Bulgaria, Albania, Italia, Macedonia, Serbia. 

Spectacolele au avut loc pe esplanada amfiteatrului din strada Victoria cât şi în localităţi din judeţ. Festivalul 
s-a încheiat cu o seară românească de folclor pe Insuliţa de pe Jiu, în data de 21 august. Şi la această ediţie, 
festivalul s-a bucurat de o largă audienţă, de un număr mare de spectatori şi de aprecieri pozitive, elemente 
care confirmă că a fost o ediţie de succes. 
• 29 august  - Spectacol la Dudeşti Noi, Timiş, la invitaţia autorităţilor locale, cu prilejul   zilelor comunei. 
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De un larg răsunet s-a bucurat ediţia din 2015 a programului de promovare turistică a Gorjului „Vino 
acasă la Brâncuși!”, organizat de Consiliul Judeţean Gorj prin instituţiile culturale din subordine în perioada 
27 – 30 august. „Doina Gorjului” a fost puternic implicată în acest proiect, organizând evenimente de 
anvergură națională și internațională. 

Astfel, în 27 august, pe Esplanada din strada Victoria a avut loc un mega – spectacol folcloric susţinut 
de artiştii ansamblului şi invitaţi (nume mari ale folcloruuiromânesc). 
 În 28 şi 29 august Ansamblul „Doina Gorjului” a organizat un simpozion internaţional de folclor care 
a reunit, la Tg-Jiu şi Curtişoara, specialişti de renume din ţară şi de peste hotare. 
 În 30 august „Doina Gorjului” a organizat la Tg-Jiu un mega – spectacol sub genericul „Întoarcerea 
acasă”, în cadrul căruia, pe lângă trupe şi interpreţi de muzică uşoară cu nume şi cu renume, au fost prezente 
personalităţi cu origini gorjene din artă, cultură și mass-media. 
 
 Septembrie 2015. 

Această lună a începutului de toamnă oferă, ca şi celelalte, o largă paletă a manifestărilor culturale 
ce presupun prezenţa „Doinei Gorjului. 

Iată-le pe cele mai importante: 
• În perioada 6-27 septembrie s-a derulat o nouă ediţie a îndrăzneţului proiect turistic „Redescoperă 

Gorjul”, proiect organizat excelent de către Consiliul Judeţean Gorj şi încheiat cu o săptămână a 
turismului gorjean în parteneriat cu Autoritatea Naţională de Turism intitulată sugestiv „Vino acasă la 
Brâncuşi!”. Alături de celelalte instituţii culturale din subordinea Consiliului Judeţean Gorj şi de toţi 
factorii implicaţi, „Doina Gorjului” a fost o prezenţă activă şi remarcată în cadrul proiectului, 
răspunzând atât angajamentelor din proiect cât şi celorlalte „provocări”, legate de protocoalele 
organizate în cinstea oaspeţilor sosiţi în judeţul nostru. 

• 6 septembrie – Spectacol la Berleşti – Ziua comunei. 
• 8 septembrie – Spectacol la Stoina – Ziua comunei. 
• 20 septembrie – Spectacol la Baia de Fier în cadrul Festivalului cântecului, jocului şi portului popular 

ciobănesc „Coborâtul oilor de la munte”. 
• 25 septembrie – Spectacol la Teatrul „Elvira Godeanu”, cu prilejul unei reuniuni a Femeilor gorjene. 
• 27 septembrie – Spectacol la Drobeta Turnu Severin, în cadrul Festivalului „Toamnă Severineană”. 

 
 Octombrie 2015. 
 De fiecare dată, această lună este dedicată, înainte de toate pregătirii Festivalului naţional al 
cântecului popular românesc „Maria Lătăreţu” ce se desfăşoară în noiembrie. Astfel, se mediatizează 
regulamentul festivalului, se stabilesc invitaţii, se execută grafica pentru materialele de promovare, punând 
la punct toate detaliile pentru desfășurarea acestui eveniment. Astfel, în data de 20 octombrie 2015 a avut 
loc preselecţia interpreţilor din Gorj, participanţi la Festivalul „Maria Lătăreţu”, preselecţie ce a fost urmată 
de nenumărate repetiţii cu aceşti interpreţi. 
 Ansamblul „Doina Gorjului” a fost, totuși, prezent și în luna octombrie, în fața publicului cu 
următoarele ocazii:  

• 1 octombrie – Spectacol în cadrul manifestărilor organizate pentru persoanele vârstnice 
• 4 octombrie – Ziua Recoltei – spectacol în Piaţa Mare a municipiului Tg-Jiu. 
• 15 octombrie – spectacol la Rânca în cadrul Congresului Internaţional de Ortopedie şi Traumatologie, 

organizat de Spitalul Judeţean Gorj. 
• 23 octombrie – spectacol la Timişoara – întâlnirea Ligii „Fiii Gorjului în Banat” cu autorităţile gorjene. 
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 Noiembrie 2015. 
 Cel mai important eveniment folcloric acestei luni, cu rezonanţe pe plan naţional şi chiar intenaţional, 
a fost Festivalul Cântecului Popular Românesc „Maria Lătăreţu”(ediţia a XXII-a), desfăşurat în perioada 9 – 12 
noiembrie 2015. 
 Festivalul, printre cele mai mari de profil din România, a fost şi rămâne o rampă adevărată pentru 
lansarea tinerelor talente în domeniul interpretării cântecului popular românesc. 
 Dovada de necontestat în sensul acesta o constituie numărul mare de concurenţi prezenţi la startul 
concursului şi în 2015, cât şi valoarea câştigătorilor premiilor festivalului. 
  

Și alte manifestări culturale la nivel local și național au solicitat prezenţa „Doinei Gorjului” cu 
spectacole, luna noiembrie, fiind, de asemenea, una bogată în participări. 

• La Sibiu, s-a desfășurat în prima săptămână a lunii noiembrie, o nouă ediţie a Festivalului „Ioan 
Macrea”, festival care a ajuns să fie singura confruntare directă a celor mai valoroase ansambluri 
profesioniste din România. Ca de fiecare dată, „Doina Gorjului” a reuşit să se impună prin 
repertoriu , dar mai ales prin valoarea artiştilor. 

• În 13 noiembrie, imediat după Festivalul „Maria Lătăreţu” ansamblul a participat la  Bucureşti  la 
Târgul Naţional de Turism (ediţia de toamnă), în cadrul căruia, ca şi în primăvară,  Gorjul s-a 
bucurat de o prezenţă vie și de un real succes. 

• Cu ocazia sărbătorii de Sfântul Andrei, la Pocruia, Tismana, a fost susținut un spectacol care, ca 
multe altele, a devenit o tradiţie. 

 
 Decembrie 2015. 
 Luna decembrie începe cu o zi sfântă pentru neamul nostru românesc, Ziua Naţională a României, 
Ansamblul „Doina Gorjului” participând la manifestările solemne organizate în Piața Victoriei de Consiliul 
Județean Gorj, Consiliul Local Târgu Jiu, Primăria Municipiului Târgu Jiu și Prefectura Gorj. 
 De asemenea, pe tot parcursul lunii decembrie, Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” a 
fost implicat în nenumărate evenimente culturale, evenimente caritabile, spectacole de tradiții și obieciuri 
ce s-au organizat si în 2015 ca şi în anii anteriori, cu prilejul sărbătorilor de iarnă. 
  

Fiecare din evenimentele menționate mai sus, indiferent de amploare, include un volum imens de 
muncă, de pregătiri intense, de repetiţii, astfel încât membrii Ansamblului să fie pe măsura aşteptărilor 
publicului de la nişte profesionişti adevăraţi, aşa cum sunt artiştii „Doinei Gorjului”. Talentul membrilor 
ansamblului s-a manifestat, de asemenea în nenumăratele parteneriate şi colaborări cu televiziunile locale şi 
naţionale, cu posturile de radio şi cu presa scrisă, în prezenţele constante ale corpului de balet al ansamblului 
în cadrul emisiunii „O dată în viaţă” a TVR Bucureşti și alte apariții care au valorificat la un nivel mereu 
superior inestimabila bogăţie a tradiţiilor folclorice ale românilor. 

 
2. Biblioteca Judeţeană „Christian Tell” Gorj   

Biblioteca Judeţeană “Christian Tell” Gorj, instituție publică în subordinea Consiliului Judeţean Gorj, 
funcţionează în baza legii 334/2002 a bibliotecilor şi îndeplineşte funcţia de bibliotecă publică pentru 
comunitatea gorjeană. Pentru îndeplinirea misiunii sale,  Biblioteca Județeană  ,,Christian Tell ” Gorj și-a 
propus să devină cel mai important facilitator al cunoașterii personale și comunitare în scopul de a transmite 
într-o manieră profesionistă și nediscriminatorie, prin bibliotecari: spații, dotări, colecții și servicii 
performante, unanim apreciate, competențele și atitudinile necesare susținerii tuturor domeniilor dezvoltării 
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durabile locale (creștere economică, echitate socială, un mediu sănătos, identitate culturală locală și bună 
guvernare).    

Rezultatele obținute în urma activităților desfășurate în anul 2015 au contribuit la  atingerea 
obiectivelor Strategiei de dezvoltare a sistemului judeţean de biblioteci publice din judeţul Gorj 2014-2020, 
adoptată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 34/2013, parte a Strategiei de dezvoltare durabilă a 
județului Gorj 2011-2020. 

Unul dintre obiectivele strategice importante ale managementului este Dezvoltarea Bibliotecii 
Județene ,,Christian Tell ” Gorj sub toate aspectele instituționale – infrastructură, resurse umane, colecții, 
servicii. În acest scop s-au alocat importante resurse pentru dezvoltarea continuă a colecțiilor bibliotecii, 
pentru comunicarea acestora către public și pentru dezvoltarea de servicii noi  în cadrul programelor  și 
proiectelor destinate comunității.  

În cursul anului 2015 colecțiile de documente ale bibliotecii au ajuns la 306.083 volume datorită 
investiției  constante  destinate completării colecțiilor cu noutăți editoriale, achiziții de documente de 
specifice destinate grupurilor țintă care frecventează biblioteca (copii, tineri, adulți). A fost alocată suma de 
214.000 lei cu care s-au achiziționat 8414 documente.  

Spațiile destinate comunicării colecțiilor din cadrul secțiilor de împrumut și al sălilor de lectură de la 
sediul central și filiale  au fost modernizate în ultimii ani pentru a oferi un confort sporit beneficiarilor noștri. 
În anul 2015 am avut 9376 utilizatori de servicii tradiționale (din care 1688 sub 14 ani, 4976 din categoria de 
vârstă 14-24 ani, 2457 din categoria de vârstă 25-64 de ani și 275 seniori), cu o frecvență zilnică de 365 
persoane, care au împrumutat 139.233 documente. 

Centrele cu Acces Public la computere conectate la internet, dobândite în urma participării la 
programul Biblionet, au înregistrat  21.391 sesiuni internet, iar vizitele virtuale la resursele din rețea ale 
bibliotecii au atins cifra de 17.692. 

Programele culturale și educative propuse comunității au atras alți 10.852 utilizatori în anul 2015, din 
care 4280 sunt copii, 3030 tineri cu vârsta între 15-24 ani, 2017 sunt adulți (25-64 ani) și 1525 seniori. 

 Prin programul minimal, în anul 2015, ne-am propus 35 de proiecte culturale și educative şi s-au 
realizat 57 cu 194 de activități educaționale/culturale. Oferta bibliotecii s-a  adresat unor grupuri ţintă 
specifice – copii, adolescenți/tineri și seniori.   

 Programul Memorie şi identitate locală a cuprins 18 de proiecte care au avut 621 de beneficiari ce s-
au implicat activ în activitățile ce și-au propus evocarea/sărbătorirea unor momente importante din istoria 
culturală a judeţului. De asemenea, în această categorie de proiecte intră şi festivalurile cu caracter 
interjudeţean şi naţional, aşa cum sunt Festivalul de Literatură „Tudor Arghezi”, Atelierul Naţional de Poezie 
„Serile la Brădiceni”, Festivalul „Ion Cănăvoiu”, care, pe lângă publicul local, au permis participarea invitaţilor 
din ţară şi de peste hotare. 
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Programul Biblioatelier este destinat  bibliotecarilor publici din judeţ, adăugându-se activităţilor de 

formare pe care Biblioteca Judeţeană  le întreprinde în mod regulat, în îndeplinirea rolului de îndrumător 
metodologic. Prin implementarea acestui program, Biblioteca Judeţeană „Christian Tell” Gorj reuşeşte să 
atingă un important obiectiv strategic: Dezvoltarea Bibliotecii Județene Christian Tell Gorj sub toate aspectele 
instituționale – infrastructură, resurse umane, colecții, servicii; O.S. 1. Consolidarea corpului profesionist de 
bibliotecari, capabili să pună în valoare colecțiile  și  serviciile în scopul dezvoltării durabile a comunității. În 
anul 2015 s-au desfășurat 3 proiecte care au avut 102 beneficiari. 

               
Programul Biblioteca a treia casă se adresează tuturor categoriilor de vârstă, dar principalii 

beneficiari sunt copii şi tinerii. În cadrul acestui program au fost propuse şi realizate 9 proiecte care au avut 
drept rezultat participarea la ateliere a unui număr de 1392 de beneficiari. Ca şi în anii trecuţi, Atelierele de 
vacanţă ale bibliotecii rămân un proiect de succes, care, prin grija bibliotecarilor, oferă copiilor şi tinerilor din 
comunitate o alternativa educativa la petrecerea timpului liber din vacanţă, bucurându-se, în acelaşi timp, 
de aprecierea părinţilor. De asemenea, este de menționat implicarea  voluntarilor Centrului Europe Direct 
Gorj (şi, pe cale de consecinţă, ai Bibliotecii), în susținerea atelierelor de vacanță, ceea ce a adus plus-valoare 
activităților noastre.  

Un moment important în cadrul acestui program a fost organizarea Nocturnei Bibliotecilor din 25 
septembrie 2015. Evenimentul a avut invitați speciali, criticul și scriitorul Dan C. Mihăilescu, folkistul Dan 
Vană și a fost deschis de Campania Cărți și Condimente susținută de elevii Colegiului Național Tudor 
Vladimirescu. Sala de lectură a bibliotecii a devenit neîncăpătoare, peste 150 de persoane fiind prezente. 
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 În cadrul programului Educaţia nonformală am  desfăşurat 5 proiecte care au avut 415 beneficiari. În 

cadrul lor s-au desfăşurat concursuri de lectură pentru copii şi s-au propus activităţi comune pentru părinţi şi 
copii Proiectele desfăşurate în cadrul acestui program au permis crearea unei legături puternice între 
generații, au stimulat competiția pentru dezvoltarea personală a participanților, i-a apropiat de elemente de 
identitate locală prin activitățile desfășurate în cadrul proiectului În bătătura bunicilor desfășurat în 
parteneriat cu Muzeul Județean Gorj și Școala Populară de Artă Târgu Jiu. 

   
Centrul Europe Direct Gorj este  un proiect multianual, implementat în perioada 2013-2017 de către 

Biblioteca Județeană cu finanţare nerambursabilă din partea Comisiei Europene acordă un grant de 20.000 
Euro, în urma evaluării planului de acțiune pentru fiecare an de implementare,  la care se adaugă 20.000 de 
Euro cofinanţarea Consiliului Judeţean 

Pentru îndeplinirea misiunii sale, Centrul Europe Direct Gorj a realizat în anul 2015 activităţi de informare, 
comunicare şi sensibilizare a comunităţii asupra problematicii europene cu următoarele rezultate: 74  de 
evenimente organizate pentru public ţintă (copii, tineri, seniori, ONG-uri, administraţie publică), 3 
evenimente organizate pentru public larg, 23 evenimente în parteneriat ,furnizare de informaţii directe la 
sediul centrului pentru 1190 de persoane, realizarea şi întreţinerea unei pagini web pe care s-au postat  
periodic informații privind prioritățule de comunicare ale Comisiei Europene pentru anul 2015, racordate la 
realitățile locale, realizarea şi întreţinerea unei pagini de Facebook,  au fost publicate 6 newslettere cu 
informaţii pe teme europene, distribuite către cel puţin 426 de contacte (biblioteci publice locale, consilieri 
judeţenei, presa locală, voluntarii centrului), s-au realizat și distribuit 3 broșuri informative Europa Digitală, 
Turism și Dezvoltare Durabilă și Târgu Jiul copilăriei mele. 
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Rezumând, sesiunile de informare pe tematica priorităților europene, a constituirii şi funcţionării UE, 
dezbaterile asupra valorilor europene, concursurile, cursurile concepute şi dezvoltate în centru, promovarea 
şi formarea deprinderilor de voluntariat pentru tinerii din comunitate, evenimentele în aer liber organizate, 
au adus vizibilitate acestui nou serviciu oferit de Bibliotecă, cel puţin pentru cei 7050 beneficiari direcţi ai 
acestor acţiuni.  

Ne face plăcere să menționăm în acest context rezultatele obținute prin implicarea tinerilor voluntari în 
activitățile bibliotecii. Cei 216 voluntari ai Centrului Europe Direct Gorj au susținut pe parcursul anului 2015 
sesiuni de instruirea a seniorilor din comunitate pentru inițierea în utilizarea computerului, cursuri de limba 
engleză, cu rezultate spectaculoase – 94 de seniori din comunitate le-au fost „elevi ”, au sprijinit activitatea 
bibliotecarilor în cadrul Atelierelor de vacanță unde au animat activitățile dedicate copiilor. De asemenea, 
acești tineri minunați s-au implicat cu rezultate remarcabile în automatizarea serviciilor bibliotecii, ajutând la 
aplicarea codurilor de bare pe volumele destinate publicului nostru. 

   
 

Anul 2015 a fost dedicat continuării unor proiecte implementate în parteneriat, începute în anul 
anterior:  Raftul cu inițiativă, și Al treilea spațiu al cetățeniei active. 

În cadrul proiectului „Raftul cu iniţiativă – Dezvoltarea de programe de voluntariat în bibliotecă”  cu 
ajutorul voluntarilor care s-au înscris, s-a dezvoltat  un nou proiect „Târgu Jiul copilăriei mele” care îşi 
propunea să păstreze memoria comunităţii locale pornind de la cele mai frumoase amintiri, cele legate de 
copilărie. Biblioteca noastră s-a implicat în acest proiect deoarece, în ultimii doi ani a reuşit să creeze un 
adevărat serviciu de voluntariat în care adolescenţii din Târgu Jiu s-au regăsit şi s-au implicat activ, ceea ce 
ne încurajează să dezvoltăm competenţele bibliotecarilor pentru a oferi voluntarilor şi comunităţii servicii 
profesioniste şi de calitate. Rezultatele proiectului „Târgu Jiul copilăriei mele” au fost postate pe blogul creat 
în proiect și au devenit suportul broșurii cu același nume editate de Centrul Europe Direct Gorj sub formă de 
calendar în 2015.  
          Demarat în anul anterior Proiectul „Al treilea spaţiu al cetăţeniei active” și-a arătat în 2015 primele 
rezultate – grupul de voluntari a fost format în cetățenie activă, și-a structurat ideea de cuib al democrației, 
au achiziționat bunurile necesare pentru realizarea fizică a acestuia și s-au implicat în evenimentul de lansare 
și deschidere către comunitate a acestui spațiu de dezbatere și implicare civică. Este de remarcat implicarea 
totală a voluntarilor adulți din cuib, alături de cei tineri din Centrul Europe Direct pentru acest eveniment: 
conceptul evenimentului a fost gândit cu ajutorul voluntarilor (conferință de presă, eveniment de promovare 
în spațiul public și deschiderea cuibului din sala de lectură a bibliotecii), momentul a inclus elemente 
inovatoare: cuibul democrației a fost reprezentat de un cuib construit din nuiele, sondarea opiniei s-a făcut 
cu ajutorul unor mingi de ping-pong, care reprezentau ouăle din cuib, prezența unui perete al cetățeniei 
active, unde oamenii puteau să își exprime opiniile, Umbrela dialogului – unde oamenii aveau ocazia să 
discute și să dezbată problemele ce îi frământă în legătură cu comunitatea lor. În cadrul evenimentului de 
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deschidere a cuibului democrației procesul de dezbatere a fost introdus prin intermediul teatrului lectură – 
cu un fragment din Caragiale + un ”proces de judecată” a unei cărți care prezintă mărturii ale trecutului urmat 
de o provocare la dezbatere - ce facem noi astăzi în perspectiva mărturiilor viitoare. Un alt rezultat important 
obținut până la sfârșitul anului 2015 a fost completarea chestionarelor pentru  auditurile de integritate 
aplicate la o autoritate publică locală și un serviciu public local. Concluziile  vor fi împărtășite cu autoritățile 
și instituțiile publice auditate în anul 2016, ultimul an de implementare a proiectului. 
  

    
 

În parteneriat cu Asociația Filolibris-Prietenii Bibliotecii s-a implementat un proiect de mobilitate 
finanțat din granturile SEE 2009-2014 care a permis schimbul de idei pentru demararea de noi proiecte între 
instituția noastră, Asociație și Internațional Organization for Democracy and Human Rights IODHR-Norway 
care au vizitat Gorjul în noiembrie 2015. 

Anul 2015 a reprezentat o perioadă în care serviciile bibliotecii s-au consolidat și au oferit plus-
valoare vieții cetățenilor din comunitate.   

 
3. Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ștefulescu” 
 
A) Evoluţia instituţiei în raport cu mediul în care îşi desfăşoară activitatea: 
1. Colaborarea cu instituţii, organizaţii, grupuri informale care se adresează aceleiaşi comunităţi; 
1. Biblioteca Judeţeană  „Christian Tell” Gorj – instituţie de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean 
Gorj – asigură egalitatea accesului la informaţii şi la documentele necesare informării, educaţiei permanente, 
petrecerii timpului liber şi dezvoltării personalităţii utilizatorilor, fără deosebire de statut social ori economic, 
vârstă, sex, apartenenţă politică, religioasă sau etnică. 
2. Centrul Municipal de Cultură „Constantin Brâncuşi” Târgu-Jiu – instituţie de cultură aflată în subordinea 
Consiliului Local al Municipiului Târgu-Jiu – desfăşoară activităţi în domeniul cultural, de informare şi de 
educaţie permanentă, reprezentând servicii culturale de utilitate publică, cu rol în asigurarea coeziunii sociale 
şi accesului la informaţie. 
3. Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj este un aşezământ cultural 
aflat sub autoritatea Consiliului Judeţean Gorj având  atribuţii fundamentale ca: cercetarea, conservarea, 
protejarea, transmiterea, promovarea şi punerea în valoare a culturii tradiţionale a Gorjului. 
4. Şcoala Populară de Artă, Târgu-Jiu – instituţie de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean Gorj – 
este un aşezământ cultural de drept public şi instituţie de spectacole şi concerte. 
5. Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” – instituţie de cultură aflată în subordinea Consiliului 
judeţean Gorj – desfăşoară activităţi profesioniste de cercetare şi realizare de spectacole  pe baza unui 
repertoriu ales prin elaborarea şi susţinerea de spectacole la sediu şi în judeţ, prin turnee în ţară şi străinătate. 
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6. Serviciul Judeţean Gorj al Arhivelor Naţionale este o filială teritorială a Arhivelor Naţionale care are ca 
atribuţii principale administrarea, supravegherea şi protecţia specială a documentelor care alcătuiesc Fondul 
arhivistic Naţional, precum şi punerea acestuia în valoare prin activităţi culturale. 
7. Direcţia Judeţeană pentru Cultură Gorj – serviciul public deconcentrat al Ministerului Culturii – îndeplineşte 
atribuţiile prevăzute de lege în domeniul protejării patrimoniului cultural naţional, colaborează cu autorităţile 
publice şi instituţiile specializate pentru protejarea şi punerea în valoare a bunurilor din patrimoniul cultural 
naţional etc. 
8. Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu” – instituţie aflată în subordinea Consiliului Local al municipiului Tg-Jiu 
are ca obiect de activitate realizarea de producţii/coproducţii artistice autohtone şi universale constând din 
spectacole de teatru, spectacole muzical-coregrafice cu scopul promovării actului de cultură, a educării 
publicului spectator. 
9. Colecţiile etnografice şi istorice din judeţ. Muzeul s-a implicat în amenajarea expoziţională a Casei-muzeu 
„Maria Apostol” şi a punctului muzeal din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” de la 
Dobriţa, comuna Runcu, care promovează identitatea locală, cultura şi civilizaţia comunităţii locale. 
10. Asociaţiile şi fundaţiile (Refugiul Urban, Măiastra, Doruleţ de România, Columna) au ca scop promovarea 
şi apărarea intereselor profesionale, sociale şi culturale ale membrilor săi şi ale societăţii, precum şi 
satisfacerea nevoilor acestora în domeniile: cultural, ştiinţific, social, sportiv, civic etc. prin activităţi culturale 
educative, inovative şi de tineret. 
Cu toate aceste instituţii şi organizaţii, muzeul a derulat proiecte de colaborare (expoziţii, simpozioane, 
evocări, aniversări, comemorări, mese rotunde, etc.) care au avut drept scop integrarea zestrei materiale şi 
spirituale ale comunităţii locale în conştiinţa şi sensibilitatea celor care  alcătuiesc publicul – vizitator. 
Evenimentele culturale organizate au îmbogăţit viaţa comunităţii locale, realizând o legătură trainică cu 
vremuri apuse, iar prin mesajul lor, trecutul a intrat în conştiinţa prezentului şi au prefigurat viitorul. 
 
2. evoluţia imagini existente şi măsuri luate pentru îmbunătăţirea acesteia; 
 În continuare reliefăm lista acţiunilor de publicitate ale instituţiilor: 
 1. Conferinţe de presă organizate cu ocazia unor evenimente culturale: 
 - conferinţă de presă cu ocazia organizării expoziţiei temporare în parteneriat cu Ambasada Poloniei 
(27 martie 2015); 
 - conferinţă de presă prilejuită de vernisarea expoziţiei Ponderabile a artistului plastic Florentina 
Voichi (28 martie 2015); 
 - conferinţă de presă organizată cu ocazia prezenţei la Târgu Jiu a delegaţiei americane din Virginia 
de Vest, SUA care a constituit partea a doua a proiectului Note Comune (29 martie 2015); 
 - conferinţă de presă prilejuită de câştigarea proiectului GO, go, NGO (18 aprilie 2015);  
 - conferinţă de presă organizată cu ocazia evenimentului Noaptea muzeelor (14 mai 2015); 
 - conferinţă de presă prilejuită de organizarea congresului mondial: 4 th. Balkan Early Metallurgy 
Symposium (9 mai 2015); 
 - conferinţă de presă prilejuită de organizarea festivalurilor folclorice ale copiilor: „Maria Lătăreţu” 
(14 mai 2015), „Filofteia Lăcătuşu” (3 iunie 2015) şi „Domnica Trop” (7 octombrie 2015); 
 - conferinţă de presă cu ocazia susţinerii la Târgu Jiu a două concerte de către grupul de indieni nativi 
Yellow Bird Apache Dancers  (18 iunie 2015); 
2. Conferinţe de presă organizate cu ocazia unor cercetări arheologice sau descoperiri întâmplătoare. 
- cercetările arheologice sistematice din aşezarea geto-dacică fortificată de la Stoina – Păişani – „La Cetate” 
(27 iunie 2014); 
- conferinţă de presă cu ocazia cercetărilor arheologice preventive de pe „Varianta ocolitoare a municipiului 
Târgu Jiu” (12 august 2015); 
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- conferinţe de presă organizate cu prilejul descoperii de către posesorii de detectoare de metale a unor piese 
de patrimoniu reprezentative; 
3. Conferinţe de presă organizate cu ocazia intrării în patrimoniul muzeului a unor bunuri culturale imobile 
(porţi de lemn) şi mobile (piese etnografice); 
4. Redactarea de comunicate de presă cu ocazia activităţilor culturale derulate de muzeu (expoziţii 
temporare, simpozioane, aniversări, evocări, lansări de carte etc.) 
5. Interviuri acordate periodic în presa scrisă şi audio-vizuală corelate cu evenimentele culturale ale muzeului; 
6. Afişarea pe internet a manifestărilor culturale; 
7. Realizarea de bilete personalizate; 
8. Distribuirea de materiale de promovare cu prilejul participării la diferite activităţi culturale. 
Printre acţiunile întreprinse pentru îmbunătăţirea promovării enumerăm: 
- editarea de afişe, pliante, flyere, cataloage; 
- editarea de cărţi poştale, realizarea de insigne, magneţi, semne de carte etc. cu obiectivele muzeului; 
- parteneriate media; 
- promovarea prin emisiuni radio-TV; 
- promovarea pe site-ul muzeului (www.muzeugorj.ro, muzeulgorjului@gmail.com); 
- participarea la evenimentele dedicate turismului (Târgul Internaţional de Turism al României, Bucureşti, 13-
16 noiembrie 2015); 
- gratuitate pentru copiii proveniţi din centrele de plasament; 
- gratuitate pentru participanţii la expoziţii temporare, simpozioane, evocări, lansări de carte etc.; 
- gratuitate pentru elevii care participă la proiectul educaţional „Şcoala Altfel”; 
 - gratuitate pentru vizitatorii care participă la „Noaptea muzeelor”; 
- gratuitate oferită persoanelor private de libertate; 
- gratuitatea copiilor implicaţi în programele metamuzeale; 
- organizarea unor festivităţi în sălile de conferinţă ale muzeului; 
- promovarea prin intermediul instituţiilor culturale şi administrative din judeţ şi din ţară; 
- existenţa unui cerc de prieteni ai muzeului (colecţionari, artişti plastici, profesori etc.) care promovează 
activitatea muzeului; 
- acorduri de colaborare cu pensionarii şi firme de turism în scopul promovării simultane; 
- pagina de Facebook a muzeului Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu”. 
 
În anul 2015 activitatea muzeului a fost reflectată în presa de specialitate după cum urmează: 
-148 apariţii în presa scrisă; 
- 59 ştiri TV; 
- 28 ştiri radio; 
- 17 emisiuni TV. 
 
B. orientarea activităţii profesionale către beneficiari; 
S-au derulat proiecte proprii realizate în cadrul programelor la sediul instituţiei. 
  
I. Programul de cercetare ştiinţifică şi evidenţa patrimoniului cultural. 
 Proiectul s-a desfăşurat sub forma unor proiecte ale căror obiective au fost: 

1. Dezvoltarea şi evidenţa patrimoniului; 
 Promovarea valorilor istorice din judeţul Gorj, introducerea acestora în literaturii de specialitate. 
 I.1. Subcapitolul – cercetarea ştiinţifică 

 

http://www.muzeugorj.ro/
mailto:muzeulgorjului@gmail.com
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Scop: Elaborarea riguroasă a unor proiecte care să prezinte într-o succesiune culturală şi cronologică evoluţia 
comunităţii umane sesizate arheologic pe teritoriul Gorjului din preistorie până în epoca medievală. 

• Cercetările de supraveghere arheologică pe DN 66 (Rovinari-Bumbeşti Jiu) 
Responsabili: Gheorghe Calotoiu, Dumitru Hortopan, Adina Cotorogea 
 Investigaţiile arheologice preventive în perioada 2013-2014 au depistat în punctul „Lunci” o aşezare 
de epoca bronzului (cultura Verbicioara) cu locuinţe de suprafaţă care au avut ca inventar vase ceramice 
întregi şi fragmentare şi obiecte de bronz. 
 De asemenea, cercetările din zona castrelor romane de la Bumbeşti Jiu – „Gară”  şi „Vârtop” au scos 
la iveală vestigiile unor clădiri realizate din piatră de râu legată cu mortar. Inventarul arheologic specific 
secolelor II-III p.Chr. este foarte bogat fiind reprezentat de vase ceramice fragmentare, materiale de 
construcţie din ceramică şi fier, arme, piese de harnaşament, accesorii vestimentare etc. 
 În anul 2015 în această zonă a DN66 s-a realizat doar supravegherea arheologică, recuperându-se 
doar fragmente ceramice. 
 

• Cercetările arheologice preventive de pe „Varianta ocolitoare a Municipiului Târgu Jiu” 
 Investigaţiile arheologice preventive întreprinse pe parcursul anului 2015 au reliefat existenţa a 6 
situri arheologice care aparţin epocilor bronzului, geto-dacice şi medievală cu inventarul specific reprezentat 
din vase ceramice întregi şi fragmentare şi piese metalice. 

• Cercetarea de diagnostic arheologic şi evaluare de teren de la Bălăneşti. 
Lucrările de diagnostic arheologic au condus la identificarea unui nou sit arheologic care conţine o necropolă 
plană de incineraţie care aparţine culturii geto-dacice din secolele II-I a.Chr. şi suprapune un nivel de locuire 
anterior. La acestea se adaugă şi o mică aşezare din evul mediu (sec. XV-XVI) constituită din câteva bordeie. 
 I.2. Subcapitolul – Evidenţa patrimoniului cultural mobil 
 I.2.1. Evidenţa analitică a patrimoniului. 
Scop: Întocmirea documentelor de evidenţă a patrimoniului cultural mobil aflat în depozitul muzeului. 
 Proiecte realizate: 

• Introducerea în programul de evidenţă informatizată DocPAT a unui număr de 1869 de 
bunuri culturale mobile existente în patrimoniul muzeului. 
• Înregistrarea în format digital a unui număr de 3137 bunuri culturale din Registrul de 
evidenţă analitică. 
• Întocmirea a 2032 de fişe analitice de evidenţă la piesele de muzeu aflate în colecţiile de 
arheologice, istorie şi geologie. 
• Întocmirea documentaţiei pentru evaluarea obiectelor intrate în patrimoniul muzeului prin 
cercetare, donaţii şi achiziţii (489 – istorie, 177 – arheologie, 230 – etnografie, literatură – 1684, 5 – 
artă, 83 – ştiinţă) 

 
 II Proiectul: Conservarea şi restaurarea patrimoniului cultural. 
Proiectul s-a desfăşurat sub forma a două aspecte care urmăresc menţinerea stării de sănătate a obiectelor 
de muzeu prin următoarele obiective: 

• măsuri de conservare a patrimoniului; 
• asigurarea mediului optim permanent pentru obiectele muzeale aflate în expoziţii şi 
depozite; 
• restituirea formei originale a obiectelor de patrimoniu. 

 
II.1 Subproiectul – Conservarea patrimoniului muzeal. 
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Scop:  
• Păstrarea nemodificată a formei şi structurii bunurilor muzeale. 
• Asigurarea unor condiţii microclimatice optime în spaţiile expoziţionale şi depozite conform 
cu normele de conservare. 

Proiecte: 
• Verificarea şi înregistrarea permanentă a condiţiilor microclimatice din sălile de expoziţie şi 
depozite; corectarea condiţiilor de microclimat. 
• Activităţi de conservare primară (desprăfuiri, păreri, aerisiri) a patrimoniului existent în 
expunere şi depozite. 
• Lucrări de conservare primară în cadrul Muzeului Arhitecturii Populare din Gorj de la 
Curtişoara. 
• Lucrări de conservare primară la Cula Şiacu-Slivileşti. 
• Efectuarea tratamentelor de dezinfecţie şi deratizare în expoziţiile şi depozitele muzeului. 
• Reamenajarea depozitelor de la Muzeul de Artă. 

 
II.2. Subcapitolul: Restaurarea patrimoniului muzeal 
Scop: restituirea formei originale a obiectului muzeal prin operaţii de întregire, integrare şi completare, 
aplicarea de tratamente mecanice, fizice, chimice menite să asigure o rezistenţă îndelungată obiectului 
muzeal astfel încât să-şi păstreze funcţionalitatea. 

 Proiecte realizate: 
• Lucrări de restaurare primară aplicate materialelor arheologice (ceramică) descoperite în 
urma certărilor arheologice (curăţiri, spălări, uscări, trieri). 

 
III. Proiectul: Valorificarea patrimoniului muzeal. 
Acest proiect s-a desfăşurat sub forma unor subproiecte ale căror obiective au fost: 

• Atragerea unui public cât mai numeros şi diversificat prin organizarea de expoziţii, 
simpozioane etc. în cadrul muzeului şi în judeţ; 
• Integrarea activităţii muzeului în sfera preocupărilor comunităţii gorjene. 
 

III.1. Subcapitolul. Expoziţii de bază şi temporare. 
III.1.1. Proiecte proprii realizate în cadrul instituţiei. 

• 24 ianuarie 1859 – Unirea Principatelor Dunărene. Expoziţie temporară fotodocumentară. 
Data şi locul: 23 ianuarie 2015, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 
Parteneri: Biblioteca Judeţeană „Christian Tell”, Serviciul Judeţean Gorj al Arhivelor Naţionale, Colegiul 
Naţional „Spiru Harett”. 

• Gheorghe Plăveţi. Pictură, grafică, sculptură. Retrospectivă. Expoziţie temporară. 
Data şi locul: 29 ianuarie – 10 martie 2015, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 

• Repere ale civilizaţiei populare tradiţionale. Expoziţie temporară de etnografie. 
Data şi locul: 12 februarie 2015, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 

• Culorile ortodoxiei. Polonia. Expoziţie temporară de fotografie. 
Data şi locul: 1 aprilie  2015, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 

• Voichi. Ponderabile. Expoziţie temporară de pictură. 
Data şi locul: 3 aprilie 2015, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 

• Practica semnului în pictură. Expoziţie temporară de pictură. 
Data şi locul: 5 mai 2015, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 
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• Limiti. Filomena D’Ambrozio. Expoziţie temporară de pictură. 
Data şi locul: 7 mai 2015, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 

• 9 mai – Ziua Independenţei de Stat a României, Ziua Victoriei, Ziua Europei. Expoziţie 
temporară fotodocumentară. 

Data şi locul: 7 mai 2015, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 
• Noaptea muzeelor. 

Data şi locul: 16 mai 2015, Muzeul de Istorie şi Arheologie, Muzeul de Artă, Muzeul Literaturii „Tudor Arghezi” 
Târgu Cărbuneşti. 

• Pentru Flavius Voican, al doilea pas. Expoziţie temporară de pictură. 
Data şi locul: 8 iunie 2015, Muzeul de Artă. 

• Egografie. Expoziţie temporară de pictură, grafică, sculptură, ceramică şi textile. 
Data şi locul: 8 iunie 2015, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 

• Avant Brâncuşi. M.C. Donici. Etnosculptură. Expoziţie temporară. 
Data şi locul: 23 iunie 2015, Muzeul de Artă. 

• Puritate (figurativ/nonfigurativ). Expoziţie temporară. 
Data şi locul: 15 iulie 2015, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 

•  „Aici  ~ Acolo”. Expoziţie de grafică, pictură şi tehnică mixtă. Marcel Duţu. Expoziţie 
temporară. 

Data şi locul: 15 iulie 2015, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 
• Metaforme. Viorel Surdoiu. Pictură şi grafică. Expoziţie temporară. 

Data şi locul: 2 septembrie 2015, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 
• Dup Darie. Axix Mundi 3. Sculptură – desen. Expoziţie temporară. 

Data şi locul: 10 septembrie 2015, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 
• Nicu Gabriel Constantinescu. Pictură. Expoziţie temporară. 

Data şi locul: 29 octombrie 2015, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 
• Detectoare şi metale. Expoziţie temporară de arheologie. 

Data şi locul: 30 decembrie 2015, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 
 
III.1.2. Subproiectul – simpozioane, evocări, aniversări, comemorări, lansări de carte la sediul instituţiei. 

• Ecaterina Teodoroiu în memoria gorjenilor. Evocare istorică. 
Data şi locul: 14 ianuarie 2015, Casa memorială Ecaterina Teodoroiu. 

• Florian Vaideanu, Durerea anului, Editura Semnănătorul, Tismana, 2015. Lansare de carte. 
Data şi locul: 25 aprilie 2015, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 
Parteneri: Asociaţia Cercetătorilor şi Autorilor de carte gorjeni, Editura Semnănătorul – Tismana. 

• 4th Balkan Early Metallurgy Symposium. Simpozion internaţioanl de arheologie 
preistorică. 

Data şi locul: 10-12 mai 2015, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 
Parteneri: University College London – Institute of Archeology, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” 
Bucureşti. 

• Tudor Vladimirescu. In memoriam. Evocare istorică. 
Data şi locul: 27 mai 2015, Casa memorială Tudor Vladimirescu, Vladimir. 

• Epoca bronzului în Oltenia. Simpozion naţional de arheologie, ediţia a III-a. 
Data şi locul: 28  - 29  mai 2015, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 

• Ion M. Ungureanu, 22 iulie 1953 – zi istorică pentru români, Editura măiastra Târgu Jiu, 
2015. Lansare de carte. 
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Data şi locul: 20 iunie 2015, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 
Parteneri: Asociaţia cercetătorilor şi autorilor de carte gorjeni, Bibliotaca Judeţeană „Christian Tell”, Primăria 
oraşului Ţicleni. 

• Cecilia Gurgui, Flori de Sânziene, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 2015. Lansare de carte. 
Data şi locul: 24 iunie 2015, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 

• Muzeul Curtişoara la ceas aniversar – 1975 – 2015. Simpozion naţional de etnografie. 
Data şi locul: 28 – 30 august, 2015, Muzeul Arhitecturii Populare din Gorj de la Curtişoara. 

• Luptele de la Podul Jiului. Evocare istorică. 
Data şi locul: 14 octombrie 2015, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 
Parteneri: Biblioteca Judeţeană „Christian Tell”, Târgu Jiu, Serviciul Judeţean Gorj al Arhivelor Naţionale. 

• In memoriam Alexandru Ştefulescu (1856-1910). Evocare. 
Data şi locul: 27 octombrie 2015, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 
Parteneri: Biblioteca Judeţeană „Christian Tell”, Târgu Jiu. 

• Un savant gorjean dat uitării. Ion Popescu Voiteşti. Evocare. 
Data şi locul: 18 noiembrie 2015, Casa memorială Ion Popescu Voiteşti, Bălăneşti. 
 III.1.3.5. Proiecte metamuzeale. 

• Zborul. Recunoştinţă fără de sfârşit. Dansuri  inspirate după opera şi aforismele lui 
Constantin Brâncuşi. 

Data şi locul: 19 februarie 2015, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 
Parteneri: Asociaţia „Măiastra” Constanţa. 

• Ziua Internaţională a dansului. Spectacol de balet. 
Data şi locul: 29 aprilie 2015, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 
Parteneri: Asociaţia „Măiastra” Constanţa. 

• Festivalul copiilor „Maria Lătăreţu”, ediţia a IV-a 
Data şi locul: 16 mai 2015, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 
Parteneri: Şcoala Populară de Artă Târgu Jiu, Asociaţia „Doruleţ din România” Târgu Jiu. 
 III.1.4. Proiecte de pedagogie muzeală. 

• În bătătura bunicilor. Atelier de vacanţă pentru copii destinat familiarizării cu gospodăria 
ţărănească şi activităţile tradiţionale din cadrul acesteia. 

Data şi locul: 22-26 iunie 2015, Muzeul Arhitecturii Populare din Gorj de la Curtişoara. 
Parteneri: Biblioteca Judeţeană „Christian Tell”, Târgu Jiu. 
 III.1.5. Proiecte proprii realizate în cadrul programelor în afara sediului instituţiei. 

• Ziua Eroilor. Evocare istorică. 
Data şi locul: 21 mai 2015, Satul Bălceşti, com. Bengeşti-Ciocadia. 
Parteneri: Şcoala Generală Bălceşti. 

• Note Commune – conectarea tradiţiilor populare cu ajutorul tehnologiei moderne. Concert 
de muzică populară americană şi românească – Dan şi Robin Kessinger/Liceul de Arte „Constantin 
Brăiloiu” Târgu Jiu. 

Data şi locul: 9 aprilie 2015, Shopping City Târgu Jiu. 
Parteneri: Clay Center for the Arts and Sciences, Virginia de Vest, SUA, Liceul de Arte Constantin Brăiloiu” 
Târgu Jiu. 

• Stâlpul – element primordial al civilizaţiei lemnului. Dialog cultural Gorj-Maramureş. 
Expoziţie temporară de etnografie. 

Data şi locul: 8 mai 2015, Muzeul Judeţean de Etnografie şi Artă Populară, Baia Mare. 
Parteneri: Muzeul Judeţean de Etnografie şi Artă Populară, Baia Mare. 
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• Yellow Bird. Apache Dancers. Spectacol extraordinar. 
Data şi locul: 22-23 iunie 2015, Shopping City Târgu Jiu, Amfiteatrul Târgu Jiu. 
Parteneri: Ambasada SUA, Bucureşti, Şcoala Populară de Artă Târgu Jiu, Shopping City Târgu Jiu. 

• GO, go, NGO. Proiect cultural european. 
Data şi locul: 4-6 august 2015, Belec, Croaţia 
Parteneri: Societatea de Cultură şi Artă Belec, Croaţia. 
 III.1.6. Participat la festivaluri şi târguri. 
În anul 2015 muzeul a participat la târguri şi festivaluri după cum urmează: 

• Festivalul folcloric al copiilor „Filofteia Lăcătuşu”, ediţia a III-a, 6 iunie 2015, Alunu judeţul 
Vâlcea; 
• Festivalul folcloric al copiilor „Domnica Trop”, ediţia a IV-a, Rovinari, judeţul Gorj. 
• Târgul meşterilor populari, ediţia a XXXVIII, 24-26 octombrie, Craiova, judeţul Dolj. 
• Festivalul Naţional de Folclor „Maria Lătăreţu”, ediţia a XXII-a, 9-12 noiembrie 2015, Târgu 
Jiu, Judeţul Gorj. 
• Târgul de Turism al României, 13-16 noiembrie 2015, Bucureşti. 

A participat la simpozioane sesiuni, colocvii şi conferinţe în afara judeţului. 
• Sesiunea ştiinţifică de comunicări „Ţara Bârsei”, ediţia a XIV-a „Dinastii culturale”, 15-16 
aprilie 2015, Braşov; 
• Simpozionul Internaţional Drobeta 24-25 septembrie 2015, Drobeta Turnu Severin; 
• Marketingul şi educaţia în muzee, ediţia a IV-a, 1-2 octombrie 2015, Sibiu; 
• Conferinţa naţională de pedagogie muzeală, 4-6 noiembrie, 1015, Târgu Mureş; 
• Cultură şi civilizaţie în Oltenia subcarpatică, Simpozion naţional 26-27 noiembrie 2015, 
Râmnicu-Vâlcea. 

 III.1.7. Proiecte ca partener. 
• Brâncuşiana copiilor, ediţia a III-a. Expoziţie temporară. 

Data şi locul: 13 martie 2015, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 
Iniţiatori: Cercul pedagogic al profesorilor de arte vizuale educaţie plastică şi arhitectură al Inspectoratului 
Şcolar Judeţean Gorj, Centrul Municipal de Cultură „Constantin Brâncuşi” Târgu Jiu 
Parteneri: Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu”, Biblioteca Judeţeană „Christian Tell” Târgu Jiu. 

• Daniel Covei, Mugurel Petrescu, Marian Penea, Paul Mălăianu. Expoziţie de fotografie. 
Data şi locul: 20 martie 2015, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 
Iniţiatori: Şcoala Populară de Artă Târgu Jiu. 
Parteneri: Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu”. 

• Călătorie în adâncul mărilor şi oceanelor. Expoziţie temporară de ştiinţele naturii. 
Data şi locul: 25 martie 2015, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 
Iniţiatori: Muzeul Olteniei Craiova 
Parteneri: Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu”. 

• Ferma „Petic de rai”. Spectacol de teatru. 
Data şi locul: 5 aprilie 2015, Casa Armatei, Târgu Jiu. 
Iniţiatori: Asociaţia Refugiul Urban, Târgu Jiu. 
Parteneri: Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu”. 
Responsabil: Titus Zamfiroiu. 
Data şi locul: 20 martie 2015, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 
Iniţiatori: Şcoala Populară de Artă Târgu Jiu. 
Parteneri: Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu”. 
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• Lumină pentru copilărie. Expoziţie temporară de pictură. 
Data şi locul: 9 aprilie 2015, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 
Iniţiator: Asociaţia pentru Cultură, Sport şi Reprezentare a Poliţiştilor de Pretutindeni. 
Parteneri: Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu”. 

• Eroilor neamului românesc. Cinstire. Expoziţie temporară de pictură. 
Data şi locul: 20 mai 2015, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 
Iniţiator: Asociaţia Cultul Eroilor „Regina Maria” Gorj. 
Parteneri: Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu”. 

• Icoana şi floarea. Expoziţie temporară. 
Data şi locul: 28 mai 2015, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 
Iniţiator: Palatul Copiilor Târgu Jiu. 
Parteneri: Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu”. 

• Festivalul „Tarafuri şi Fanfare” 
Data şi locul: 30 august 2015, Muzeul Arhitecturii Populare din Gorj de la Curtişoara. 
Iniţiatori: Şcoala Populară de Artă Târgu Jiu. 
Parteneri: Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu”. 

• Aurelian Iulius Şuţă – ŞAI. Retrospectivă de idei. Expoziţie de caricatură. 
Data şi locul: 23 octombrie 2015, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 
Iniţiator: Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj. 
Parteneri: Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu”. 

• Cristian Sida. Pictură. Expoziţie temporară. 
Data şi locul: 26 octombrie 2015, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 
Iniţiator: Centrul de Cercetare, Documentare şi Promovare „Constantin Bârncuşi” Târgu Jiu. 
Parteneri: Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu”. 

• Servus, Cluj! Expoziţie tematică de pictură şi grafică. 
Data şi locul: 17 noiembrie 2015, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 
Iniţiatori: Şcoala Populară de Artă Târgu Jiu, Şcoala Populară de Arte „Tudor Jarda” Cluj Napoca. 
Parteneri: Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu”. 

•  „Ion Popescu – Voiteşti – Pietrele ţin minte”. Masă rotundă, ediţia a II-a, Bălăneşti. 
Data şi locul: 21 noiembrie 2015, Casa memorială Ion Popescu – Voiteşti, Bălăneşti. 
Iniţiatori: Asociaţia „Salvaţi identitatea satului”, Primăria comunei Bălăneşti. 
Parteneri: Şcoala Gimnazială Ion Popescu- Voiteşti, Bălăneşti, Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu”. 
 
 C. analiza principalelor direcţii de acţiune întreprinse; 
În anul 2015 muzeul a derulat programe culturale în concordanţă cu funcţiile principale ale instituţiei. 
 Programul de cercetare ştiinţifică a patrimoniului cultural  a avut ca obiective dezvoltarea şi 
evidenţa patrimoniului şi promovarea valorilor istorice din judeţul Gorj, introducerea acestora în literatura 
de specialitate internă şi externă. În cadrul acestui program s-au desfăşurat mai multe proiecte care au avut 
ca scop colaborarea riguroasă a unor activităţi care să prezinte într-o succesiune culturală şi cronologică 
evoluţia comunităţii umane sesizate arheologic pe teritoriul Gorjului începând cu epoca bronzului şi până în 
epoca medievală. Totodată, s-a urmărit întocmirea documentelor de evidenţă a patrimoniului cultural mobil 
existent sau îmbogăţit în urma activităţilor de cercetare, donaţie şi achiziţie. 
 În anul 2014 au fost întocmite 1869 de fişe analitice de evidenţă şi au fost introduse în programul 
DOCPAT. 
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 De asemenea, în Registrul informatizat pentru evidenţa analitică a bunurilor culturale au fost 
introduse 3137 de piese.  
Au fost inventariate un număr de 2032 bunuri culturale. 
S-a întocmit documentaţia pentru a fi incluse în categoria Tezaur (3 piese de arheologie) şi Fond (21 de 
tablouri) mai multe bunuri culturale mobile. 
A fost editat nr. XVII al anuarului LITUA care conţine articole şi studii cu un larg ecou în lumea ştiinţifică. 
 Programul de conservare şi restaurare a patrimoniului cultural s-a desfăşurat sub forma a două 
proiecte care au urmărit menţinerea stării de sănătate a obiectelor de muzeu. 
 Proiectul conservarea patrimoniului cultural a avut drept scop păstrarea nemodificată a formei şi 
structurii obiectelor muzeale şi asigurarea unor condiţii microclimatice optime în spaţiile expoziţionale şi 
depozite conforme cu normale de conservare. 
 Astfel, s-au realizat lucrări de conservare primară la  Muzeul Arhitecturii Populare din Gorj de la 
Curtişoara. 
 De asemenea, s-a demarat activitatea de reamenajare a depozitelor de la Muzeul de Artă având la 
bază principiul tipodimensionării. 
 S-au desfăşurat desprăfuiri, aerisiri, perieri a patrimoniului existent în expunere şi depozite şi s-au 
aplicat tratamente de dezinsecţie şi deratizare. 
 Proiectul Restaurarea patrimoniului muzeal a avut drept scop aplicarea de tratamente chimice 
menite să asigure o rezistenţă îndelungată a bunului cultural astfel încât să-şi păstreze funcţionalitatea. 
 Astfel, s-au realizat lucrări de restaurare primară aplicate materialor în urma cercetărilor arheologice. 
 Programul  Valorificarea patrimoniului muzeal s-a derulat sub forma unor proiecte ale căror 
obiective au fost atragerea unui public cât mai numeros şi diversificat prin organizarea de expoziţii, 
simpozioane, aniversări, evocări etc. în cadrul muzeului, în judeţ şi în străinătate, iar pe de altă parte s-a 
urmărit integrarea activităţii instituţiei în sfera preocupărilor comunităţii gorjene. 
 Programele metamuzeale au urmărit organizarea de spectacole, festivaluri, momente coregrafice 
care au avut drept scop diversificarea ofertei culturale, atragerea unui public cât mai numeros şi creşterea 
vizibilităţii instituţiei. 
 Programul de cercetare sociologică a avut drept scop completarea de chestionare care au privit 
expoziţiile de bază şi cele temporare în vederea creionării profilului vizitatorului şi îmbunătăţirea activităţii 
instituţiei. 
 
4. Şcoala Populară de Artă Târgu-Jiu  

        Școala Populară de Artă Târgu Jiu este percepută în comunitate ca un important furnizor de 
educaţie permanentă, în afara sistemelor formale de educaţie, unul dintre cei mai importanţi operatori 
culturali, care pune la dispoziţie programe şi proiecte culturale destinate comunităţii, atât din domeniul 
culturii şi artei tradiţionale, cât şi din cel al artei contemporane. În acelaşi timp este furnizor de produse şi 
servicii culturale destinate unor grupuri ţintă clar definite prin activitatea Orchestrei de Cameră Lyra Gorjului, 
a Teatrului de Păpuşi „Pinocchio” și al Ansamblului Folcloric „Maria Lătărețu”. 

În domeniul educației permanente şi a formării continue de interes comunitar, constatăm că numărul 
de cursanți înscrişi la Școala Populară de Artă Târgu Jiu în anul școlar 2015-2016, este de 2136, dintre care 
700 sunt înscrişi pentru cursuri la sediul din Târgu Jiu, iar 1436 urmează cursurile deschise la una din cele 32 
de secţii externe. Față de anul școlar precedent, creșterea este de 2,89%. Pe fondul unei scăderi a numărului 
de cursanți în teritoriu, la sediul din Târgu Jiu s-a produs o creștere de 19,86%, ce ceea ce indică, pe lângă o 
creștere a interesului arătat față de oferta educațională a Școlii Populare de Artă Târgu Jiu, faptul că Școala 
Populară de Artă Târgu Jiu oferă servicii de cea mai bună calitate. Astfel, față de anul şcolar 2014/2015, când 
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numărul de cursanţi înscriși era de 2076, în anul şcolar 2015/2016 numărul acestora a ajuns la 2136. La sediu, 
în Târgu-Jiu, sunt înscriși un număr de 700 cursanţi, față de 584 înscriși în anul şcolar 2014/2015, iar la secţiile 
externe, în judeţ, sunt 1436 cursanţi, față de 1492 înscriși în anul şcolar 2014/2015. 

Analizând datele din punct de vedere al profesiei, corelat cu cel al grupelor de vârstă, constatăm că 
dintre cei 700 de cursanți înscriși la sediul instituției (666 cursanți unici), un număr de 598 cursanți sunt 
înscriși în învățământul preuniversitar (4-18 ani), 33 aparțin grupei de vârstă asociată studenților (19-24 ani), 
iar restul de 69 sunt persoane mature care nu mai urmează un sistem formal de învățământ. 

 

 
La secțiile externe există un număr de 1436 de cursanți (1305 cursanți unici), dintre care 1235 cursanți 

sunt înscriși în învățământul preuniversitar (4-18 ani), 24 aparțin grupei de vârstă asociată studenților (19-24 
ani), iar restul de 68 sunt persoane mature care nu mai urmează un sistem formal de învățământ. 

 
Ca aşezământ cultural pe linia educaţiei permanente, Şcoala Populară de Artă Târgu-Jiu derulează un 

număr de 2 programe: 
- Un program denumit ARTE ŞI MEŞTEŞUGURI TRADIŢIONALE care înglobează 6 proiecte mici 

(împletituri, machete, cusături, olărit, arta lemnului şi grupuri instrumentale și vocal instrumentale), 4 medii 
(iconărit, țesături, ansambluri de datini și obiceiuri precum și cel de grupuri vocale) şi 3 mari (canto popular, 
dansuri tradiționale și instrumente populare); 
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-    Un program denumit ARTE CONTEMPORANE care cuprinde activităţi de instruire grupate în 3 
proiecte medii (arte vizuale, balet/dans modern și canto muzică uşoară, folk, clasic) şi 1 proiect mare 
(instrumente muzicale). 

Programul ARTE ŞI MEŞTEŞUGURI TRADIŢIONALE, adresat copiilor, tinerilor și adulţilor, din mediul 
rural şi urban, prin proiectele sale a urmărit conservarea şi transmiterea meseriilor şi artelor tradiţionale, în 
acest scop organizându-se cursuri de arta lemnului, ansambluri de datini și obiceiuri, canto popular, cusături, 
dansuri populare, grupuri vocale, iconărit, împletituri, instrumente tradiționale (nai, fluier, țambal), olărit și 
țesături. Implementat într-un număr de 28 de autorități locale, dintre care 5 urbane și 23 rurale, programul 
a avut un număr de 1465 cursanți, dintre care 554 la sediile din mediu urban (37,82%) și 911 la sediile din 
mediul rural (62,18%). 

Proiectele derulate în cadrul programului ARTE ŞI MEŞTEŞUGURI TRADIŢIONALE, adresate copiilor, 
tinerilor și adulţilor, din mediul rural şi urban, în număr de 11, au fost implementate în 84,85% dintre secțiile 
școlii. Prin intermediul acestor proiecte, Școala Populară de Arte Târgu Jiu organizează cursuri la diferite 
discipline în vederea susţinerii dezvoltării personale şi vocaţionale a membrilor comunităţii prin activităţi de 
educaţie pe tot parcursul vieţii, a creşterii calităţii serviciilor culturale în mediul rural şi mic urban şi 
îmbunătăţirii accesului cetăţenilor la informaţia culturală. În cifre, numărul beneficiarilor acestor proiecte 
este de 1465, repartizați după cum urmează: 

Nr. crt. Denumirea 
programului 

Proiectul/cursul Număr 
grupe de 
curs 

Număr de 
cursanți 

1 

ARTE ŞI 
MEŞTEŞUGURI 
TRADIŢIONALE 

ANSAMBLURI DE DATINI ŞI OBICEIURI  4 105 
2 ARTA LEMNULUI  3 59 
3 CANTO POPULAR  13 228 
4 CUSĂTURI  3 69 
5 DANSURI POPULARE 15 423 

6 GRUPURI VOCALE  7 178 
7 ICONĂRIT 3 58 
8 ÎMPLETITURI 1 9 
9 INSTRUMENTE TRADIŢIONALE 11 170 

10 OLĂRIT 1 22 

11 ŢESĂTURI 6 144 
 
La sediul din Târgu Jiu, Școala Populară de Artă Târgu Jiu desfășoară un număr de 3 proiecte în cadrul 

programului ARTE ŞI MEŞTEŞUGURI TRADIŢIONALE, respectiv proiectele referitoare la canto popular, dansuri 
populare și instrumente tradiționale (activități de instruire pentru nai, fluier și țambal), pentru un număr de 
285 de cursanți (în creștere cu 16,80%), dintre care 228 sunt elevi. 
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Așa cum era de așteptat, proiectele din cadrul programului ARTE ŞI MEŞTEŞUGURI TRADIŢIONALE 

organizate de Școala Populară de Artă Târgu Jiu la secțiile externe din județul Gorj sunt cele mai numeroase, 
acoperind o bună parte din nevoia de formare continuă de interes comunitar dintr-un număr de 27 de 
autorități locale (4 urbane și 23 rurale). Sunt organizate 11 proiecte referitoare la arta lemnului, ansambluri 
de datini și obiceiuri, canto popular, cusături, dansuri populare, grupuri vocale, iconărit, împletituri, 
instrumente tradiționale, olărit și țesături pentru un număr de 1180 de cursanți, dintre care 1092 sunt înscriși 
în învățământul preuniversitar (92,54%). În schimb, cursurile care se adresează celor care vor să deprindă un 
meșteșug sunt frecventate doar în proporție de 79,18% de către elevi. 

Deși am fi fost tentați să credem că toate proiectele desfășurate în cadrul programului ARTE ȘI 
MEȘTEȘUGURI TRADIȚIONALE desfășurate în județ ar fi trebuit să aibă un număr copleșitor de cursanți 
proveniți din mediul rural, datele statistice ne arată că acest lucru nu este valabil în toate cazurile. Astfel, 
numărul celor care urmează cursurile grupate în cadrul proiectelor ansambluri de datini și obiceiuri și arta 
lemnului este mai mare la secțiile organizate în orașe. Un număr foarte mare de cursanți proveniți din mediul 
urban se înregistrează și la cursuri organizate în cadrul proiectelor cusături și țesături.  

 
Programul ARTE CONTEMPORANE adresat copiilor, tinerilor și adulţilor din mediul rural şi urban, 

prin proiectele sale, a urmărit dezvoltarea personală şi vocaţională a comunităţii, în acest scop organizându-
se cursuri de pictură, artă decorativă, artă fotografică, actorie, dans modern, balet, canto muzică ușoară, folk 
și clasică, ansamblu coral, acordeon, chitară, orgă, pian, saxofon și vioară. Implementat într-un număr de 11 
autorități locale, dintre care 8 urbane și 3 rurale, programul a avut un număr de 671 de cursanți, dintre care 
617 la sediile din mediu urban (91,95%) și 54 la sediile din mediul rural (8,05%). 

Deși nu sunt la fel de răspândite în teritoriu precum proiectele implementate prin intermediul 
programului ARTE ŞI MEŞTEŞUGURI TRADIŢIONALE, prin cele 4 proiecte derulate în cadrul acestui program 
sunt organizate un număr de 46 de cursuri pentru cei 671 de cursanți care provin din rândurile copiilor, 
tinerilor și adulţilor: 

 
Nr. 
crt. 

Denumirea 
programului 

Proiectul/cursul Număr grupe 
de curs 

Număr 
de 
cursanți 

1  ARTE VIZUALE 7 148 
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2 
ARTE 

CONTEMPORANE 
CANTO, MUZICA UŞOARA, 
FOLK,ANS. CORAL 9 93 

3 DANS MODERN/BALET  2 108 
4 INSTRUMENTE MUZICALE 28 322 

 
La sediul central din Târgu Jiu, acest program cunoaște un aflux mare de cursanți, toate cele patru 

proiecte din cadrul acestuia fiind oferite unui număr de 415 cursanți, dintre care 370 sunt elevi. Astfel, există 
proiectele denumite arte vizuale (în cadrul căruia sunt oferite cursuri de pictură, artă fotografică și teatru), 
canto muzică ușoară, folk și clasică, dans modern și balet precum și cel de instrumente muzicale, care oferă 
cursuri de chitară, pian, orgă, saxofon și vioară. 

 

 
 
 
La sediile externe din județ, cel de-al doilea program de educație permanentă cunoaște un aflux mult 

mai mic de cursanți, deși toate cele patru proiecte din cadrul acestuia sunt oferite și cursanților din teritoriu. 
Având un număr de 256 cursanți, dintre care 249 sunt elevi (97,27%), cursurile din această categorie sunt 
urmate de doar 17,83% din totalul cursanților înscriși la Școala Populară de Artă Târgu Jiu în afara orașului de 
reședință. Astfel, există proiectele denumite arte vizuale (în cadrul căruia sunt oferite cursuri de pictură și 
artă decorativă), canto muzică ușoară/folk/ansamblu coral precum și cel de instrumente muzicale, care oferă 
cursuri de chitară, orgă, saxofon și vioară. 
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Participarea la festivaluri și concursuri a fost una destul de mare, fapt dovedit de numărul de premii 
câștigate de cursanții Școlii Populare de Artă Târgu Jiu. Trebuie precizat că unii dintre cursanți urmează în 
paralel și cursuri similare la Palatul Copiilor Târgu Jiu sau sunt înscriși la Liceul de Arte „Constantin Brăiloiu” 
Târgu Jiu, motiv pentru care considerăm că la succesele repurtate de cursanții noștri au contribuit în egală 
măsură și profesorii celor două instituții. 
 Exprimat în cifre, cursanții noștri au obținut un număr de 235 de premii și mențiuni la cele 65 de 
competiții la care au participat, fie că a fost vorba de competiții naționale, regionale sau județene/locale. 
Cele mai multe premii au fost obținute la disciplinele care țin de artele scenice (canto muzică populară și 
ușoară, instrumente muzicale și dans) – 207 premii, restul de 28 fiind obținute la competiții care țin de artele 
vizuale (pictură și grafică). 
  

 
 

 
În calitatea sa de operator în Agenda Culturală a judeţului Gorj, Școala Populară de Artă Târgu Jiu 

contribuie la activitatea de conservare şi transmitere a valorilor artistice ale comunităţii gorjene, precum şi 
ale patrimoniului cultural local, naţional şi universal. 

Programul GORJUL ANCESTRAL și-a dorit ca prin organizarea sau participarea la organizarea și 
desfășurarea unui număr de 37 de evenimente culturale (festivaluri, expoziţii, ateliere etc.) să pună în valoare 
bogăţia patrimoniului cultural, cu precădere cel imaterial, din judeţul Gorj, să contribuie la conservarea, 
promovarea şi valorificarea patrimoniului de tradiţii, meşteşuguri şi obiceiuri din Gorj. 

Marea majoritate a acestor activități au fost de nivel local/județean dar nu au lipsit nici cele de nivel 
național sau chiar internațional și s-au adresat unui număr de peste 18700 de beneficiari.  

Primul eveniment inclus în cadrul acestui program a fost Salonul de iarnă al artelor populare, 
desfășurat pe parcursul lunii februarie 2015 și care s-a desfășurat prin organizarea de expoziţii de artă 
populară și spectacole folclorice realizate de secţiile externe ale Şcolii Populare de Artă din localitățile Bâlta, 
Motru, Polovragi, Stejari, Borăscu, Negomir, Tismana și Padeș. 

Repere ale civilizaţiei populare tradiţionale locale, organizat în colaborare cu Muzeul Județean Gorj 
Alexandru Ștefulescu a îmbinat cu demonstrațiile practice făcute de meșterii școlii expoziția realizată de 
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muzeu, arătând că arta populară se păstrează vie și prin intermediul meșterilor Școlii Populare de Artă Târgu 
Jiu. 

O manifestare culturală de mare succes la public a fost spectacolul aniversar prilejuit de împlinirea a 
10 ani de la înființarea Ansamblului Folcloric Maria Lătărețu: Cântec din Ţara Jiului de Sus. Ca și la edițiile 
trecute, spectacolul a prilejuit afirmarea unui număr mare de cursanți ai Școlii Populare de Artă Târgu Jiu 
precum și a instructorilor care au evoluat pe scenă, ca interpreți sau ca soliști. 

Festivalul Portului şi Dansului popular gorjenesc „Memorial Liviu Dafinescu”, aflat la cea de-a XII-a 
ediție, a reunit câteva sute de participanți, Școala Populară de Artă Târgu Jiu participând cu formațiile din 
localitățile Baia de Fier, Bălești, Bâlta, Căpreni, Dobrița, Drăgotești, Licurici, Negomir, Rovinari și Stejari.În 
cadrul evenimentului, în prima zi a festivalului, desfășurat în zilele de 24 și 25 aprilie 2015 la Târgu Jiu, 
Ansamblul Folcloric „Maria Lătărețu” a prezentat și un spectacol în centrul orașului. 

Ziua internaţională a iei româneşti, organizată împreună cu Consiliul Judeţean Gorj, CJCPCT Gorj, 
Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” și Asociația „Mihai Eminescu” din Viena, a permis 
participarea unui număr de patru meșteri populari din cadrul Școlii Populare de Artă Târgu Jiu să-și etaleze 
produsele și meșteșugul la Palmenhaus, din complexul imperial al Palatului Hofburg din Viena. Dumitru 
Coneru, Daciana Ungureanu, Maria Dinoiu și Liliana Tantan au prezentat publicului vienez participant la 
eveniment tradițiile de olărit, arta decorativă ceramică, țesături și cusături specifice Gorjului. 

Festivalul naţional de tarafuri şi fanfare, organizat împreună cu Consiliul Județean Gorj, Mișcarea de 
rezistență, Asociația Culturală „Grigore Leșe” și Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”, s-a desfășurat 
în data de 30 august 2015 la Muzeul Arhitecturii Populare de la Curtișoara. Având ca moderator pe Grigore 
Leșe, festivalul a reunit participanți din mai multe zone ale țării: Comunitatea din Vinerea (Alba), Taraful din 
Băbiciu (Olt), Nea Emil Zamfir, lăutarul din Corabia (Olt), Taraful Gorjului, Nea Titi Burcea, lăutarul din 
Băduleasa (Teleorman), Muzicanți și dănțăuși de pe Valea Idicelului (Mureș) și Fanfara din Dârvari 
(Mehedinți). Manifestarea organizată la Curtișoara a încheiat practic acest festival care s-a mai desfășurat și 
în Sibiu și Craiova. 

În cadrul Festivalului Naţional al Cântecului „Maria Lătăreţu”, desfășurat în perioada 9-12 noiembrie 
2015, Ansamblul Folcloric „Maria Lătărețu” a susținut un spectacol urmărit de aproximativ 450 spectatori. 
Tot în cadrul acestui festival, grupul folcloric „Bălceştii Măriei”, de la secția externă Bălcești, a susținut un 
mini spectacol la care au participat concurenți înscriși în festival, membri ai juriului și invitați.  

Salonul expoziţional al artelor şi meşteşugurilor tradiţionale, denumit Artă şi Meşteşug, și-a deschis 
porțile în data de 28 noiembrie 2015, la Muzeul Județean „Alexandru Ștefulescu” și a reunit lucrări realizate 
de cei 17 meșteri populari care predau cursuri la Școala Populară de Artă Târgu Jiu, fiind bine primit atât de 
public, cât și de mass-media.  

„Alaiul obiceiurilor de iarnă”, desfășurat în data de 17 decembrie 2015, având ca organizatori 
Consiliul Județean Gorj, Școala Populară de Artă Târgu Jiu și Centrul Judeţean pentru Conservarea şi 
Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj s-a adresat unui număr foarte mare de spectatori, instituția participând 
cu câteva sute de colindători la acest eveniment. 

Programul EMULAȚIILE ȘCOLII DE ARTĂ are ca obiectiv prezentarea în comunitate şi în afara acesteia 
a rezultatelor obţinute în cadrul programelor de formare profesională. 

În cadrul programului au fost organizate sau s-a participat la organizarea și desfășurarea unui număr 
de 28 de evenimente culturale de nivel internațional, național sau local/județean la care au participat un 
număr de aproximativ 7100 de beneficiari. 

Zilele Şcolii Populare de Artă, desfășurate în intervalul 15-18 iunie 2015 au oferit publicului 
participant expoziții de pictură și de produse realizate de cursanții și meșterii de la secțiile de meșteșuguri 
populare, precum și spectacole de muzică clasică, ușoară și populară: Evenimentul s-a bucurat și de prezența 
îndrăgitului interpret Mircea Vintilă care a susținut un microrecital. 
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În anul 2015 a fost organizat pentru prima dată Festivalul naţional de dans „Prin dans spre infinit”, 
festival prin intermediul căruia Școala populară de Artă Târgu Jiu dorește să ofere copiilor înscriși la disciplina 
balet-dans modern posibilitatea de a se întrece cu colegi de la trupe de dans din țară.  

Tabăra muzicală internaţională de vară „Şcoala muzicală de vară de la Tg-Jiu”, s-a bucurat și în anul 
2015 de participarea unor profesori din Franța, VeroniqueThual-Chauvel și fiicele sale, Claire și Lucie Chauvel, 
care au ținut lecții de pian și vioară cu cei 30 de cursanți înscriși, urmate de un spectacol organizat cu aceștia.  

Și în anul 2015, Școala Populară de Artă Târgu Jiu a fost invitată la Festivalul Internaţional de la 
Ostrelj-Bor, Republica Serbia, Petrovdanfest, participând atât cu soliști și instrumentiști, cât și cu formație de 
dansuri populare.  

Ca în fiecare an, cel mai important proiect al instituției a fost Festivalul Naţional de Folk şi Baladă 
„Poarta sărutului”. Organizat în perioada 7-9 august 2015, festivalul s-a bucurat de prezența unui număr de 
aproximativ 3000 de spectatori care au avut posibilitatea de a urmări concursul și prestația unora dintre cei 
mai îndrăgiți interpreți de gen. 

Activitatea de instituţie de spectacole s-a desfășurat prin produsele şi serviciile culturale pe care 
Școala Populară de Artă Târgu Jiu le oferă prin intermediul Orchestrei de Cameră „Lyra Gorjului”, a Teatrului 
de Păpuși „Pinocchio” și a Ansamblului Folcloric „Maria Lătărețu”. Desfășurate în cadrul programului intitulat 
ARTELE SPECTACOLULUI, proiectele celor trei instituții de spectacol, ce funcționează în cadrul sau pe lângă 
Școala Populară de Artă Târgu Jiu, au avut ca scop creşterea gradului de acces la cultură pentru un număr cât 
mai mare de beneficiari din rândul copiilor, tinerilor și adulţilor, atât din mediul urban, cât și din mediu rural. 

Teatrul de Păpuşi "Pinocchio" a adăugat, celorlalte opt piese din repertoriul său pe care le-a jucat în 
intervalul 01.01.2015-31.12.2015, o premieră în data de 30 aprilie 2015: „Povestea unui om leneș” și o 
premieră în data de 22 octombrie 2015: „Povești cu Tic și Tac”. În același interval, teatrul a oferit copiilor 
Gorjului 118 spectacole (81 în mediu urban și 37 în mediu rural), urmărite de 9391 spectatori, fapt ce s-a 
concretizat prin facturi și vânzări de bilete în sumă de 38083 lei. Trebuie menționat că în același interval au 
avut loc și un număr de cinci spectacole caritabile. 

Orchestra de Cameră "Lyra Gorjului", cu un număr de 15-20 de soliști și interpreți/concert, toţi 
colaboratori pe baza contractelor de drepturi de autor şi proveniţi din rândul cadrelor didactice de la Şcoala 
Populară de Artă, ale profesorilor de la Liceul de Arte „Constantin Brăiloiu”Târgu Jiu şi a unui grup de 
interpreți de la Filarmonica Oltenia din Craiova, a susținut un număr de 10 concerte pentru iubitorii de muzică 
din Târgu Jiu.  

Ansamblul Folcloric „Maria Lătăreţu”, alcătuit din profesorii şi cursanții actuali sau foşti ai şcolii, la 
care se adaugă și colaboratori, este instituția de spectacol care aduce venituri considerabile la bugetul Școlii 
Populare de Artă Târgu Jiu, obţinute din prestările de servicii culturale, artistice şi de divertisment. În plus, 
formaţia este considerata ca o adevărată oglindă a școlii, contribuind la consolidarea prestigiului acesteia, la 
popularizarea celor mai buni elevi şi profesori şi la atragerea a numeroşi tineri înspre activităţile instituţiei. 
Pentru perioada avută în discuție, ansamblul și-a făcut simțită serios prezența prin participarea la un mare 
număr de evenimente culturale, înscrise sau nu în agenda culturală a instituției. Astfel, fie în formula de 
spectacol, fie într-o formulă restrânsă, Ansamblul Folcloric „Maria Lătăreţu” a participat la un număr de 50 
de activități, dând posibilitatea unui număr de peste 10.100 de spectatori să urmărească evoluția pe scenă 
a interpreților instrumentiști și vocali, dintre care unii sunt cursanți ai Școlii Populare de Artă Târgu Jiu. 
  

Valorificarea potenţialului patrimoniului imaterial din judeţ a fost unul dintre obiectivele cele mai 
urmărite de conducerea școlii în anul 2015. Pentru realizarea acestui obiectiv au fost susținute spectacole 
folclorice de către Ansamblul Folcloric „Maria Lătărețu”, de către ansamblurile de datini și obiceiuri sau de 
către grupuri alcătuite din cursanți ai școlii și s-a participat cu meșteriii populari la expoziții și târguri. 
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Activitățile desfășurate atât în țară, cât și în străinătate, au vizat atât punerea în valoare şi promovarea 
folclorului autentic al județului, dar și promovarea meșteșugurilor tradiționale din zona Gorjului. 
 

Nr. 
crt. 

Denumire activității 
Locul 

desfășurării 
Tipul 

activității 
Data Obs. 

1 Dragobete Otopeni Spectacol 
27 
februarie 

Ans. de datini „Roua” 

2 
Târgul de Turism al României – ediția de 
primăvară 

București Expoziție 
12-15 
martie 

FilomelaTiștere, 
Dumitru Coneru, 
Nicolae Văideanu 

3 Vin Floriile cu soare Otopeni Spectacol 27 martie 
Grupul „Măriile 
Gorjului” 

4 
Aniversarea Muzeului Satului - 79 de ani 
de la înfiinţare Muzeul Țăranului Român 
„Dimitrie Gusti” 

București Spectacol 16 mai Grupul „Gorjeanca” 

5 Tezaur Folcloric Curtișoara Emisiune 20 mai 

Cursanți de la canto 
muzică populară, 
Orchestra „Viorile 
fermecate”, 
Ansamblul „Roua”, 
Grupul „Măriile 
Gorjului”, Grupul 
„Dincă Schileru”, 
Grupul de naiști și 
fluierași; meșterii 
populari: Valentina 
Gheorghe, Filomela 
Tiștere, Dumitru 
Coneru, Liliana 
Tantan 

6 Ziua Internațională a Iei Viena Expoziție 24 iunie 

Maria Dinoiu, 
Daciana Ungureanu, 
Dumitru Coneru, 
Liliana Tantan 

7 Petrovdan Fest 
Ostrelj, Luka 
(Serbia) 

Festival 13-14 iulie 
Ansamblul „Maria 
Lătărețu” 

8 
Festival Balcanic de Folclor „Nunta - 
Unitate și Diversitate” 

Gabrovo 
(Bulgaria) 

Festival 
28-30 
august 

Ansamblul „Maria 
Lătărețu” și Ans. de 
datini „Roua” 

9 
Târg Internațional de Meșteșuguri 
Tradiționale 

Gabrovo 
(Bulgaria) 

Expoziție 
4-5 
septembrie 

Filomela Tiștere, 
Dumitru Coneru, 
Lidia Vasile 
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Nr. 
crt. 

Denumire activității 
Locul 

desfășurării 
Tipul 

activității 
Data Obs. 

10 Târgul Meșterilor Populari Craiova Expoziție 
23-25 
octombrie 

Miuțe Valerica, 
Maria Dinoiu, 
Dumitru Coneru, 
Filomela Tiștere 

11 Dimineți cu cântec București Emisiune 
30 
octombrie 

Grupul „Gorjeanca” 

12 Petrecere românească București Emisiune 
8 
noiembrie 

Ans. de datini „Tisa” 

13 
Târgul de Turism al României – ediția de 
toamnă 

București 
Expoziție/ 
Spectacol 

12-15 
noiembrie 

Ansamblul „Maria 
Lătărețu”; Nicolae 
Rotaru, Dumitru 
Coneru, Filomela 
Tiștere 

14 Trei inimi românești Cluj Spectacol  
26 
noiembrie 

Ansamblul „Maria 
Lătărețu” 

15 
Alaiul datinilor „Din bătrâni, din oameni 
buni” 

Craiova Spectacol 
10 
decembrie 

Grupul „Gorjeanca” 

16 
Festivalul Național de Tradiții „Leru-i, ler 
...” 

Brașov Festival 
11-13 
decembrie 

Ans. de datini „Roua” 

17 
Festivalul de datini și obiceiuri de Crăciun 
și Anul Nou „Am venit să colindăm - 
Florile dalbe” 

București Festival 
12 
decembrie 

Grupul „Gorjeanca” 

18 
Concert tradițional de colinde „Începem a 
colinda ...” 

București 
Sala Radio 

Spectacol 
13 
decembrie 

Grupul „Gorjeanca” 

 
 

5. Centrul Judetean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj 
Centrul pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj (în continuare CJCPCT Gorj) 

este un aşezământ cultural de rang judeţean, care funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Gorj. 
Având ca atribuţii fundamentale cercetarea, conservarea, protejarea, transmiterea, promovarea şi 
valorificarea culturii tradiţionale a Gorjului, precum şi promovarea şi punerea în valoare a creaţiei artistice 
contemporane, CJCPCT - conform legislaţiei specifice în vigoare, a Regulamentului de organizare şi 
funcţionare, a nevoilor culturale ale comunităţilor din teritoriu şi a criteriilor de performanţă asumate de 
manager prin Contractul de management - a avut funcţionalitatea de: 

- centru ştiinţific si metodologic pentru aşezămintele culturale din judeţ (case de cultură, cămine 
culturale, centre culturale, universităţi populare), pe care le coordonează, monitorizează, consiliază şi sprijină 
profesional, logistic şi, după caz, financiar, în realizarea politicilor culturale locale; 

- centru cultural pe segmentul cultură populară şi cultură de performanţă (festivaluri şi 
concursuri folclorice, literare, muzicale, coregrafice, de teatru, de umor; târguri ale meşterilor populari, 
revitalizare obiceiuri şi tradiţii; tabere de cercetare etnofolclorică; tabere de creaţie artistică; saloane şi 
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expoziţii de artă populară, plastică, fotografică, cinematografică; editare şi sprijin de specialitate pentru 
editarea de reviste culturale, studii, albume, pliante etc.). 

Cele 4 programe în functie de care a fost structurată strategia în anul 2015 au fost: 
1. Marketing si management cultural – relatia cu teritoriul; 
2. Rădăcini – specializat în cultura populară; 
3. După Brâncusi – specializat în cultura scrisă; 
4. Acasă la Brâncusi – specializat în promovarea natională si internatională a imaginii culturale 

a Gorjului. 
* 
PROIECTE PROPUSE SI REALIZATE ÎN CADRUL FIECĂRUI PROGRAM  

* 
1. PROGRAMUL ,,MARKETING SI MANAGEMENT CULTURAL” 
Proiecte: 
a. CULTURA GORJULUI ÎNTRE CERERE ŞI OFERTĂ 
- Conceperea, completarea şi transmiterea în teritoriu a unui Chestionar privind cererea şi oferta 

culturală în Gorj; 
- Realizarea politicilor culturale locale în funcţie de evaluările rezultate din Chestionar. 
b. AGENDA CULTURALĂ 2015  A JUDETULUI  GORJ 
- Solicitare, compatibilizare, selecţie, concepţie grafică şi tehnoredactare; 
- Întocmire si transmitere în teritoriu a Calendarului istoric si cultural al Gorjului pe anul 2015 

(aniversări evenimente, institutii, personalitati, primă atestare documentară etc.); 
c. STRATEGII ŞI POLITICI CULTURALE ÎN GORJ  
- Organizarea Seminarului metodic ,,Strategii si politici culturale în Gorj” – întâlnirea anuală cu 

directorii si responsabili culturali din teritoriu; 
- Sprijinirea activitătii Universităţilor populare de traditie din Gorj 
  Situatie 2015: Baia de Fier, Turceni, Săcelu; Motru; Tântăreni 
- Sprijinirea autoritătilor publice locale în completarea dosarelor pentru accesarea de fonduri 

în cadrul Programului prioritar national privind reabilitarea, modernizarea si dotarea căminelor culturale. În 
2015 fost acordată asistenta de specialitate si s-au eliberat  avize pentru Căminele Culturale: Baia de Fier, 
Pestisani, Albeni, Bălănesti, Ciuperceni, Runcu, Săulesti, Scoarta, Vladimir, Crasna, Mănăstirea Strâmba; 

- Organizarea si desfăsurarea de evenimente în parteneriat public-privat: 
Realizat: 2015: Tabăra religioasă pentru copii, Baia de Fier/ Partener Fundatia culturală Gh. 

Mecu; Tabăra internatională de pictură România-Bulgaria, Pestisani/ Parteneri Pensiunea Jean Brăncusi, 
firma SC Lartours Bucuresti; Tabăra internatională de pictură România- Moldova, Baia de Fier/ Partener 
Fundatia Gh. Mecu; Bursa Brâncusi, Pestisani/ Partener Obstea Pestisani; Festivalul intern. de folclor 
Transalpina, Rânca/ Partener Obstea Cerbul Novaci 

*     
2. PROGRAMUL ,,RĂDĂCINI” - Conservarea şi promovarea culturii tradiţionale a Gorjului: 
Proiecte: 
a. CONSERVAREA MEMORIEI CULTURALE A GORJULUI 
- derularea editiei a X-a ale Taberei de cercetare a traditiilor culturale ,,Constantin Brăiloiu’’; 

zona de cercetare Brănesti, Tântăreni, Aninoasa,Săulesti, Plopsoru, Urdari, Fărcăsesti, Bâlteni 
Rezultate: identificati 40 informatori si 71 mesteri si creatori populari în domeniile: cusături, 

tesături, dogărie, crucerit, iconărit, fierărie, ceramică, lăutărie, dansuri populare, descântece/ vrăjit;  
- organizarea, la sediul CJCPCT Gorj, de expozitii tematice cu obiecte si documente colectionate 

în urma fiecărei  editii a Taberei    
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- editarea monografiei Pestisani, precum si a unor studii monografice relative la istoria si cultura 
Gorjului: Spiritul pandur si sufletul gorjenesc de Zen. Cârlugea, Contributii la istoria Gorjului de Liviu 
Poenaru, Contributii la monografia folclorică a Văii Jalesului si Dascălii –averea României de Gr. Pupăză, 
Gorjul literar;  

- derularea a peste 35 festivaluri si a altor manifestări folclorice devenite traditionale la 
Ciuperceni, Stoina, Cruset, Runcu, Stănesti, Balcesti, Dănciulesti, Novaci, Bălănesti, Brănesti, Văgiulesti, 
Turcinesti, Urdari, Rovinari, Crasna, Negomir, Tântăreni, Motru, Săulesti, Drăgotesti, Slivilesti, Pestisani, 
Căpreni, Polovragi, Stejari, Bustuchin, Cătune, Godinesti, Bumbesti-Jiu, Logresti, Tismana, Tg-Cărbunesti, 
Bolbosi, Turceni, Pades etc.; 

- înfiintarea orchestrei lăutarilor de la Pârâu de Pripor; 
- organizarea, împreună cu autoritătile administrative si culturale din teritoriu, a unor expozitii 

de artă populară semnificative pentru zona respectivă: Licurici, Bumbesti-Pitic, Bărbătesti, Ciuperceni, 
Closani; 

- mentinerea si amplificarea Târgurilor mesterilor populari devenite traditionale, cresterea 
constantă a numărului mesterilor gorjeni si a gradului de participare a acestora la manifestări de gen 
nationale si internationale; realizate: Târgul mesterilor populari olteni, Târgul mesterilor populari copii, 
Târgul mesterilor populari din România (participanti din România, Bulgaria, Camerun si Moldova), Târgul de 
Mos Nicolae; 

- editarea de studii, albume si culegeri de specialitate, a publicatiilor ,,Revista Jiului de Sus” si 
,,Crinul satelor” si acordarea de sprijin asezămintelor din teritoriu în editarea de reviste ocazionale, studii, 
monografii locale (vezi Plan editorial); 

- sărbătorirea a 47 ani de la înfiintarea CJCPCT Gorj (înfiintat martie 1968);  
- organizarea Zilelor Culturii Populare a Gorjului, editia a V-a; 
- conceperea, organizarea si monitorizarea manifestărilor de gen în cadrul ,,Zilelor Gorjului 

Cultural si Turistic”, editia 2015 si realizarea de către CJCPCT Gorj a peste 50% dintotalul evenimentelor; 
- participarea cu expozitii de artă populară gorjenească la Ziua Internatională a Iei Românesti 

(Viena, Austria) si la Târgul National de Turism (Bucuresti, Romexpo); 
- realizarea de filme documentare cu tematica diversă, care să conserve obiceiuri, traditii, 

mestesuguri, manifestări laice si religioase etc.; 
- înregistrări audio lăutari, povestitori, bocitoare, zorile, colinde etc.; 
- completarea permanentă a Arhivei clasice si electronice a institutiei; 
- completarea permanentă a Bibliotecii de specialitate. 
b. OBICEIURI ŞI DATINI ÎN GORJ 
- permanetizarea si instituirea unor manifestări artistice având ca fundament obiceiuri şi datini 

gorjeneşti: Alaiul obiceiurilor de iarnă (Tg-Jiu), Festivalurile de datini si obiceiuri de iarnă de la Motru (editia 
a III-a) si Tg-Cărbunesti (editia a II-a), Alaiul obiceiurilor de iarnă (Motru si Novaci, editia I); 

- completarea unor festivaluri si sărbători comunitare cu mici târguri ale mesterilor populari si 
de produse traditionale: Ciuperceni, Tismana, Runcu, Baia de Fier, Novaci/ Rânca, Pestisani; 

c. ARHIVA DE FOLCLOR A GORJULUI 
- completarea Arhivei audio-video a CJCPCT Gorj;  
d) S.O.S. PATRIMONIUL CULTURAL IMATERIAL GORJENESC 
- Înregistrarea elementelor de patrimoniu imaterial în cadrul edi¡iilor succesive ale Taberei de 

cercetare 
- Realizarea si tipărirea Hărtii culturale a Gorjului (format perete si pliant, versiune în lb. română 

si engleză). 
* 
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3. PROGRAMUL ,,DUPĂ BRÂNCUŞI”  
- Dezvoltarea structurilor şi elementelor culturii de performanţă 
Proiecte 
a. ARTIFEX: 
* organizarea si desfăsurarea marilor evenimente culturale prevăzute în Agenda culturală a 

institutiei:  
- Festivalul international de literatură ,,Tudor Arghezi”, invitati din România, SUA, Moldova, 

Polonia, Serbia, Bulgaria, Ucraina, Grecia;  
- Festivalul international al artelor vizuale GORJFEST – Moldova, Macedonia, Serbia, Italia, 

Bulgaria; 
- Bursa Brâncusi la Hobita (sculptură) – România, Serbia, Moldova;   
- Festivalul de umor ,,Ion Cănăvoiu” si Salonul international de caricatură  – România, Bulgaria, 

Germania, Polonia, Serbia;     
* Realizarea unor spatii artistice distincte care să crească vizibilitatea culturală a unor 

localităti: 
- Înfiintarea Colectiilor de sculptură în cadrul Bursei Brâncusi, la Pestisani (România-Serbia-

Moldova) si a Festivalului GORJFEST, la Săcelu (România-Italia-Macedonia-Moldova); 
* Continuarea proiectului Galeria Nemuritorilor Gorjului, esplanada centralăTg-Jiu; în perioadă 

s-au amplasat stelele închinate lui Victor Daimaca si Francisc Milescu; 
* Organizarea Festivalului national de film documentar ,,Acasă la Brancusi”, editia a  IV-a; 
* Realizarea de expoziţii diverse (artă plastică, fotografică, populară), în judeţ, în tara si în afara 

acesteia: 
PLAN EXPOZITIONAL 
Realizat 2015: 

1. Expo Pictură (Florin Hutium), personală/ sediul UAP Craiova 
2. Expo Gorjul - de la arta traditională la arta contemporană/ Galeriile ,,La Garaj”, Bucuresti 
3. Expo Arta traditională gorjenească/ Sediul CJCPCT Gorj 
4. Expo Asa văzut-am pe Brâncusi (grafică internatinală având ca subiect personalitatea lui Brâncusi), 

sediul CJCPCT Gorj 
5. Expo personală grafică si pictură Viorel Surdoiu/ Centrul Cultural Jean Louis Calderon Bucuresti  
4. Expo Mărtisoare multicolore/ Sala CJCPCT Gorj, partener Şc. gimn. Pompiliu Marcea Tg-Jiu 
5. Expo Icoane si flori, CJCPCT Gorj 
6. Expo pictură Mariana Frătită, sediul CJCPCT Gorj 
7. 8. Expo caricatură Cornel Pătrăscanu/ Tg-Jiu si Turceni 
9. Expo Uniunea Artistilor Plastici-Filiala Plevna (Bulgaria), CJCPCT Gorj 
10. Retrospectivă ,,Omagiu plastic adus lui Tudor Arghezi”, sediul CJCPCT Gorj 
11. Expozitie de artă populară gorjenească, Marktrodach/ Germania 
12. Expozitie de ie gorjenească/ Ziua Internatională a iei românesti, Viena/ Austria 
13. Expo icoane (Tabăra internatională ,,Icoana Ortodoxă”/ România-Bulgaria), sediul CJCPCT Gorj 
14.  Expo pictură religioasă pentru copii, Casa Artelor Baia de Fier  
15. Expo Retrospectivă Florin Isuf, CJCPCT Gorj 
16-17. Expo Ia gorjenească, Gabrovo si Ruse (Bulgaria) 
18. Expo Artă populară/ Zilele culturii populare, CJCPCT Gorj 
19. Expo sculptură Bursa Brâncusi, Pestisani 
20. Expo sculptură GORJFEST, Săcelu 
21. Expo caricatură Aurelian Sută, Muzeul Gorjului 
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22. Expo caricatură Thavadar Nikolov si Lubomir Mihailov (Bulgaria), sediul CJCPCT Gorj 
23. Salonul international de caricatură, sediul CJCPCT Gorj 
24. Expo caricatură Thavadar Nikolov si Lubomir Mihailov (Bulgaria), Petrosani 
25. Expo artă populară/ Târgul national de turism Romexpo, Bucuresti 
26. Expo grafică Lorena Sârbu (SUA), sediul CJCPCT Gorj 
27. Retrospectivă Tabere de pictură ale Fundatiei ,,Ianza Art Intercultural” Petrosani (Petrosani, 

Marktrodach/ Germania, Neos Marmaras/ Grecia), sediul CJCPCT Gorj 
28. Expo artă traditională gorjenească, sediul CJCPCT Gorj 
29. Expo artă populară gorjenească, Galeria ,,La Garaj” Bucuresti. 

Realizat 2015: 29 expozitii  
* Menţinerea şi sprijinirea financiară adecvată a Editurii CJCPCT Gorj – pe segmentul literatură, arte 

plastice, teatru şi revitalizarea Cenaclului literar ,,Columna”. De mentionat că din anul 20145revista de 
cultură Portal Măiastra apare sub egida Uniunii Scriitorilor din România, fiind prima revistă profesionistă 
din istoria Gorjului. 

* 
PLAN EDITORIAL 2015 

1. REVISTE 
a. Revista Jiului de Sus, 1 nr. 
b. Portal Măiastra, 4 nr. (trimestrial) 
c. Crinul satelor, 1 nr. 
d. Hazul, 1 nr. 
e. Bilete de papagal, 1 nr.  
f. Serile la Brădiceni, 1 nr. 
g. Onoare si jertfă 
2. ALBUME/ Pliante 
a. GORJFEST 2015 

b. Tudor Arghezi - 11 poezii, editie bilingvă (româno-bulgară). Traducere Ognen Stamboliev (Bulgaria), 
ilustratii Lorena Sârbu (SUA) 

c. Tudor Arghezi – 11 poezii (engleză, franceză, germană, italiană, sârbă, bulgară);  
d. Salonul International de Caricatură 
e. Ia gorjenească 
f.Spectacolul lemnului/ reeditare 
g. Privelisti din Gorj 
h. Călător prin Gorjul de odinioară/ reeditare 
i. Florin Isuf (pictură si grafică) 
j. Gorjfest – Colectia de sculptură de la Pestisani 
k. Gorjfest – Colectia de sculptură de la Săcelu 
l. Muzeul crucilor de la Măcesu/ pliant 
m. Muzeul dintre nori (Rânca)/ pliant 
n. Pestera Polovragi – lăcasul lui Zalmoxis/ pliant 
o. Marian Negrescu – 30 ani de teatru în imagini/ pliant 
p. Mugurel Manea, GORJFEST 2015/ Grafică/ pliant 
3. CĂRTI 
a. Gr. Pupăză, Contributii la monografia folclorică a Văii Jalesului 
b. I. Popescu-Brădiceni, Cenaclul ,,Columna’’ Tg-Jiu 
c. Gorjul literar/ antologie 
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d. Gr. Pupăză, Dascalii – averea României 
e. Dumitru Bălasa, Traditii daco-române 
f. Constantin Bunilă, Petece pe saci (epigrame) 
g. George Drăghescu, Din cusca epigramistului 
h. Viorel Gârbaciu, Treizeci si trei de catrene plus unul 
i. Paraschiv Ilie, Scoala de ieri si de azi din comuna Glogova 
j. Constantin Codită, Moise Bojincă – Monografia comunei Pestisani 
k. Ion Mocioi – 75 
l. Luminita Potârniche, Compendiu pentru 54 de bătăi de inimă (Colectia ,,Laureati ai Festivalului ,,Tudor 

Arghezi” 
m. Ion Popescu-Brădiceni, Ritualul mortii si al înmormântării în Gorj, vol. IV 
4. ALTE TIPĂRITURI 
a. Harta culturală a Gorjului (pliant), editie limba engleză; 
b. Calendar promovare evenimente institutie. 
 
5. PROGRAMUL ,,ACASĂ LA BRÂNCUŞI”  
Promovarea naţională şi internaţională a imaginii Gorjului prin amplificarea brand-urilor existente 

şi crearea altora noi 
Proiecte: 
a. GORJUL ISTORIC ŞI PITORESC 
- sensibilizarea autorităţilor publice locale în notificarea şi semnalizarea obiectivelor de 

patrimoniu cultural, a muzeelor şi colecţiilor muzeale, a zonelor istorice, rezervaţiilor naturale, peşterilor, 
cheilor, pansiunilor agroturistice etc.; 

- realizarea de albume şi pliante de promovare turistică (vezi plan editorial 2015);  
b. EUROPA DE-ACASĂ 
- menţinerea şi amplificarea festivalurilor, saloanelor, taberelor şi târgurilor internaţionale 

organizate în Gorj; 
- consolidarea parteneriatului institutional cu Uniunea Scriitorilor din România, Uniunea 

Artistilor Plastici din România, Uniunea Epigramistilor, Liga Culturală,,Fii Gorjului” Bucuresti etc. si 
accesarea de proiecte în care aceastea să asigure un procent din finantarea evenimentelor culturale de 
impact international; 

- organizarea de expoziţii de artă plastică, populară, fotografică în ţări ale U.E.; 
- amplificarea participării formaţiilor şi artiştilor gorjeni la festivaluri, saloane, târguri 

organizate în alte ţări; 
- amplificarea schimburilor culturale internaţionale prin contacte directe cu instituţii şi 

organisme culturale similare; 
- amplificarea legăturilor cu diaspora, stabilirea de contacte cu comunităţile româneşti stabile 

din spaţiul UE, cu asociaţiile şi fundaţiile culturale româneşti din aceste zone şi realizarea de turnee în 
respectivele ţări; 

- includerea în Agenda culturală anuală a instituţiei şi a Gorjului - precum şi în orice alte pliante 
şi albume de prezentare a ţinutului - a informaţiilor despre potenţialul turistic al judeţului si despre 
oportunitătile culturale oferite de acesta; 

- conceperea si coodonarea programului ,,Zilele Gorjului cultural si turistic”: 
* editia a V-a, 27-30 august 2015: Vernisaj colectie sculptură GORJFEST, statiunea Săcelu; vernisaj 

colectie sculptură Bursa Brâncusi, sediul Obstea Pestisani; spectacol ,,Pestera Polovragi, lăcasul sfânt al lui 
Zalmoxis” (propunere proiect si scenariu), Pestera Polovragi; Spectacol folcor pastoral, Statiunea Rânca etc. 
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- aprobarea, prin Hotarâre a Consiliului Judetean Gorj/ oct. 2014, a demararii demersurilor 
administrative, tehnice si financiare pentru realizarea proiectului ,,Drumul lui Brâncusi” pe baza viziunii 
cultural-artistice a conducerii CJCPCT Gorj;   

- participarea la Târgul de national de turism de la ROMEXPO (2014, 2015), la Ziua internatională a iei 
românesti de la Viena (2015), la Târgul de turism de la Viena (2015); 

- realizarea, în cadrul proiectului ,,Vecinii” de parteneriate speciale cu institutiile culturale din judetele 
limitrofe (Vâlcea, Mehedinti, Hunedoara, Arges, Olt, Dolj), precum si cu institutii si organisme culturale din 
tările vecine: Bulgaria, Serbia, Ungaria, Ucraina, Moldova si organizarea, în regim de reciprocitate, a unor 
evenimente de gen. 

- propunere proiect, depunere Notă de fundamentare si obtinere aprobare program ,,2016-Anul 
Brâncusi în Gorj” în sedinta din 27 noiembrie 2015 a Consiliului Judetean Gorj; numirea, prin Hotărâre a 
Consiliul Judetean Gorj, a managerului CJCPCT ca presedinte al Comisiei de propuneri si organizare a 
evenimentului 

În perioada respectivă, CJCPCT Gorj a participat la Saloanele internationale de fotografie de la 
Bucuresti, Deva, Suceava, Madrid (Spania), Paris (Franta) si a expus la Silistra si Ruse (Bulgaria), Chisinău (Rep. 
Moldova), la toate marile târguri ale mesterilor populari din România (Bucuresti, Sibiu, Constanta), precum 
si la târguri organizate în Moldova si Germania. S-au realizat expozitii de artă populară si artă plastică la 
Bucuresti, Viena, Marktrodach (Germania), Chisinău, la Ruse, Plevna, Gabrovo, Silistra, Veliko Trânovo 
(Bulgaria), în judetele limitrofe si apropiate etc. 

 
 
IV. PROTECȚIE SOCIALĂ 

 
1. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului - Gorj 

În cursul anului 2015, D.G.A.S.P.C.  Gorj și-a desfășurat activitatea în conformitate cu prevederile 
strategiei naționale în domeniul asistenței sociale și protecției drepturilor copilului și a „Strategiei județene în 
domeniul asistenței sociale și protecției copilului pentru perioada 2014-2020 și Planului  județean de 
restructurare/închidere a instituțiilor rezidențiale pentru persoanele adulte cu handicap”, aprobate de către 
Consiliul Județean Gorj prin Hotărârea nr. 22 din 21.03.2008 , precum și a Planului operational pentru 
implementarea Strategiei naționale pentru protectia și promovarea drepturilor copilului 2014-2016 . 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj realizează şi asigură la nivel judeţean 
aplicarea măsurilor, politicilor şi strategiilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, 
persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror altor persoane 
aflate la nevoie, activităţile derulate în acest sens putând fi structurate pe trei componente: 
I. Protecţia şi promovarea drepturilor copilului; 
II. Protecţia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor adulte cu handicap; 
III. Activităţi de ordin administrativ,financiar, logistică şi control. 

Activităţile desfăşurate în vederea furnizării de servicii sociale, au primit reacreditarea Comisiei 
judeţene de acreditare a furnizorilor de servicii sociale conform Deciziei  de Acreditare nr.3 / 30.03.2012 , 
valabilă  3 ani. De asemenea Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice a emis 
certificatul de acreditare cu seria AF nr. 000816 prin care Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Gorj este acreditată în conformitate cu prevederile Legii nr.197/2012 privind asigurarea calității în 
domeniul servciilor sociale pe perioadă nedeterminată.  

 
I. Componenta: Protecţia şi promovarea drepturilor copilului 
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Conform „Strategiei judeţene în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului pentru perioada 
2014-2020” şi a Planului Operaţional pentru implementarea acesteia, în perioada raportată au fost efectuate în 
principal urmatoarele activităţi : 

- continuarea descentralizării serviciilor; 
- integrarea socială a copiilor şi tinerilor instituţionalizaţi; 
- creşterea responsabilităţii comunităţilor locale în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor 

copilului; 
- integrarea socială a copiilor cu dizabilităţi; 
- specializarea personalului; 
- dezvoltarea serviciilor destinate prevenirii şi combaterii abuzului şi exploatării copilului; 
- promovarea parteneriatelor; 
- creşterea calităţii vieţii copilului în mediile defavorizate şi respectarea standardelor minime de 

calitate în toate serviciile speciale acordate copilului în dificultate; 
- reducerea numărului de copii plasaţi în instituţii publice sau private prin reintegrarea lor în familia 

naturală şi sprijinirea familiei extinse ca alternativă. 
Acţiunile desfăşurate în perioada raportată au urmărit implementarea măsurilor din Planul operaţional 

în vederea atingerii obiectivelor propuse şi au constat în:  
I.1. Furnizarea serviciilor de prevenire a abandonului şi separării copilului de părinţii săi prin centrele 

maternale, serviciile de monitorizare a femeii gravide şi centrele de zi  existente la nivelul DGASPC Gorj.  
În cadrul DGASPC Gorj, în anul raportat au funcţionat următoarele servicii de prevenire:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
- 2 centre maternale – Tg-Jiu; Novaci  (în cadrul unor complexe de servicii) unde au beneficiat de 

protecţie un număr total de 33 copii şi 18  mame; 
- 3 centre de zi – 2 în Tg.Jiu, unul Novaci (toate în cadrul unor complexe de servicii), în care au 

beneficiat de servicii un număr total de  69 de copii aflaţi în familii care nu le pot asigura prin resurse proprii 
condiţii corespunzătoare de îngrijire şi educare;  

- 2 servicii de monitorizare, asistenţă şi sprijin a femeii gravide predispusă să îşi abandoneze copilul – 
prin care s-au derulat activităţi de consiliere, educaţie parentală, planning familial, sănătatea reproducerii şi 
sprijin pentru  30 gravide, aflate în situaţie de risc de abandon. 
          - 3 Centre de primire în regim de urgenţă din care unul la Tg Jiu în subordinea CSCCD  Tg -Jiu unde au 
beneficiat de protecţie un număr total de 124 copii. 
         - 1 Centru de violenţă domestică în subordinea CSCCD Tg Jiu-unde au beneficiat de protecţie un număr 
total de 19 mame, 1 tată, 50 copii.  

Conform H.G. nr. 323/2007 pentru aprobarea Planului naţional privind prevenirea abandonului 
copilului de către familie, Biroul de management de caz pentru copilul aflat în servicii de tip rezidenţial,  prin 
persoane desemnate a realizat evidenţa copiilor părăsiţi în unităţile sanitare, în special la cele cu specialitatea 
obstetrică-ginecologie şi alte unităţi sanitare care oferă servicii medicale pentru copii, a copiilor pentru care 
nu s-a stabilit identitatea, a gravidelor în situaţie de risc social, a cazurilor cu risc social/de abandon, precum 
şi a activităţii de monitorizare a cazurilor de copii care au fost supuşi riscului de a fi părăsiţi în unităţile 
sanitare, dar s-au reîntors în familie. 

Totodată în cursul anului 2015 s-au desfăşurat mai multe activităţi pentru a preveni intrarea în 
sistemul de protecţie a copiilor nou-nascuti aflaţi în situaţie de risc de abandon în unităţile sanitare din judeţul 
Gorj.      

Astfel s-a ţinut permanent legatura cu asistentul social din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Tg-
Jiu şi cu persoanele desemnate de la alte unităţi sanitare din judeţul Gorj care gestionează prevenirea 
abandonului copilului  şi s-a realizat evidenţa acestor cazuri în special la cele de la Secţia   Obstetrică –
Ginecologie,  a celor pentru care nu s-a stabilit identitatea şi  a gravidelor în risc social. 
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Astfel, conform situaţiei întocmite pe cele 4 trimestre ale anului 2015, rezultă urmatoarele date:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
• 86 de copii nou-născuti s-au aflat în situaţie de risc de separare de familia naturală/risc social, iar 71 

mame care au născut sunt minore avand vârsta între 12 – 17 ani. 
• Un nou-născut a fost abandonat pentru care a  fost întocmit proces -verbal de constatare a părăsirii 

copilului în spital, încheiat între reprezentanţii Poliţiei,  Spitalului Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu şi 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială  şi Protecţia Copilului. Mama a fugit din spital la cateva zile 
după ce a adus pe lume copilul cu o greutate  mică. Din informaţiile obţinute cu sprijinul Poliţiei  
municipiului Tg-Jiu, mama nou-născutului a fost identificată  ca având domiciliul în judeţul Dolj, unde 
nu mai fost de circa  doi ani de zile, iar  actul de identiate expirat din data de  

• 01.2014. Cazul a fost referit la DGASPC Dolj  pentru luarea măsurilor legale. Astfel începând cu data 
de 16.06. 2015 pentru copil s-a dispus măsura plasamentului în regim de urgenţă la un asistent 
maternal profesionist din  cadrul DGASPC Dolj.  

• Din cei 86   nou-născuti,  72  s-au reîntors în familia de origine, cazurile fiind monitorizate la domiciliu 
prin vizite.  

• 4 copii nou-născuţi  au fost  referiţi în alte judeţe : 2 cazuri  la  DGASPC Mehedinți, 1 caz referit la 
DGASPC  Vâlcea, iar altul  la DGASPC  Timiş, pentru monitorizare/ sau luării măsurilor legale în 
interesul copilului. 

• Pentru 3 nou-născuţi s-a instituit plasament la un asistent maternal profesionist  din cadrul DGASPC  
Gorj .  

• Pentru două cazuri   de nou – născuţi s-a instituit plasamentul  familial la bunicii paterni, respectivi 
materni. 

• 5 copii  nou născuţi  au fost plasaţi   într-un centru rezidential , Centrul de primire şi evaluare în regim 
de urgenţă pentru copilul abandonat sau părăsit în maternitate Tg-Carbuneşti din cadrul Complexului 
de Servicii Comunitare pentru Copilul în  Dificultate Tg- Cărbuneşti. 

• În evidenţe   un  nou-născut , respectiv o fetiţă de  o lună şi  2 copii  cu vârsta de 2 ani, respectiv  4 
ani şi doua mame  sunt  cu identitate necunoscută . 

• 6 cupluri mame - copiii (13 copii) au fost gazduite în centre maternale din subordinea  DGASPC Gorj.  
• Pentru 6 nou-născuţi aflaţi cu mamele într-un centru maternal s-a instituit plasament la un asistent 

maternal profesionist. 
Au fost identificate 30  gravide aflate în situaţie de risc de abandon, cazurile fiind monitorizate de 

Autoritatea locala şi DGASPC Gorj  . 
În alte secţii decât cele de nou-născuti (pediatrii)  a fost semnalat un singur caz  al unui copil  cu vărsta 

de 7 luni de zile aflat  în situaţie de  risc social. În prezent cazul  este   monitorizat în propria familie. 
Toate cuplurile  mama – copil au fost evaluate periodic timp de 6 luni , respectiv un an de zile prin 

vizite  semestriale  la domiciliu, în colaborare cu autorităţile locale,  iar unde a fost nevoie s-a prelungit 
monitorizarea  cazului 3 sau 6 luni. 

În cursul anului 2015 au fost monitorizaţi prin vizite  la domiciliu ,  copii care au fost supuşi riscului 
de abandon/risc social : În trim. I -15 cazuri,   în trim II - 28  cazuri , 30  cazuri în trimestrul III, iar în trim IV -  
24 cazuri.  

De la începutul anului şi până în prezent au fost închise  15  cazuri , în urma monitorizării constatându-
se că 13 copii  pot fi menţinuţi în familiile lor de origine, pentru 2 nou –născuţi s-a instituit plasament familial 
la bunici.  2 copii în varsta de o luna au decedat. 
   În colaborare cu autorităţile locale s-a oferit sprijin în vederea întocmirii actelor privind  situaţia 
juridică şi socială a mamelor/copiilor. 
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      S-a  înaintat trimestrial Comisiei pentru Protecţia Copilului Gorj  raportul  cu situaţia copiilor părăsiţi 
în unităţile sanitare, a gravidelor în risc social, de monitorizare a cazurilor de copii care au fost supuşi riscului 
de a fi părăsiţi în unităţile sanitare reintorşi în familie. 
   Şi în cursul anului 2015 a continuat programul de prevenire a abandonului/instituţionalizării copiilor 
derulat în parteneriat cu cele doua asociaţii luxemburgheze. 
-  Asociaţia «Rumanesch  kanner an der Nout» in cursul anului a susţinut lunar  o familie nevoiaşă cu mulţi 
copii, cu suma lunara de 150 lei. 
- Asociația «Nos enfents d’ailleurs» a acordat ajutor financiar lunar pentru o  familie  lipsită de posibilităţi 
financiare, cu suma lunară de 75 lei.  
  Au fost întocmite rapoartele  trimestriale cu datele de identificare a copiilor părasiţi în unităţile 
sanitare şi trimise la ANPDC din cadrul MMFPS. 

La data de 31.12.2015 a fost înregistrat un  numar de 338 de copii care se află în plasament familial 
la o familie sau persoană.  Aceştia au fost vizitaţi lunar şi  monitorizaţi trimestrial de către responsabilii de 
caz, în urma cărora s-au înregistrat    45  revocări,  dintre care 19 copii fiind reintegraţi în familie,  19  integrari 
socio-profesionale,  3 adopţii şi 4 tutele au încetat de drept.  Pentru 53 de copii s-a instituit masura specială 
de protecţie plasament şi  11  cereri sunt în curs de soluţionare pentru instituirea unei măsuri de protecţie. 
             O dată cu intrarea în vigoare a Ordinului 1733/2015 privind aprobarea Procedurii de stabilire şi plata 
a alocaţiei lunare de plasament, s-au predat 35 de tutele la Primăriile de domiciliu pentru a fi  monitorizate 
şi pentru a efectua rapoartele de monitorizare, în vederea transmiterii lor la AJPIS.  

Activităţile desfăşurate – în relaţia cu familia care solicită instituirea măsurii speciale – plasament 
familial sau a măsurii alternative – tutela. 

• Am efectuat evaluarea detaliată a familiilor sau persoanelor care pot primi în plasament copil/ copii sau care 
pot fi tutori,  pentru un număr  de 62 cazuri; Am furnizat informaţii familiei extinse sau substitutive privind 
tipurile de sprijin disponibil şi dacă a fost cazul, am întreprins  împreună cu  

SPAS demersurile pentru accesarea acestora; 
• Am monitorizat pentru o perioada de 6 luni situaţia unui numar de 19 copii privind reuşita reintegrării în 

familia naturală, efectuandu-se la  sfarşitul acestei perioade  referate de închidere caz. 
 Activităţile desfăşurate – în relaţia cu copilul aflat în dificultate 

• Pentru 53 cazuri noi s-au aplicat etapele managementului de caz, potrivit Ordinului 288/2006 cu colaborarea 
specialiştilor din cadrul autorităţilor locale din judeţ, instituindu-se o măsura specială de protecţie de către 
CPC Gorj sau de Tribunalul Gorj, pe baza PIP-ului stabilindu-se serviciile şi intervenţiile, de care va beneficia 
copilul şi familia sa în conformitate cu nevoile identificate.  

• Am efectuat un numar de 1767 vizite la domiciliile copiilor aflaţi în plasament, la unităţile şcolare şi cabinetele 
medicale individuale unde sunt înscrişi copiii, precum şi întâlniri la sediul DGASPC şi s-au întocmit rapoarte 
de vizită/ întâlnire, în care s-a consemnat detaliat scopul şi desfasurarea vizitei, mediul de viaţă, concluziile 
şi propunerile responsabilului de caz; 

• Am realizat un numar de 863 reevaluari ale situaţiei copiilor aflaţi în plasament, prin întocmirea dosarului şi 
înaintarea acestuia către CPC Gorj sau Tribunalului Gorj, dosar care se întocmeşte ca urmare a întâlnirii 
echipei multidisciplinare; 

• Am realizat şi revizuirea PIP  pentru un numar de 793 cazuri, trimestrial sau ori de cate ori este nevoie; 
• Am schimbat finalitatea unui numar de 3 PIP – uri din reintegrare în familia naturală în adopţie, ca urmare a 

obţinerii declaraţiilor parinţilor şi rudelor pana la gradul al IV – lea, aceştia exprimandu-şi acordul la adopţie 
în urma consilierii şi explicării efectelor procesului de adopţie. Dosarele celor  3 copii s-au predat 
Compartimentului Adopţii pentru a fi instrumentate şi introduse la Tribunalul Gorj în vederea obţinerii 
Sentinţelor Civile  de deschiderea a procedurii de adopţie; 
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I.2. Acordarea de sprijin material/financiar pentru prevenirea abandonului şi instituţionalizării. 
       Angajații din cadrul serviciului ”Managementul de caz pentru copilul aflat în plasament” au asigurat in 
cursul anului 2015, prin vizite lunare, furnizarea de ajutoare financiare la un numar de 48 familii aflate în 
situaţii de risc din partea fundaţiilor “Nos Enfants D’ailleurs” Luxemburg şi “Rumanesch Kanner An Der Nout” 
Luxemburg, . 
      În luna decembrie specialiştii serviciului în parteneriat cu Școala Gimnazială „Alexandru Ştefulescu” 
Tg.Jiu şi cu Fundaţiei Romfolk au distribuit donaţii de alimente, haine și jucării  către copiii  aflati în evidenţele  
instituţiei noastre, care provin din medii defavorizate din judeţul Gorj.    

I.3. Sprijinirea reintegrării copilului în familie. 
În cadrul DGASPC Gorj a funcţionat un serviciu de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii (în cadrul 

complexului de servicii Novaci), care a consiliat un număr de 18 copii. 
I.4. Reorganizarea reţelei de asistenţă maternală (reevaluare beneficiari, sprijinire 

reintegrare,specializarea asistenţilor maternali în funcţie de nevoile copiilor, formare continuă etc.) 
În perioada 01.01.2015-31.12.2015, angajaţii din cadrul serviciului au evaluat şi monitorizat activitatea 

asistenţilor maternali profesionişti (AMP) precum şi evoluţia copiilor aflaţi în plasament la aceştia. Serviciul 
de asistenţă maternală asigură protecţia copilului care necesită stabilirea unei măsuri de protecţie ce impune 
creşterea, îngrijirea şi educarea copilului de către un asistent maternal profesionist .  

Asistentul maternal profesionist este persoana care ia în îngrijire la domiciliul său, pentru o perioadă 
determinată, unul sau mai mulţi copii în dificultate, ca urmare a deciziei Comisiei pentru Protecţia Copilului 
sau instanţei de judecată. Plasarea copilului în dificultate într-o familie substitutivă reprezintă o alternativă 
de tip familial la sistemul rezidenţial de protecţie.  

     Fiecare asistent maternal profesionist primeşte în plasament unul, doi, trei sau patru copii, în funcţie 
de împrejurările existente. La data de 31.12.2015 situaţia era următoarea: 66 AMP aveau câte 1 copil, 56 
AMP aveau câte 2 copii, 3 AMP aveau câte 3 copii, 1 AMP are 4 copii  si 10 asistente maternale profesioniste 
erau fără copil, deci un total de 136 asistente maternale profesioniste. 

În data de 31.12.2015 erau 191 de copii aflaţi cu măsură de protecţie specială la asistenţi maternali 
profesionişti, dintre care 33 erau copii cu handicap. 

Activităţile desfăşurate de specialiştii din cadrul Serviciului – în relaţia cu copilul aflat la AMP, cu 
familia biologică şi cu AMP: 

• au întocmit un număr de 68 convenţii de plasament; 
• au efectuat un număr de aproximativ 1560 vizite la domiciliile asistenţilor maternali pentru 

monitorizarea situaţiei copiilor plasaţi la AMP, vizite care au inclus şi deplasări la unităţile şcolare unde sunt 
înscrişi copiii.  În timpul acestor vizite s-au completat rapoarte de vizită, în care au fost consemnate: scopul 
şi desfăşurarea vizitei, atitudinea copilului faţă de propria familie, menţinerea relaţiilor personale ale 
copilului, familia AMP şi mediul de viaţă, starea de sănătate curentă, educaţia şcolară cu progresele şi 
dificultăţile întâmpinate în procesul de învăţare, relaţia copil-colegi, socializare, activităţi recreative, 
comportament socioafectiv, aptitudini, deprinderi de viaţă, problemele puse în discuţie de către AMP, opinia 
copilului şi propunerile făcute de asistentul social responsabil de caz. 

• s-a asigurat plasarea fraţilor împreună, unde a fost posibil, iar unde nu s-a putut respecta acest 
criteriu, s-a încercat plasarea copiilor la asistenţi maternali cu zone de domiciliu apropiate; 

• au evaluat nevoile copiilor, au efectuat revizuirea trimestrială sau ori de câte ori a fost nevoie a 
nevoilor copiilor plasaţi la un AMP; 
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• au întocmit şi revizuit un număr de aproximativ 800 planuri individualizate de protecţie, revizuiri 
care au loc în urma unor întâlniri ale echipei pluridisciplinare; 

• au efectuat un număr de aproximativ 770 de reevaluari ale evoluţiei copiilor plasaţi la AMP şi 
aproximativ 200 raporte de monitorizare înaintate Agenţiei de Prestaţii Sociale Gorj; 

• au răspuns la adrese şi sesizări cu privire la situaţia copiilor plasaţi la AMP; 
• au realizat demersurile pentru identificarea familiei biologice şi/sau a familiei extinse a copiilor 

plasaţi pentru menţinerea relaţiilor personale ale acestora şi pentru a completa finalitatea adecvată în Planul 
Individualizat de Protecţie; 

• au informat şi consiliat părinţii cu privire la situaţia copiilor lor aflaţi sub măsura de protecţie la 
AMP, coordonând acţiunile familiei, SPAS, în vederea reintegrării copilului în familie; 

• au organizat întâlniri dintre părinţi/familie extinsă la sediul DGASPC ori în alte locuri stabilite de 
comun acord şi au întocmit rapoarte de specialitate privind relaţiile copilului cu familia sa, propunându-se 
motivat programe de învoiri în familie, pentru a pregăti reintegrarea copilului; 

• au avut loc întâlniri lunare cu asistenţii maternali profesionişti la sediul D.G.A.S.P.C. Gorj, în acest 
sens completându-se rapoarte de întâlnire; 

• au participat la procesele de potrivire dintre copil şi AMP, prezentând abilităţile şi competenţele 
AMP; 

• au întocmit un număr de 41 de dosare privind reatestarea asistenţilor maternali profesionişti şi 
un număr de 26 de dosare privind atestarea asistenţilor maternali profesionisti, dosare care au fost ănaintate 
Comisiei pentru Protecţia Copilului Gorj pentru analiză; 

• s-au înaintat dosarele pentru deschiderea procedurii de adopţie pentru un număr de 17 copii;  
• 16 copii au fost încredinţaţi în vederea adopţiei; 
• 7 copii au fost integraţi/reintegrati, monitorizarea situaţiei acestora făcându-se conform Ordinului 

nr. 288/2006; 
• pentru 5 copii s-a înlocuit măsura de plasament de la asistent maternal profesionist la centre 

specializate. 
• au efectuat un număr de 135 evaluari anuale a activităţii AMP şi planuri de acţiune pentru anul 

2015; 
 În cursul anului 2015, s-au desfăşurat la sediul D.G.A.S.P.C. Gorj şi cursurile de formare 
profesională pentru AMP, desfăşurate în cadrul a două sesiuni,  astfel: 

În luna mai 2015 având temele: 
- Pregătirea specializată a AMP care primeşte un copil în plasament în regim de urgenţă, 0 – 2 ani; 
- Pregătirea copilului plasat la AMP pentru integrarea în familia adoptivă şi pentru reintegrarea în familia 

naturală; 
             În luna octombrie 2015 având temele: 
- Îngrijirea copilului aflat în plasament la AMP; 
- Identificarea de către AMP a modificărilor comportamentale ale copilului care beneficiază de o măsură de 

protecţie specială (plasament la AMP). 
Psihologul Serviciului a efectuat în anul 2015 aproximativ 350 evaluări psihologice pentru copiii 

plasaţi la AMP şi pentru AMP. 
I.5. Acordarea  de asistenţă şi sprijin consiliilor locale în vederea înfiinţării de „Consilii Comunitare 

Consultative” şi instruirea membrilor acestor consilii. 
Au fost organizate cursuri de instruire cu 81 membrii ai consiliilor comunitare şi 73 de asistenţi sociali 

sau persoane cu atribuţii de asistenţă socială din cadrul a  61 de primării, cu privire la atribuţiile în domeniul 
asistenţei sociale ce le revin comunităţilor locale, în contextul  legislativ actual cât şi cu privire la organizarea 
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şi funcţionarea consiliilor consultative din structura cărora fac parte. Au avut loc 3 sesiuni de instruire ce s-
au desfăşurat în luna noiembrie  2015.  

I.6. Implementarea standardelor pentru formarea de deprinderi de viaţă independentă în serviciile 
de protecţie de tip rezidenţial a copilului şi sprijinirea tinerilor care părăsesc sistemul de protecţie al 
copilului în vederea integrării socio-profesionale. 
• Fiecare copil/tânăr din sistemul rezidenţial are întocmit un Program de intervenţie specifică pentru 

dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă, care este pus în practică şi reevaluat de personalul de 
specialitate care asigură îngrijirea şi educarea acestora la fiecare trei luni. Fiecare tânăr este evaluat şi 
consiliat în vederea integrării socioprofesionale, atât de personalul serviciului cât şi la AJOFM Gorj, unde 
sunt luaţi în evidenţă la intrarea în centrul pentru formarea de deprinderi de viaţă independentă. 

• De asemenea se organizează periodic acţiuni de consiliere şi de informare a tinerilor în vederea pregătirii 
acestora pentru ieşirea din sistemul de protecţie. În anul 2015 au fost întocmite şi depuse  8 dosare 
pentru căutarea unui  loc de muncă şi 4 dosare pentru şomaj , 7 dosare pentru solicitare de locuinţă 
socială la Primăria Tg - Jiu pentru tinerii care nu au posibilitatea revenirii în familie (unul primind deja 
locuinţă socială). 

• Tinerii au participat însoţiţi la bursele locurilor de muncă şi la întrunirile organizate la AJOJM. Au fost 
informaţi cu privire la locurile de muncă vacante. 

   Beneficiarii care se află în centrele de formare a deprinderilor, sunt sprijiniţi în continuare pentru 
continuarea studiilor la o formă de învăţământ. 

La sfârşitul anului 2015, în centrele de formare a deprinderilor, se aflau 10 tineri din care: 4 fete ( 1 
elevă liceu Energetic cls XII , o elevă la la Şcoala Postliceală de Birotică , 1  în şomaj şi o absolventă Şcoala 
Postliceală Sanitară), 6 băieţi – absolvenţi de facultate (2 absolvenţi postliceală ,2 masteranzi anul I, 2 elevi  
la Colegiul auto Traian Vuia. 

I.7. Îmbunătăţirea modalităţilor de evaluare complexă a copiilor cu handicap şi asigurarea de servicii 
de recuperare pentru copiii cu dizabilităţi din mediul familial 

  În vederea implementării unui sistem coerent şi complex de stabilire a gradului de handicap cu accent 
pe stabilirea potenţialului de integrare, Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului din cadrul Direcţiei, a 
efectuat pe parcursul anului 2015 un număr de 1154 de evaluări (din punct de vedere medical, psihologic şi 
social), în vederea încadrării copiilor în grad de handicap şi asigurării măsurilor de protecţie specială şi socială 
prevăzute de lege.  

În baza raportului de evaluare întocmit de către Serviciul de Evaluare Complexă s-au emis hotărârile 
privind încadrarea copiilor în categoria persoanelor cu handicap, certificatele de încadrare şi planurile de 
recuperare pentru copiii cu dizabilităţi după cum urmează: - grav-cu asistent personal-639, accentuat-366 
,mediu – 143, uşor-6.                          

Pentru a veni în sprijinul familiilor cu copii cu dizabilităţi,la cererea reprezentanților legali, s-au efectuat 
evaluări  la domiciliu pentru 119 copii nedeplasabili.  

De asemenea, pentru a creşte gradul de integrare şi  participare socială a copiilor cu dizabilităţi, s-au 
întocmit şi comunicat adrese din partea C.P.C. privind aplicarea itemilor de restricţie şi participare socială 
pentru un număr de 200 cazuri cu recomandări  educaţionale, terapeutice, şcolare şi medicale care să vină în 
sprijinul recuperării copiilor.  

S-au soluţionat : 
• 2 contestaţii privind hotărârea de încadrare în grad de handicap; 
• s-au prezentat  în Comisia pentru Protecţia Copilului un număr de 8 referate privind analiza şi încadrarea 

în grad de handicap pentru copii internați în clinicile de specialitate ;  
• 4 referate privind modificarea hotărârii C.P.C. privind încadrarea copilului într-un grad de handicap şi a 
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anexelor acesteia, prin schimbarea adresei de domiciliu  şi a prestaţiilor aferente ( pt. 1 copil reintegrat 
în familia naturală), prin schimbarea adresei de domiciliu (pt. 2 copii) de modificare a datelor de 
identitate a copilului şi părinţilor în urma  sentinţei  civile de adopţie ( pt. 1 copil ); 

• s-au analizat 18 dosare  şi  s-a  întocmit documentaţia  pentru 17 copii în vederea frecventării centrului 
de recuperare din cadrul C.S.C.C.H. Tg-Jiu şi pentru 1 copil de scoatere din programele de recuperare din 
cadrul C.S.C.C.H Tg-Jiu, ca urmare a nefrecventării programului de recuperare, împlinirii vârstei de 18 ani 
sau la solicitarea părinţilor; 

• 1 adresă către primării pentru monitorizare caz. 
• 3 adrese către D.G.A.S.P.C Mehedinți și Vâlcea. 

 Pentru oferirea de servicii de recuperare copiilor cu dizabilităţi, în cadrul Serviciului de Evaluare 
funcţionează Echipa Mobilă pentru recuperarea copiilor cu dizabilități care a oferit servicii la domiciliu ,de 
consiliere, terapie educaţională şi recuperare la nivelul autonomiei personale  celor 47 de copii aflați în 
evidenţă. Numărul total de intervenţii a fost de 210. Pe parcursul anului, din acest total: 

- 3 copii au fost scoşi din program la solicitarea părinţilor (înscrişi în alte centre de recuperare, au 
împlinit vârsta de 18 ani, nu s-au mai încadrat în grad de handicap). 

- 7 copii au fost înscrişi în program la solicitarea părinţilor. 
I.8. Oferirea de servicii de prevenire şi combatere a abuzului, neglijării şi exploatării copilului , inclusiv 

protecţia victimelor violenţei domestice. 
• Centrul de primire în regim de urgenţă pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat Tg-Jiu 

              În anul 2015  Centrul de primire  în regim de urgenţă Tg-Jiu a asigurat furnizarea  unor servicii  de 
calitate în vederea protejării copilului privind securitatea, dezvoltarea psiho-socio-emoţională sau 
integritatea morală – urmare a exercitarii  în mod abuziv a drepturilor părinteşti pentru un număr de 126 
copii: 5 copii au fost preluaţi din anul 2014; 62 copii au fost  gazduiţi – reintegraţi în familie; 23 copii  au fost 
transferaţi astfel: 9 copii – DGASPC-urile din judeţele unde aveau domiciliul  - Dolj, Timişoara, Sibiu, 3  copii 
la Asociaţia Copiii Noştri de Pretutindeni Tg-Jiu, 1 copil cu PRU la CSCCNS Tg-Jiu, 2 copii cu PRU la ADPRC 
„Primăverii” din cadrul CSCCD Tg-Jiu, 8 copii la CPRU Novaci din cadrul CSCCD Novaci; 18 copii – PRU la  AMP 
din cadrul DGASPC Gorj; pentru 15 copii - s-au emis Dispoziţii de plasament în regim de urgenţă, din care: 
pentru 6 copii a fost înlocuită măsura de protecţie specială plasament în regim de urgenţă  cu măsura de 
protecţie specială plasament la ADPRC din cadrul CSCCD Tg-Jiu , pentru 2 copii a fost  înlocuită măsura de 
protecţie  specială  plasament în regim de urgenţă  cu reintegrarea în familia naturală, pentru 3 copii s-a 
înlocuit măsura de protecţie specială  plasament în regim de urgenţă  cu masura de protecţie specială 
plasament la asistent maternal profesionist, pentru 1 copil s-a înlocuit măsura de protecţie specială 
plasament în regim de urgenţă  cu măsura de protecţie specială plasament la CSCCH Tg-Jiu; pentru 3  copii s-
au  efectuat  demersuri pentru înlocuirea măsurii  de protecţie specială plasament în regim de urgenţă, cu 1 
copil – reintegrare în familie, la mamă; 1 copil – măsură de protecţie special, plasament la AMP din cadrul 
DGASPC Gorj; 1 copil - măsură de protecţie specială  plasament la CSCCNS Tg-Jiu. 

• Centrul de primire în regim de urgenţă mama şi copilul victime ale violenţei domestice, Tg-Jiu 
             Centrul de primire în regim de urgenţă mama şi copilul victime ale violenţei domestice, Tg-Jiu este un 
serviciu ce sprijină şi asistă victimele violenţei domestice pentru a face faţă dificultăţilor de natură 
psihosocială care afectează relaţiile familiale, pentru dezvoltarea competenţelor parentale, şi a relaţiilor 
maritale sau de convieţuire comună având ca ţintă prevenirea abuzului, a situaţiilor ce pun în pericol 
securitatea şi integritatea membrilor familiei, a neglijării copilului de către persoanele care sunt responsabile 
pentru creşterea şi educarea copilului. Locaţia are  o capacitate de 7 locuri (cuplu mamă-copil). 
          În anul 2015 , Centrul de primire în regim de urgenţă mama şi copilul victime ale violenţei domestice 
,Tg-Jiu  a oferit protecţie şi gazduire  pentru 20 cazuri: 19 mame, 1 tată şi 50 copii victime ale violenţei dintre 
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care : 2  cazuri  (2 mame cu  7 copii) preluaţi din anul 2014 ; 6 cazuri (6 mame  cu 18 copii) pe baza de dispoziţii 
de admitere  au fost reintegrate în familia; 2 cazuri   gazduiţi din care : 2 cazuri (2 mame  cu 2  copii) transfer 
la Centrul Maternal Tg-Jiu ; 1 caz (1 tată cu 1 copil)  copilului i s-a instituit masură de protecţie specială 
plasament în regim de urgenţă la AMP  de catre Serviciul Asistenţă Maternală din cadrul DGASPC Gorj; 9 
cazuri (9 mame cu 21 copii) gazduiţi şi reintegraţi în familia naturală/ extinsă.  

- Compartimentul „Telefonul copilului” – 0253.983  
În perioada 01.01- 31.12.2015 la Compartimentul de intervenţie în regim de urgenţă, în domeniul 

asistenţei sociale, „Telefonul copilului” şi evaluare iniţială s-au primit un numar de 94 sesizări, pentru care s-
au completat fişe de convorbire şi de semnalare obligatorii, sesizări care au vizat 162 copii, din care 121 din 
mediul rural. 

Din cele 94 sesizări, 22 au fost referite la alte compartimente, din cadrul direcţiei, abilitate să soluţioneze 
cererile clienţilor. 

 Din cele 72 de sesizări instrumentate de angajaţii Compartimentul de intervenţie în regim de urgenţă, în 
domeniul asistenţei sociale, „Telefonul copilului” şi evaluare iniţială, 16 sesizari s-au dovedit a fi confirmate, 
acestea vizând 28 copii, diferenţa fiind infirmata şi de altă natură. 

 Distribuţia celor 28 cazuri confirmate după forma de violenţă înregistrată: 
• 1 minor aflat în situație de abuz fizic; 25 minori aflați în situație de neglijare; 2 minori aflaţi în situaţie de 

exploatare prin muncă. 
  După mediul de rezidenţă al minorilor, cele 28 cazuri sunt astfel repartizate: 24 cazuri în care 
minorii provin din mediul urban;  4 cazuri în care minorii  provin din mediul rural. 
         După sexul minorilor, cele 28 de cazuri sunt distribuite astfel:  

• 17 cazuri  cu minori  de sex masculin; 
• 11 cazuri  cu minori  de sex feminin. 

- Activități de Combatere a Situațiilor de Abuz, Neglijență, Trafic, Migrațiune, Repatriere și Violență în 
Familie 

Au fost înregistrate un număr de 282 sesizări, privind 391 copii .Dintre cele 282 sesizări, 157 au fost 
confirmate și 125 infirmate.  

Se observă o crestere a cazurilor semnalate, însă conform evaluărilor compartimentului, numărul de 
cazuri confirmate este aproximativ constant în fiecare an. Creşterea numărului de semnalări poate fi datorată 
şi actiunilor de informare care au avut o adresabilitate cât mai completă şi complexă .  

Cele 125 cazuri confirmate privesc un număr de 241 copii şi sunt distribuite astfel: 12 minori aflați în 
situație de abuz fizic; 90 minori aflați în situație de abuz emoţional; 7 minori aflați în situație de abuz sexual; 
92 minori aflați în situație de neglijare; 3 minori victime ai violenței domestice; 8 minori cu tentativă de suicid; 
3 minori abandon şcolar; 1 minor repatriere; 3 minori exploatare muncă; 22 minori alte situații. 

Mediul de provenienţă al celor 235 minori sunt: 94 provin din mediul urban şi 147 din mediul rural. 
Distribuţia pe sexe: din totalul de 241 minori victime, 112 sunt de gen masculin şi 129 sunt de gen feminin. 
Consilierea juridică s-a făcut la toate cazurile care au fost preluate și soluționate de compartimentul de 
intervenție în situații de abuz, neglijență, trafic, migrațiune, repatriere și violență în familie, respectiv la 303 
minori. 

Activitatea compartimentului de intervenție în situații de abuz, neglijență, trafic, migrațiune, repatriere 
și violență în familie a constat și în acțiuni de prevenire a diferitelor situații de abuz, neglijare, exploatare, 
care s-a axat pe două componente cea de prevenire și cea de combatere. 

A)Activitatea de prevenire a E.I.L. în anul 2015 s-a concretizat în : 
1. Acțiune de oferire de mărțișoare copiilor  organizată de reprezentanții Echipei Intersectoriale Locale în 
parteneriat cu Consiliul Județean al Elevilor,  
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2. Ziua ”Internațională a Femeii-8 martie ” organizat de reprezentanții Inspectoratului de Poliție al Județului 
Gorj în parteneriat Echipei Intersectoriale Locale, 
3.Ziua ” Internațională a Femeii” organizat de reprezentanții Consiliul Judetean al Elevilor în parteneriat 
Echipei Intersectoriale Locale, 
4. Ziua ” mondială a fericirii” organizat de reprezentanții Centrului Judetean de Resurse si Asistență 
Educațională Gorj în parteneriat cu Echipa Intersectorială Locală și Consiliul Județean al Elevilor, 
5. Ziua ” Poliției Române ” eveniment organizat de reprezentanții Inspectoratului de Poliție al Județului Gorj, 
în parteneriat cu Echipa Intersectorială Locală și Consiliul Județean al Elevilo, 
6. Concursul Județean de muzică ” Artă sau violență? Tu alegi” organizat de reprezentanții Centrului Judetean 
de Resurse si Asistență Educațională Gorj în parteneriat cu Echipa Intersectorială Locală și Consiliul Județean 
al Elevilor, 
7. Campania  ”Familia prin ochii copiilor” organizată de reprezentanții Centrului Judetean de Resurse si 
Asistență Educațională Gorj în parteneriat cu Echipa Intersectorială Locală,  
8. Seminarul  ”Ziua internațională a familiei” organizată de reprezentanții Penitenciarul Tg Jiu în parteneriat 
cu Echipa Intersectorială Locală,  
9. Seminarul  de informare și comunicare în vederea promovării principiilor egalității de șanse și a incluziunii 
sociale organizată de Asociația pentru șanse Egale, Centrul de analiză și inovare economico-socială , Agroserv 
management  în parteneriat cu Echipa Intersectorială Locală,  
10. Concursul de desen ”Copilărie fără violență” - pentru marcarea ”Zilei internaționale împotriva violenței 
asupra copiilor” organizat de Centrului Judetean de Resurse si Asistență Educațională Gorj în parteneriat cu 
Echipa Intersectorială Locală,  
11. Activitățile din Săptămâna prevenirii criminalității,  
12. Campania ”Zilele de activism împotriva violenței asupra femeii”. 

        B) Activitatea de prevenire 
1. Campania ” O săptămână fără violență” –organizat de CJRAE în parteneriat cu reprezentanții 
compartimentului de intervenție în situații de abuz, neglijență, trafic, migrațiune, repatriere și violență în 
familie 
2. Campania ”Nu lăsa violența să te trasforme într-un infractor” – organizat de IPJ Gorj în parteneriat cu 
reprezentanții compartimentului de intervenție în situații de abuz, neglijență, trafic, migrațiune, repatriere și 
violență în familie 
3. Campania ”Spunem împreună Stop violenței”- organizat de CJRAE Gorj în parteneriat cu reprezentanții 
compartimentului de intervenție în situații de abuz, neglijență, trafic, migrațiune, repatriere și violență în 
familie 
4. Proiectul ”Învață  să spui NU” organizat de Asociația ”Tinerii Luptă Împotriva Viciilor Mileniului III” în 
parteneriat cu reprezentanții compartimentului de intervenție în situații de abuz, neglijență, trafic, 
migrațiune, repatriere și violență în familie 

I.9. Activităţi desfăşurate pentru promovarea adopţiei naţionale ca finalitate a planului individualizat 
de protecţie 

Activităţile desfaşurate – în relaţia cu familia adoptatoare: 
• 16 persoane sau familii, care au dorit să adopte, au fost evaluate/reevaluate din punct de vedere 

social şi psihologic şi au urmat cursurile de pregătire pentru asumarea în cunoştinţă de cauză a 
rolului de părinte, organizate de specialiştii serviciului în 3 sesiuni a câte 4 ore fiecare. Procesul de 
evaluare se realizează prin discuţii şi întâlniri cu adoptatorul/familia adoptatoare, cu membrii 
familiei extinse şi cu alte persoane care pot furniza informaţii relevante la domiciliul acestora, cât 
şi la sediul direcţiei; 
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• 30 de persoane sau familii au solicitat informaţii cu privire la procedura adopţiei, specialiştii 
compartimentului furnizându-le materiale informative, broşuri, pliante, încurajându-i în hotărârea 
pe care urmau să o ia; 

• S-a realizat emiterea a unui număr de 16 atestate privind persoanele/familiile apte să adopte 
precum şi a unui număr de 16 dispoziţii ale directorului general al D.G.A.S.P.C. Gorj, privind 
atestarea persoanelor/familiilor apte să adopte. 

Activităţile desfaşurate – în relaţia cu copilul şi familia biologică: 
• au întocmit dosarele pentru un număr de 22 copii care aveau ca finalitate a PIP-ului adopţia 

naţională, privind deschiderea procedurii de adopţie la Tribunalul Gorj, dosare întocmite în urma 
vizitelor specialiştilor serviciului la domiciliile părinţilor acestor copii 

• pentru 22 copii, care aveau ca finalitate a PIP-lui adopţia naţională s-a deschis procedura de adopţie 
națională prin sentinţe civile rămase definitive; 

• în urma unui proces de potrivire, la 18 persoane/familii atestate ca apte să adopte le-a fost dat în 
încredinţare în vederea adopţiei interne un copil; 

• la sfârşitul perioadei de încredinţare, 19 adopţii naționale au fost încuviinţate de Tribunalul Gorj, la 
care se adaugă 5 excepţii, pentru care s-au făcut consilieri și  s-au întocmit rapoarte în acest sens; 

• pe perioada de postadopţie au fost monitorizate 38 de adopţii, pentru care s-au întocmit 144 
rapoarte trimestriale; 

• pentru 8 cazuri de adopţie s-a încheiat perioada de monitorizare post adopţie, prin rapoarte finale 
care sunt avizate de directorul general şi transmise  Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 
Drepturilor Copilului şi Adopţie; 

• s-a asigurat reprezentarea D.G.A.S.P.C. Gorj, în materia adopţiei, în instanţele de judecată într-un 
număr de 64 de dosare; 

• trimestrial potrivit prevederilor art. 4 din Ordinul nr. 617/18 decembrie 2012, privind aprobarea 
unor măsuri vizând asigurarea transparenţei unor etape administrative derulate în cadrul 
procedurilor de adopţie şi coordonarea intervenţiei Compartimentului adopţii şi postadopţii în 
relaţia cu managerul de caz, Serviciul Adopţii şi Postadopţii din cadrul D.G.A.S.P.C. Gorj, a realizat 4 
întâlniri de consultare cu persoanele/familiile adoptatoare care nu au fost incluse în procesul de 
potrivire; 

• în perioada 25.05.-02.06.2015, D.G.A.S.P.C. Gorj, a organizat “ZIUA NAŢIONALĂ PENTRU ADOPŢIE”, 
campanie ce a avut drept scop creşterea gradului de informare a populaţiei cu privire la procedura 
adopţiei, particularităţile şi importanţa fiecărei etape în parte. În consecinţă, D.G.A.S.P.C. Gorj, a 
prezentat noutăţile aduse de actuala legislaţie cu privire la adopţie, principiile care stau la baza 
reglementărilor în vigoare, precum şi importanţa parcurgerii etapelor procedurii adopţiei. În acest 
sens prin serviciul de specialitate (Serviciul Adopţii şi Postadopţii) D.G.A.S.P.C. Gorj, a desfăşurat 
campania dedicată acestui eveniment prin publicarea zilnică într-un cotidian local a unor materiale 
de presă (8 materiale) prin care s-a urmărit informarea populaţiei privind procedura adopţiei. 
Materiale în acest sens au apărut şi în alte cotidiene locale, existând dealtfel tot în această perioadă 
şi apariţii televizate ale specialiştilor serviciului; 

• Specialiştii Serviciul Adopţii şi Postadopţii, la solicitarea A.N.P.D.C.A. au realizat consilierea 
familiilor/rudelor a 2 persoane adoptate internaţional, care doresc să-şi cunoască familia/rudele 
biologice; 

      De asemenea promovarea adopţiei naţionale s-a realizat prin prezentarea de statistici şi materiale 
informative privind procedura adopţiei naţionale de către specialiştii serviciului prin mai multe interviuri date 
la posturile de televiziune si publicaţiile locale.  
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I.10. Activităţi desfăşurate pentru oferirea serviciilor de tip rezidenţial , în conformitate cu 
standardele minime obligatorii în domeniul protecţiei copilului şi standardele de cost. 

În toate complexurile de servicii pentru copii aflate în subordinea DGASPC Gorj ,în perioada raportată, 
activitatea s-a desfăşurat prin implementarea standardelor minime obligatorii specifice fiecărui tip de 
serviciu rezidenţial, vizând creşterea calităţii vieţii beneficiarilor şi dispariţia deosebirilor faţă de mediul 
familial. 

 
 
 
 
Pentru perioada 01.01.2015 - 31.12.2015, situaţia statistică a copiilor din complexurile rezidenţiale 

(inclusiv centrele de zi si de recuperare) şi evoluţia acestora  se prezintă după cum urmează: 
Complexul Nr. copii-

cazuri 
active la 

01.01.2015 

Nr. copii-cazuri 
active la  

31.12.2015 

Complexul de servicii comunitare pentru copilul în dificultate Tg - 
Jiu 

103 109 

Complexul de servicii comunitare pentru copilul în dificultate 
Novaci 

39 42 

Complexul de servicii comunitare pentru copilul în dificultate Tg - 
Cărbuneşti 

46 41 

Complexul de servicii comunitare pentru copilul cu nevoi speciale 
Tg - Jiu 

79 71 

Complexul de servicii comunitare pentru copilul cu handicap Tg - 
Jiu 

106 118 

Complexul de servicii alternative la protecţia rezidenţială Tg - Jiu 33 37 
TOTAL 406 418 

 
1. Complexul de servicii comunitare pentru copilul în dificultate Tg - Jiu –funcţionează de la 

închiderea proiectului PHARE cu următoarele servicii alternative:  
Nr.crt. Servicii Nr.copii la     

31.12.2015 
1.  Apartament destinat protectiei rezidentiale a copiilor « Debarcader » Tg - Jiu 9 
2.  Apartament destinat protectiei rezidentiale a copiilor»Săvineşti » Tg - Jiu 4 
3.  Apartament destinat protectiei rezidentiale a copiilor « Aleea Teilor » Tg - Jiu 8 
4.  Apartament destinat protectiei rezidentiale a copiilor cu dizabilitati« Sf.Dumitru » 

Tg -  Jiu 7 
5.  Apartament destinat protectiei rezidentiale a copiilor cu dizabilitati « Sf.Nicolae » 

Tg -  Jiu 7 
6.  Centru  ptr. dezvoltarea deprinderilor  de viaţă nr.1 Tg -  Jiu 6 
7.  Centru ptr. dezvoltarea deprinderilor de viaţă  nr.2 Tg -  Jiu 4 
8.  Apartament destinat protectiei rezidentiale a copiilor « Mărgăritarelor » Motru 7 
9.  Apartament destinat protectiei rezidentiale a copiilor « Primăverii » Motru 7 
10.  Apartament destinat protectiei rezidentiale a copiilor « Tineretului » Rovinari 6 
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11.  Centrul de îngrijire de Zi Pestalozzi  Tg -  Jiu 33 
12.  Apartament destinat protectiei rezidentiale a copiilor Motru 5 
13.  Apartament destinat protectiei rezidentiale a copiilor Rovinari 6 

 
2. Complexul de servicii comunitare pentru copilul în dificultate Tg - Cărbuneşti: 

Nr. crt.  Servicii Nr.copii la          
31.12.2015 

1. Centrul de plasament destinat protectiei rezidentiale a copiilor  Tg - 
Cărbuneşti 21 

2. Centru maternal  Tg -  Cărbuneşti 0 
3. Centrul de zi 0 
4. Centrul de primire si evaluare în regim de urgenţă pt. copil parasit sau 

abandonat in maternitate 20 
   
 3. Complexul de servicii comunitare pentru copilul în dificultate Novaci  

De la închiderea proiectului PHARE, Complexul funcţionează cu următoarele servicii alternative: 
Nr.crt. Servicii Nr.copii la 

31.12.2015 
1.  Centrul de primire în regim de urgenţă pentru copilul abuzat,neglijat şi 

exploatat -Novaci 
3 
 

2.  Centrul de zi Novaci 12 
3.  Centrul maternal – Novaci 6 
4.  Casa de tip familial destinata  protectiei  rezidentiale a    copiilor „ 

Novaci” 10 
5.      Casa de tip familial destinata  protectiei  rezidentiale a    copiilor 

« Huluba » 11 
           

4.  Complexul de servicii comunitare pentru copilul cu nevoi speciale Tg - Jiu   
Nr. crt. Servicii  Nr. copii la 

31. 12. 2015 
1.  Centrul de plasament destinat protectiei rezidentiale a copiilor cu dizabilitati 46 
2.  Centrul de îngrijire și recuperare de zi copii pentru copiii cu dizabilități 6 
3.  Casă de tip familial destinata protecției rezidențiale a copiilor cu handicap 

Scoarta  
8 

4.  Casă de tip familial destinata protecției rezidențiale a copiilor cu handicap 
Rachiti 

11 

   Este singura unitate de tip rezidenţial vechi pe care o mai avem în subordine.  Nu a intrat în 
restructurare, deoarece funcţionarea ei este legată de existenţa Centrului Şcolar pentru Educatie Incluzivă 
(fosta Şcoală Specială), iar procesul de  restructurare este dependent de implementarea reformei 
învăţământului special.  

 
5. Complexul de servicii comunitare pentru copilul cu handicap Tg - Jiu 

Nr.crt.  Servicii     Nr. copii la 
    31.12.2015 
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1.  Centrul de recuperare neuromotorie (tip ambulatoriu) 68 
2.  Centrul de plasament destinat protecției rezidențiale a copiilor cu 

dizabilități 50 
 
6. Complexul de servicii alternative la protectia rezidenţială Tg Jiu    

Nr.crt. Servicii  Nr. copii la 
31.12.2015 

1.  Centrul maternal 13 
2.  Centrul de îngrijire de zi  24 

I.11. Iniţierea de proiecte şi parteneriate pentru atragerea de finanţare externă şi internă în vederea 
diversificării serviciilor sociale la nivel judeţean şi local. 

Pentru atingerea obiectivelor strategice, în anul 2015,  D.G.A.S.P.C. Gorj, prin Biroul Strategii, Programe, 
Proiecte în domeniul asistenţei sociale şi relaţia cu ONG-urile a continuat implementarea de proiecte cu 
finanţare europeana, a continuat derularea unor parteneriate materializate în proiecte /programe şi 
convenţii de colaborare, în domeniul social , a conceput, monitorizat implementarea  Strategiei de asistenţă 
socială şi protecţiei copilului 2014-2020, a Planurilor Operationale de implementare a strategiei, după cum 
urmează : 

A) Proiecte cu Finanţare din Fonduri Structurale Europene,  Nerambursabile: 
  1)   Proiectul ,,Reabilitarea, Modernizarea, Dotarea Complexului de Servicii Comunitare pentru Copilul în 
Dificultate Tg-Carbunesti ”, solicitant D.G.A.S.P.C Gorj, cu finanţare din  Fonduri Structurale POR Axa 3 -
Îmbunătăţirea infrastructurii sociale D.M.I -3.2 Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea si echiparea 
infrastructurii serviciilor sociale. 
 In data de 12.10.2012 s-a semnat contractul de finanţare nr. 3571, cod SMIS 16907 între DGASPC 
Gorj şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului  prin Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest 
Oltenia. 
Bugetul total al proiectului este de 3.018.842,84 lei din care finanţarea nerambursabilă din partea Uniunii 
Europene este în sumă de 1.881.044,90 lei, contribuţia Guvernului României de 814.028,42 lei şi contribuţia  
beneficiarului de 323.769,52 lei.  

Proiectul se află in faza de implementare, comunicăm stadiul implementării proiectului Cod SMIS 
16907 : 

- Conform actului adiţional nr. 5/ 30.12.2015 la Contractul nr. 3571 din 10.12.2012, s-a prelungit 
termenul de implementare al proiectului până la data de 30.06.2016. 

- Conform Hotărârii Consiliului Judetean Gorj nr. 137/18.12.2015  , privind stabilirea unor masuri în 
vederea finalizării contractului de finanţare pentru proiectul cu cod SMIS 16907, s-a aprobat data de 
30.06.2016, ca dată limită de finalizare a proiectului şi aprobarea valorii estimate a sumelor necesare, în 
limita valorii de 67.060,00 lei cu TVA, necesară finalizării proiectului. Suma este aprobată în bugetul DGASPC 
Gorj  pe anul 2016. 

Până în prezent , s-au derulat în majoritate toate achiziţiile pentru activităţiile planificate a se derula 
în cadrul proiectului în anul 2016, urmând a se livra ultimele produse/bunuri de către furnizori , în funcţie de 
termenele stipulate în contracte. 

Activităţile de informare (anunţul de presă si placa permanentă ) respectiv audit final se vor finaliza 
ulterior încheierii activităţilor de livrare a bunurilor, respectiv pană la data de 31.06.2016 

Estimăm perioada aprilie-mai 2016 , ca data de finalizare a tuturor activităţilor proiectului, nefiind 
necesar să fie alocate  resurse financiare suplimentare. 
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Menţionăm că  cererea de rambursare (finală) nr. 14  este depusă de beneficiarul proiectului SMIS 
16907  , cu suma eligibilă  totală de 137.701,68 lei  cu TVA. 

Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătăţirea calităţii infrastructurii serviciilor sociale 
şi ridicarea acestora la standarde europene în cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru Copilul în 
Dificultate Târgu Cărbuneşti, judeţul Gorj.  
2) Proiectul ,,Reabilitarea, Modernizarea, Dotarea Complexului de Îngrijire si Asistenţă Suseni,  jud Gorj’’, 
solicitant D.G.A.S.P.C.GORJ, cu finanţare din  Fonduri Structurale POR Axa 3 –Îmbunătaţirea infrastructurii 
sociale D.M.I -3.2 Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale, cod 
SMIS 21031,având un buget total de 3.635.938,86 lei din care finanţarea nerambursabilă din partea Uniunii 
Europene este în sumă de 2.465.670,40 lei, contribuţia Guvernului României de 1.065.778,95 lei şi contribuţia  
beneficiarului de 104.489,51 lei. 
Data semnării contractului 18.08.2011. 
Data de începere a perioadei de implementare a contractului de finanţare 18.08.2011 
Data de finalizare a perioadei de implementare a contractului de finanţare 18.07.2013. 

Proiectul se află în faza de sustenabilitate de 5 ani, conform contractului de finanţare si a obligaţiilor 
asumate prin acesta de catre DGASPC Gorj (se depun rapoarte postimplementare, la cererea organismelor 
de verificare şi control, anual se fac verificări/solicitări de informatii/vizite la faţa locului din partea ADR SUD 
VEST Oltenia-organism intermediar POR) 
3) Proiectul ,,Extindere si Dotare -Centru de Îngrijire si Asistenţă Dobriţa” proiect care a obţinut finanţare  
în data de 21.06.2010, din  Fonduri Structurale POR Axa 3 –Îmbunătăţirea infrastructurii sociale D.M.I -3.2 –
Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale. Solicitant Consiliul 
Judeţean Gorj-  Beneficiar D.G.A.S.P.C. Gorj,  avand ca obiectiv :  
      - Extinderea si dotarea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa prin construcţia unui pavilion P+1(50 
locuri)       
      - Înfiinţarea unui nou serviciu social,,Centru de recuperare-reabilitare’’ –capacitate 11 locuri 
      - Încadrarea în Standardele minime de calitate pentru centrele rezidenţiale pentru persoanele adulte cu 
handicap. 
       - Modernizarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale; . 
Proiectul se află în faza de sustenabilitate de 5 ani, conform contractului de finanţare si a obligaţiilor asumate 
prin acesta de catre DGASPC Gorj. (se depun rapoarte postimplementare, la cererea organismelor de 
verificare şi control). 
4.) Consiliul Local al Comunei Jupîneşti  în parteneriat cu  D.G.A.S.P.C Gorj a depus, în data de 17.12.2009, 
cererea de finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3– Îmbunătăţirea  
infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.2. – Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea şi 
echiparea infrastructurii serviciilor sociale, pentru proiectul „Centrul Multifuncţional de servicii sociale 
Jupîneşti, Judeţul Gorj”, judeţul Gorj. Centru multifunctional de servicii sociale  va fi realizat intr-o şcoala 
dezafectată. Proiectul are o valoare totală de peste 1.340.000 lei din care finanţarea nerambursabilă este de 
peste 990.000 de lei. Centrul multifuncţional va beneficia de un centru de zi şi un centru de consiliere. 
Beneficiază de acest centru multifuncţional  copiii şi părinţii aflaţi în dificultate din comunitatea localitatii 
Jupinesti. O dată cu înfiinţarea acestui centru s-au creat şi şase locuri de muncă. Acest proiect a fost acceptat 
spre finanţare POR, semnarea contractului a avut loc in data de 09.07.2012. Proiectul s-a finalizat în luna 
august 2014. DGASPC Gorj, prin obligatiile asumate prin contractul de parteneriat in cadrul proiectului, a 
asigurat sprijin in anul 2015 cu sprijin în  metodologia de funcţionare, acreditare si licenţiere a servicilor 
sociale comunitare nou înfiinţate. 
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B) Monitorizarea Strategiei judeţene de dezvoltare a serviciilor sociale a judeţului Gorj pentru perioada 
2014-2020, a Planurilor Operationale de implementare a strategiei aprobată de către Consiliului Judeţean 
Gorj prin hotărârea nr. 106/29.08.2014. 
 -  Raportarea trimestrială la C.J. Gorj privind stadiul realizării programelor de activităţi 
 - Participare la intalnirile Grupului de lucru:,,Un Gorj social,, pentru implementarea strategiei judeţene şi în 
Comitetul de monitorizare a Strategiei de dezvoltare durabilă a judeţului Gorj pentru perioada 2011-2020 
C) Parteneriate / Relaţii cu alte Instituţii/Fundaţii/Ong-Uri/Actori care Desfăşoară Activităţi în Domeniul 
Asistenţei Sociale ; Activităti Derulate In Anul 2015: 
- Consultanţă în dezvoltarea de proiecte prin accesare de fonduri europene pentru autoritătii publice locale.  
- Elaborarea ” Planului de dezvoltare şi diversificare a serviciilor sociale pe  anul 2015,,  raportare a masurilor 
şi activităţilor realizate  2014, documentaţie depusă la Consiliul Judeţean Gorj. 
În cadrul acestei activităţii Biroul Strategii, Programe, Proiecte în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei 
copilului, a centralizat datele şi informaţiile transmise de compartimentele D.G.A.S.P.C. Gorj şi unităţiile 
subordonate, corelându-le cu Strategia judeţeană în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului pentru 
perioada 2007-2013 şi Planul judeţean de restructurare/închidere a instituţilor rezidenţiale pentru 
persoanele adulte cu handicap, aprobate de catre Consiliul Judeţean Gorj prin hotararea  nr. 22/21.03.2008. 
 - Elaborarea raportului judeţean anual de monitorizare a incluziunii sociale pe anul 2014 şi elaborarea 
Planului de incluziune socială pe anul 2015 
- Monitorizarea implementării strategiei de asistenţă socială şi protecţiei copilului 2007-2013. În cadrul 
acestei activităţi, Biroul Strategii, Programe, Proiecte în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului, 
monitorizează ducerea la îndeplinire a Planurilor Operaţionale pentru implementarea  Strategiei judeţeane 
în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului pentru perioada 2007-2013, prin solicitarea de rapoarte 
de activitate şi analize trimestriale la toate compartimentele şi unităţiile subordonate D.G.A.S.P.C. Gorj.  
- Colaborarea cu  serviciile Consiliului Judeţean Gorj  Gorj, cu precădere - Direcţia Cooperare şi Dezvoltare 
Regională şi Direcţia Tehnico-economică din cadrul Consiliului Judeţean Gorj, transmitere de date şi 
informaţii solicitate -în atribuţii. 
- Monitorizarea şi implementarea „Planului de restructurare a instituţiilor rezidenţiale adulţi” prin solicitarea 
de rapoarte de activitate şi analize trimestriale la toate compartimentele şi unităţile subordonate ale  
D.G.A.S.P.C. Gorj care au atribuţii în domeniul asistenţei sociale persoane adulte. 
- Colaborarea cu ONG-urile în domeniului asistenţei sociale şi protecţiei copilului (s-au încheiat/reactualizat 
acorduri de parteneriat cu ONG-uri, asociaţii, fundaţii în vederea dezvoltării serviciilor sociale, schimbului de 
experienţă,  întrajutorării, susţinerii cazurilor sociale, etc.) . 
- Colaborare la evaluarea beneficiarilor grupurilor ţintă ale proiectelor-Metodologie/informare/încheiere 
acord de parteneriat cu APL-uri, în vederea dezvoltării de noi servicii sociale. Permanenta consultare a tuturor 
surselor de informare (internet, mass media, conferinţe/seminarii, întâlniri de lucru) vizând oportunităţi de 
finanţare în dezvoltarea de proiecte. 
- Organizare sesiuni de formare/pregatire profesională a personalului DGASPC Gorj în cadrul parteneriatelor 
încheiate în cadrul unor proiecte cu fonduri europene:  Programul de perfecţionare ,, Instruire pentru 
furnizare de servicii moderne din cadrul POSDRU-Investeşte în oameni,, Axa prioritara 6 –promovarea 
incluziunii sociale, 
- Acţiuni de informare stradală şi publicitate vizând promovarea proiectele POR 2007-2013 ale DGASPC Gorj. 

I.12. Realizarea de materiale informative ; mediatizarea serviciilor/programelor destinate copiilor şi 
familiilor în situaţie de risc. 

Compartimentul comunicare, registratura, relaţii cu publicul şi incluziune socială  este 
compartimentul funcţional care asigură: 
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- promovarea  imaginii  D.G.A.S.P.C. Gorj,  precum  şi  accesul cetăţenilor la informaţiile de interes public, 
conform prevederilor legale; 
- punerea în executare a reglementărilor legale în vigoare cu privire la liberal acces la informaţiile de interes 
public; 
- punerea  în  executare  a  prevederilor  legale  care  reglementează  activitatea  de soluţionare a petiţiilor.  
Relaţia  cu  mass-media  locală  şi  centrală 

Relaţia  cu  mass-media  locală  şi  centrală  este  realizată  prin  intermediul inspectorilor din cadrul 
compartimentului,  care  urmăresc  informarea  cât  mai  corectă  şi  completă  cu privire la D.G.A.S.P.C. Gorj 
şi activitatea acesteia. În anul 2015, s-au  pus  la  dispoziţia  reprezentanţilor  presei  centrale  şi locale, 
informaţii de interes public, în conformitate cu prevederile legii, referitoare la toate domeniile de 
competenţă ale instituţiei. 

Colaborarea  cu  presa  s-a  făcut  în  mod  organizat  şi  constant  prin  intermediul comunicatelor si 
informărilor  de  presă.  Astfel,  în  decursul  anului  2015  au  fost  elaborate  şi  transmise  58 de răspunsuri 
la solicitari  privind informaţii de interes public după cum urmează: - 15 răspunsuri pe Legea 544/2001 si 43 
de apariţii televizate ale conducerii şi purtătorului de cuvânt.  Scopul acestora a fost de a informa opinia 
publică cu privire la activităţile,  proiectele  şi  iniţiativele  DGASPC Gorj. A  fost    asigurată  realizarea  
fotografiilor  şi  a  filmărilor  la  toate evenimentele  (serbări, sărbători  tradiţionale  şi  diverse  alte  
evenimente),  acestea  fiind  arhivate  în vederea unei mai eficiente documentări viitoare. 

Pe baza informaţiilor furnizate, a mediatizării activităţii de către DGASPC Gorj, dar şi la iniţiativa 
proprie a mass-mediei, în presa scrisă au fost publicate de 272 de articole vizând protecţia copilului şi 
asistenţa socială (din care 19 au făcut referire la aspecte negative, 63 avand un caracter neutru cu privire la 
activitatea institutiei, iar 190 facand o referire pozitiva la activitatea DGASPC Gorj), la posturile TV  locale au 
fost difuzate 43 de reportaje, iar în cadrul emisiunilor de ştiri activitatea direcţiei şi a complexelor a fost 
evidenţiată de 63 de ori. 

Publicarea anunţurilor  instituţiei, pe site-ul www.dgaspcgorj.ro, cu privire  la  campaniile desfăşurate 
de D.G.A.S.P.C. Gorj. Acesta  asigură,  de altfel,  păstrarea  arhivei  foto  şi  video  a  D.G.A.S.P.C. Gorj,  ca  şi  
a  unei arhive a articolelor din publicaţiile locale şi centrale ce au ca subiect D.G.A.S.P.C. Gorj.  
Activitatea de incluziune sociala 

Informarea comunitatii cu privire la serviciile pe care le ofera DGASPC Gorj pentru persoane singure, 
persoane vârstnice, persoane cu handicap şi oricaror persoane aflate la nevoie, precum şi familiilor acestora, 
în vederea exercitarii tuturor drepturilor prevazute de actele normative în vigoare. 

Colaborarea cu diverse instituţii şi monitorizarea activităţilor realizate în comunitate, în cadrul unei 
echipe pluridisciplinare sau interdisciplinare, care deserveşte funcţionarea autorităţilor publice  şi a 
comunităţii de rromi.  
Activitatea de relaţii cu publicul 

 Compartimentul comunicare, registratură, relaţii cu publicul şi incluziune socială este în exclusivitate 
în slujba cetăţeanului, pentru  a  rezolva  cu  promptitudine  problemele  acestuia,  realizând  astfel  o  bună 
comunicare între DGASPC Gorj şi beneficiari. 

Dintre obiectivele compartimentului enumerăm: 
- asigurarea accesului la informaţiile de interes public conform Legii 544/2001 privind liberul acces la 
informaţiilor de interes public, în decursul anului 2015 întocmindu-se 15 răspunsuri la cereri formulate 
conform Legii 544/2001.  
-  asigurarea accesului permanent la informaţii; 
- asigurarea  informării  cetăţeanului  asupra  activităţii  D.G.A.S.P.C. Gorj preluând reclamaţiile,  sugestiile  şi  
sesizările  cetăţenilor  cu  privire  la  cazurile sociale; 
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- relaţii privind modalitatea de a obţine diverse documente, avize, acorduri care, potrivit legii, intră în 
competenţa D.G.A.S.P.C. Gorj; 
-  asigurarea   activităţii   de  organizare   a   audienţelor   la   membrii   conducerii; 
-  crearea unor relaţii de colaborare cu alte instituţii. 

În anul 2015 au fost înregistrate 28037  documente. În registrul de petiţii au înregistrate un număr 
171 de sesizări. S-au expediat 12757  plicuri. 

I.13. Alte activităţi desfăşurate de serviciile de specialitate în domeniul protecţiei copilului  
- reevaluarea situaţiei a aproximativ 352 copii care beneficiază de măsuri de protecţie de tip rezidenţial, 

191 copii din asistenţă maternală şi 351 copii aflaţi în plasament sau tutelă la rude sau familii; 
  -coordonarea serviciilor rezidenţiale din subordine prin vizite periodice de coordonare şi control, 

- întocmirea planului individualizat de protecţie şi a programelor de intervenţie specifică pentru copiii 
care beneficiază de măsuri de protecţie specială şi revizuirea periodică a acestora . 

- consilierea beneficiarilor şi familiilor acestora, în vederea alegerii celei mai bune soluţii de viitor, 
înţelegerii implicaţiilor, drepturilor şi responsabilităţilor ce decurg din stabilirea unei măsuri de protecţie, 

- întocmirea anchetelor sociale şi a rapoartelor de anchetă psiho-socială, 
- s-au primit 7 de sesizări de la parchetele din judeţul Gorj privind fapte de natură infracţională săvârşite 

de minori între 7-14 ani, din care au fost rezolvate , cu instituire măsură supraveghere specializată în familie- 
5 cazuri  

- s-a răspuns cu promptitudine la toate solicitările  autorităţilor locale din judeţ  legate de situaţii 
deosebite ivite în comunitate şi care au avut ca obiect copii în dificultate. 

- s-a făcut centralizarea cazurilor de copii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate. (Ordinul nr. 
219/2006 al ANPDC), activitate în cadru căreia s-au cules datele de la primării, au fost prelucrate, centralizate 
şi raportate  biroului monitorizare pentru a fi transmise la  MMFPS-ANPDC.  Activitatea are loc trimestrial 
între 1 şi 30 ale luni următoare trimestrului ce trebuie raportat.  

  În perioada analizată , 01.01.2015 – 31.12.2015 Comisia pentru Protecţia Copilului Gorj (CPC) ,a luat 
în discuţie şi a stabilit/menţinut măsuri de protecţie a copilului după cum urmează: 

 au fost emise 429 hotărâri privind copilul în dificultate , 
 au fost de asemenea emise 1165 hotărâri privind încadrarea copiilor în categoria persoanelor cu 

handicap .    
       

 II. Componenta: Protecţia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor adulte cu handicap:  
  Activitatea a avut scopul de a realiza cât mai multe obiective prevăzute în  Planul operaţional pentru 

implementarea Strategiei judeţene în domeniul asistenţei sociale pentru perioada 2014-2020, utilizând la 
maxim toate resursele umane, financiare de care am dispus  în anul 2015. 

 II.1. Îmbunǎtǎţirea infrastructurii sociale, reabilitare, extindere, modernizare amenajare, dotarea 
instituţiilor rezidenţiale privind protecţia specială a persoanelor  adulte cu handicap.            

 Având în vedere planul de restructurare a centrelor rezidenţiale (cu avizul Autoritatii Naţionale pentru 
Persoane cu Dizabilităţi) în vederea diversificării serviciilor sociale şi implementarea standardelor de calitate 
la aceste servicii s-au efectuat  studii, proiecte, lucrări de reabilitare, modernizare, amenajare, dotare,  la 
centrele rezidenţiale  din subordinea DGASPC Gorj . 
       II.2.  Alocarea resurselor adecvate nevoilor persoanelor cu handicap 

Pentru protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap din judeţul Gorj a fost alocată pe 
anul 2015 suma totală de 55.794.605,00 lei din care : 

 - 42.833.349,00 lei pentru plata prestaţiilor sociale a persoanelor cu handicap neinstituţionalizaţi îngrijiţi 
la domiciliu din care:indemnizaţii lunare: 24.607.616,00 lei; buget personal complementar: 11.782.052,00 lei; 
indemnizaţie de însoţitor a persoanelor cu handicap vizual grav: 6.443.681,00 lei,                                                              
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 -  12.961.256,00 lei pentru protecţia persoanelor adulte instituţionalizaţi în cele patru complexe în număr 
total de 353 beneficiari de servicii sociale din care: CIA Suseni - 2.431.645,00 lei; CRR Suseni - 1.197.675,00 
lei; CIA Dobriţa -  1.803.372,00 lei; CRR Dobrita - 362.841,00 lei;  CRRN Bîlteni - 3.019.895,50 lei; CRR Bilteni 
- 3.019.895,50 lei; CRR Tg-Cărbuneşti - 1.125.932,00 lei.  

În perioada 01.01.2015 – 31.12.2015, biroul de evidenţă prestaţii sociale pentru persoane cu handicap a 
desfăşurat următoarele activităţi: 

      - a întocmit documentaţia conform Legii 448/2006 pentru plata prestaţiilor sociale pentru un numar 
de 11.814 persoane cu handicap, după cum urmează : 

 1.  Copii beneficiari de bugetul complementar conform art. 58, alin. (4): copii gradul I- 545,copii gradul II 
-  296, copii gradul III -131, 

  2. Adulţii fără venit beneficiari de prestaţii sociale conform art.58, (4) Legea 448/2006, sub formă de 
indemnizaţie de persoană cu handicap şi buget complementar:adulţi gradul I    - 1226 persoane, adulti gradul 
II   - 2608 persoane,adulţii gradul III -   166 persoane, 

   3. Persoane încadrate în muncă beneficiare de prestaţii sociale conform art. 58 alin. (4) Legea 448/2006, 
sub formă de indemnizaţie de persoană cu handicap şi buget complementar:salariaţi gradul I - 35 persoane, 
salariaţi gradul II - 396 persoane, salariaţi gradul III - 39 persoane, 

    4. Pensionari beneficiari de prestaţii sociale conform art. 58 alin. (4) Legea 448/2006, sub formă de 
indemnizaţie de persoana cu handicap si buget complementar:pensionari gradul I - 2697 persoane, 
pensionari gradul II - 3374  persoane,pensionari gradul III - 300  persoane. 

S-a îregistrat un număr de 1551 cazuri noi persoane care beneficiază de prevederile Legii 448/2006. 
    - în perioada raportată (01.01- 31.12.2015) s-a efectuat plata prestaţiilor sociale pentru persoanele cu 

handicap în sumă totală de – 42.833.349,00 lei astfel: pentru indemnizaţie lunară - 24.607.616,00 lei, pentru 
bugetul personal complementar lunar - 11.782.052,00 lei, pentru indemnizatia de insotitor pentru nevazatori 
- 6.443.681,00 lei,   

- s-a efectuat plata dobânzii la creditele auto pentru persoanele cu handicap beneficiare de prevederile 
art. 27 din Legea 448/2006 republicată, conform ord.27/ 15-06-2009 al Preşedintelui A.N.P.D. în perioada 
01.01.2015 – 31.12.2015 în suma totală de 47.225 lei pentru un număr de 25 beneficiari. 

- s-a răspuns în conformitate cu prevederile legale  la un număr de 57 scrisori şi sesizări ale persoanelor 
cu handicap ; 

- s-au rezolvat reclamaţiile persoanelor cu handicap privind plata prestaţiilor sociale.  
- au fost informate persoanele cu handicap sau reprezentanţii acestora asupra drepturilor şi facilităţilor 

de care pot beneficia conform Legii 448-2006. 
- s-a acordat sprijin persoanelor cu handicap la întocmirea dosarelor în vederea drepturilor ce li se cuvin 

în baza certificatelor de incadrare în grad de handicap. 
- s-a efectuat constituirea registrului electronic propriu privind persoanele cu handicap, care trebuie sa 

conţină informaţiile prevăzute în Anexa nr. 1 la Ordinul 1106/09-03-2011 al MMFPS, pentru constituirea 
registrului electronic central. 

 - s-a efectuat exportul datelor catre ANPD pentru constituirea registrului electronic central. 
 - s-a încheiat actul adiţional la Protocolul de Colaborare cu Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi 

Administrarea Bazelor de Date Bucureşti în vederea identificării persoanelor decedate. 
   Compartimentul prevenire marginalizare socială a eliberat un număr de 18.001 bilete CFR şi 24.448 

bilete transport interurban AUTO pentru persoanele cu handicap grav şi accentuat, care beneficiază de 
gratuitatea transportului interurban conform art.24 din Legea 448/2006. 

În cadrul compartimentului prevenire marginalizare socială, ţinând cont de prevederile Legii nr. 448/2006 
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap şi a  Ordinului nr. 62/2007 privind 
transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă emis de A.N.P.D. Bucureşti, la nivelul 
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judeţului Gorj s-au întocmit şi eliberat în anul 2015 un număr de 694 legitimaţii pentru transport urban gratuit 
cu mijloace de transport în comun de suprafaţă pentru persoanele cu handicap, un număr de 93 legitimaţii 
ale asistenţilor personali.  

Conform art.28 din Legea 448/2006 în anul 2015 au fost eliberate 380 roviniete. 
 În vederea transmiterii drepturilor băneşti cǎtre beneficiari s-a încheiat o convenţie cu  POŞTA ROMÂNĂ 

S.A. Regională Craiova în baza Legii nr. 448/2006.  
În vederea asigurării gratuite a transportului interurban pe cale ferată s-a încheiat o convenţie cu SNCFR 

şi cu 15 societăţi comerciale de transport pentru asigurarea transportului gratuit cu autobuzele a persoanelor 
cu handicap şi însoţitorilor acestora. 

    În vederea obţinerii rovinietelor gratuite  de către persoanele cu handicap a fost încheiată o convenţie 
cu Compania Nationala de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale  . 

II.3. Promovarea accesului la serviciile sociale pentru a susţine integrarea socială şi a preveni 
marginalizarea persoanelor cu handicap  
           Centrele rezidenţiale din cadrul DGASPC Gorj dispun pentru informarea corectă a beneficiarilor  
“Ghidul beneficiarului “ care conţine toate informaţiile cu privire la: serviciile sociale ce poate fii asigurat 
beneficiariilor, criterile pentru a fii admis în centru, documentele necesare, resursele umane, financiare. 
Se asigură vizitarea centrului de către cei interesaţi.  
            Beneficiarii centrelor  au acces la asistenţă medicală atât în cadrul centrului cât şi la medicii 
specialişti din comunitate. Beneficiarii sunt înscrişi la medici de familie beneficiind de asistenţă medicală 
gratuită. 

     Conform prevederiilor Contractului Cadru a CNAS, medicii centrelor  au o convenţie încheiată cu 
CAS Gorj pentru eliberarea reţetelor gratuite pentru tratamentul ambulatoriu pe primele trei zile. 
     II.4. Asigurarea protecţiei în regim de urgenţă a persoanelor cu handicap aflate în situaţie de risc major. 
          În cursul anului 2015 în cadrul Compartimentului management de caz pentru adulţi şi monitorizare 
servicii sociale au fost înregistrate un număr de 32 cereri de internare în centrele rezidenţiale din subordinea 
direcţiei               
          În urma acestor solicitări au fost efectuate un număr de 32 vizite la domiciliu, concretizate cu 32 
rapoarte de evaluare, rezultatul fiind internarea a 29 de persoane cu handicap în unul din centrele 
rezidenţiale din subordinea DGASPC Gorj, 3 dosare rămânând în aşteptare până la crearea de locuri libere. 
           În decursul anului 2015 au fost evaluate un număr de 44 persoane adulte care au prezentat potenţial 
de risc privind marginalizarea socială, monitorizându-i permanent  pentru a se evita excluderea socială.  Ca 
masură de soluţionare s-a efectuat deplasarea la domiciliul fiecărei persoane adulte aflate la nevoie în 
vederea culegerii de date despre acestea  şi rezolvării problemelor cu care se confruntă. 
II.5. Promovarea participarii persoanelor cu handicap la activităţi cultural-sportive şi de petrecere a timpului 
liber. 
         Conform prevederilor art. 21,(2) din Legea 448/2006 în vederea asigurarii accesului persoanelor cu 
handicap la  cultură, sport, turism au fost înaintate adrese instituţiilor competente în vederea beneficierii de 
gratuitate la biletele de intrare. Au fost acordate 28 abonamente gratuite la spectacolele de teatru şi 30 de 
abonamente gratuite la meciurile de fotbal.  

Cu prilejul zilei de 3 decembrie –Ziua internaţională a persoanelor cu handicap ,pentru persoanele 
cu dizabilităţi neinstituţionalizate DGASPC Gorj împreună cu Asociaţia Persoanelor cu Handicap din Oltenia 
au organizat un moment artistic. 
     II.6. Accesibilizarea mediului fizic, informaţional, a transportului şi locuinţei. 
          Au fost înaintate adrese către primăriile din judeţ privind accesibilităţile pentru persoanele cu 
dizabilităţi în conformitate cu Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap şi a Normativului NP 51/2001 emis de Ministerul Transporturilor. 
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        S-a evaluat un numar de 22 persoane cu dizabilităţi şi se evaluează în continuare situaţia socio-
economică a persoanei cu handicap identificind nevoile şi resursele acesteia. 
        S-au distribuit materiale educativ-sanitare în vederea prevenirii consumului de droguri, de alcool şi de 
tutun, precum şi pliante, afişe pentru sensibilizarea comunităţii, cu privire la nevoile persoanelor cu 
handicap “ Pune-te în locul meu”, “ Învaţă să înţelegi”. 

II.7. Asigurarea serviciilor de sprijin la angajare şi post – angajare 
Persoanele cu handicap au fost informate referitor la oportunitatile de angajare, iar cele interesate au 

fost însoţite la AJOFM în vederea angajării lor. 
II.8. Informare / educare / promovarea imaginii persoanelor cu handicap 

  Informarea şi sensibilizarea opiniei publice asupra drepturilor persoanelor cu handicap în vederea 
îmbunatăţirii imaginii publice a acestor persoane. 
       Pentru perioada 01.01.2015 - 31.12.2015, situaţia statistică a adulţilor instituţionalizaţi şi evoluţia 
acestora pe complexe se prezintă astfel: 

Centru Capacit Beneficiari   01.01.2015 Beneficiari la 31.12.2015 

CIA   DOBRITA 50 50 50 

CRR  DOBRITA 11 10 11 
CIA   SUSENI 65 65 64 
CRR SUSENI 25 24 25 
CRRN „ BILTENI” 80 80 80 
CRR „ BILTENI” 90 85 86 
CRRTG-CARBUNESTI 41 39 41 
TOTAL 362 353 357 

Activitatea  Serviciului  de  Evaluare   Complexă-Adulţi 
Serviciul de Evaluare  Complexă  a Persoanelor Adulte cu Handicap are rolul - în conformitate cu 

normele metodologice și legislația în vigoare -  de a verifica, evalua, analiza și propune Comisiei de Evaluare,  
încadrarea  sau neîncadrarea într-un grad de handicap a persoanelor care solicită  acest lucru.    

  Evaluarea  complexă a persoanelor care solicită un certificat  de încadrare în grad de handicap se 
face de către persoanele cu pregatire profesională în acest sens după cum urmează:evaluare medicală; 
evaluare psihologică;orientare profesională şi vocaţională; evaluare socială. 
              Pentru persoanele nedeplasabile  care solicită un certificat de încadrare în grad de handicap (prin 
cerere depusă în cadrul serviciului), specialiștii  serviciului de evaluare complexă, se deplasează la domiciliul 
solicitantului în vederea realizării evaluării complexe.  
              În baza raportului de evaluare complexă, Serviciul de Evaluare Complexă a  Persoanelor  Adulte cu 
Handicap, transmite rezultatele procesului de evaluare precum și propunerea de încadrare / neîncadrare în 
grad de handicap  Comisiei de Evaluare pentru Persoane Adulte cu Handicap. 

Au fost evaluate și s-au făcut propuneri de încadrare/neîncadrare într-un grad de handicap pentru 
un număr  total de 3.869 persoane adulte, dupa cum urmează:evaluări (cazuri noi) – 1.519 
persoane;reevaluări în urma expirării certificatului de handicap – 2.112 persoane;reevaluări ca urmare a 
agravării bolii – 81 persoane;reevaluări ca urmare a sesizărilor – 39 persoane;reevaluari ca urmare a deciziilor 
Comisiei Superioare de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Bucuresti – 18 persoane. 

Pentru cele 3.869 de persoane evaluate în cadrul Serviciului de Evaluare Complexă, s-au propus 
încadrări/neîncadrări în grad de handicap după cum urmează:pentru 1000 persoane s-a propus încadrarea în 
gradul grav cu asistent personal;pentru 420 persoane s-a propus încadrarea în gradul grav fără asistent 
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personal;pentru 66 persoane s-a propus încadrarea în gradul grav cu indemnizaţie de însoţitor;pentru 18 
persoane s-a propus încadrarea în gradul grav fără indemnizaţie de însoţitor;pentru 1.970 persoane s-a 
propus încadrarea în gradul accentuat;pentru 309 persoane s-a propus încadrarea în gradul mediu;pentru 12 
persoane s-a propus încadrarea în gradul uşor;pentru 74 persoane s-a propus neîncadrarea în grad de 
handicap;pentru  4 persoane nu s-a facut propunere de încadrare în grad de handicap deoarece acestea au 
decedat în această perioadă.  

În perioada anului 2015, au fost întocmite şi transmise un număr de 2.184 adrese de rechemare care 
vizau informarea bolnavului cu privire la documentele necesare în vederea evaluarii complexe cât şi asupra 
datei la care urma să se realizeze evaluarea complexă, 85 de persoane prezentandu-se din oficiu, s-au 
prezentat în cadrul serviciului un număr de 2.457 persoane (rude apropiate, asistenţi personali, asistenţi 
sociali, etc.) care au solicitat informaţii şi programări pentu bolnavi, în vederea evaluării complexe pentru a 
fi încadraţi în grad de handicap, din care:  
a) 1.519  persoane au fost programate în vederea evaluării complexe şi încadrarea în grad de handicap, din 
care:375 persoane programate erau nedeplasabile şi doar pentru 186 persoane dintre acestea s-au facut 
solicitări şi au fost evaluaţi la domiciliu. 
b) 580 persoane au refuzat programarea deoarece au fost informaţi că nu se încadrează în grad de handicap 
conform criteriilor medico-psiho-sociale; 

S-au înregistrat la Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap un număr de 60 
sesizari şi au fost chemaţi pentru reevaluare complexă un numar de 41 de persoane, după cum urmează:39 
persoane s-au prezentat şi au fost reevaluaţi pentru care s-a propus încadrarea/neîncadrarea în grad de 
handicap;7 persoane nu s-au prezentat la a doua adresă de rechemare, fapt pentru care s-a propus 
suspendarea drepturilor aferente certificatului de încadrare în grad de handicap;29 persoane reclamate nu 
au fost  identificate în baza noastră de date ca fiind persoane cu handicap;1 anonimă care au fost clasată 
conform legislaţiei în vigoare ;2 persoane se află în atenţia SECPAH pentru suspendarea dreptului de asistenţă 
socială sub forma de prestaţii sociale (s-a trimis a doua adresă de rechemare în luna decembrie 2015),s-au 
înregistrat un număr de 112 decizii  emise de  Comisia Superioară de Evaluare a Persoanelor Adulte cu 
Handicap Bucureşti în urma contestaţiilor depuse de către bolnavi la Secretariatul Comisiei de Evaluare 
pentru Persoane Adulte cu Handicap Gorj, după cum urmează: pentru 106 persoane au fost respinse 
contestaţiile cu menţiunea ca au fost respectate criteriile medico-psiho-sociale,4 decizii admise în vederea 
schimbării gradului;2 decizii admise în vederea modificarii valabilităţii certificatului. 

Din punct de vedere al activităţii de arhivare a dosarelor medicale, situaţia se prezintă astfel:  
                   - s-au preluat în baza proceselor verbale de la Secretariatul Comisiei de Evaluare a Persoanelor 
Adulte cu Handicap un numar de 3.869 dosare medicale care au fost arhivate; 
                   -  s-au scos din arhivă  pe motiv de deces un numar de 405 dosare medicale; 
                  - s-au făcut copii xerox pentru un număr de 18 dosare medicale, la solicitarea persoanelor cu 
handicap, în vederea transferului către alte judeţe; 
                  - au fost introduse în baza de date şi validate un numar de 12 dosare medicale ca urmare a 
transferului din alte judeţe; 
                  - în urma verificarilor dosarelor din arhivă, s-a constatat că la un număr de 529 dosare medicale 
aveau anexate certificate de încadrare în grad de handicap cu termenul de valabilitate expirat, drept pentru 
care s-a procedat la scoaterea din arhivă; 

Serviciul de Evaluare Complexă, a pus la dispoziția Secretariatului Comisiei de Evaluare a Persoanelor 
Adulte cu Handicap la cererea acestuia pe bază de proces verbal de pedare/ primire, un numar de 145 dosare 
medicale în vederea transmiterii către Comisia Superioara de Evaluare a  
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Au fost comunicate de la Comisia Superioară de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap 
Bucureşti, un numar total de 112 decizii de încadrare/neîncadrare într-un grad de handicap, admise doar 6, 
respinse 106. 

  Aceste decizii de încadrare/neîncadrare  au fost anexate pentru fiecare persoană cu handicap  la 
dosarul medical deja arhivat în cursul anului. 

Activitatea Secretariatului Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Gorj 
 În perioada anului 2015  Secretariatul Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Gorj 
şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu prevederile Legii 448/2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap şi Hotărârea nr. 430 din 16 aprilie 2008 pentru aprobarea Metodologiei 
privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap  după cum 
urmează: 

 În relaţia cu serviciul de evaluare complexă, secretariatul a înregistrat în registrul propriu de evidenţă 
dosarele persoanelor cu handicap solicitante, după realizarea evaluării de către serviciul de evaluare 
complexă. 

 În relaţia cu comisia de evaluare, secretariatul a  îndeplinit urmatoarele atribuţii: 
-  a asigurat transmiterea dosarelor la comisia de evaluare, însoţite de raportul de evaluare complexă cu 
propunerea de încadrare în grad de handicap, întocmit de serviciul de evaluare complexă, potrivit modelului 
prevăzut în anexa nr. 7 din  Hotărârea nr. 430 din 16 aprilie 2008 pentru aprobarea Metodologiei privind 
organizarea si functionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap; 
-  a asigurat transmiterea dosarelor la comisia de evaluare, insotite de sentinte civile si referatele 
compartimentului contencios al DGASPC-Gorj;  
- a transmis membrilor comisiei de evaluare ordinea de zi şi data de desfăşurare ale şedinţelor, în baza 
convocatorului semnat de preşedintele acesteia; 
-  a ţinut evidenţa desfăşurării şedinţelor; 
-  a întocmit procesele-verbale privind desfăşurarea şedinţelor; 
- a redactat certificatele de încadrare în grad de handicap şi certificatele de orientare profesională, în termen 
de cel mult 3 zile lucrătoare de la data la care a avut loc şedinţa; 
-  a gestionat registrul zilnic pentru certificate; 
- a gestionat registrul de evaluari (cazuri noi); 
- a gestionat registrul de procese-verbale (propunere grad/valabilitate SECPAH- stabilire grad/valabilitate 
CEPAH) ; 
-  gestionează registrul de contestaţii; 
-  a redactat alte documente eliberate de comisia de evaluare. 

În relaţia cu persoanele care solicită încadrarea în grad de handicap, secretariatul a transmis 
persoanei cu handicap solicitante documentele aprobate de comisia de evaluare, adică certificatul de 
încadrare în grad de handicap, programul individual de reabilitare şi integrare socială şi certificatul de 
orientare profesională , precum şi alte documente eliberate de comisia de evaluare, în termen de 5 zile 
lucrătoare de la data prevazuta la alin. (2) lit. e). din Hotărârea nr. 430 din 16 aprilie 2008 pentru aprobarea 
Metodologiei privind organizarea si functionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap.  
 În această perioadă, au fost verificate şi înregistrate documentele unui număr de   3874  de persoane 
în vederea evaluării complexe  după cum urmează:evaluari 1550 de cazuri, reevalări 2324 de cazuri; Din care: 
gradul I Grav cu asistent personal: 1104 cazuri; gradul I Grav fara asistent personal: 418 cazuri; gradul II 
Accentuat : 1969 cazuri; gradul III Mediu : 276 cazuri; gradul IV Uşor : 8 cazuri;Nu se încadrează : 99 cazuri. 
-     S-au eliberat 3680 de certificate;  
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- S-au înregistrat 145 de contestaţii şi au fost trimise spre reanalizare la Comisia Superioară de Evaluare a 
Persoanelor Adulte cu Handicap Bucureşti din care comunicate112;admise 6 din care 2 schimbata 
valabilitate;respinse 106; 

- Au fost prelucrate şi expediate către persoanele cu handicap 146 (inclusiv lunile noiembrie-decembrie 2014) 
decizii emise de către Comisia Superioară; 

- Au fost lucrate în baza de date 3874 de   dosare medicale şi listate 11622 certificate pentru şedinţele  comisiei 
de evaluare a persoanelor adulte cu handicap; 

- Au fost înaintate toate aceste dosare (după  şedinţele comisiei) către biroul de evidenţă plăţii din cadrul 
D.G.A.S.P.C. Gorj, precum şi către arhiva din cadrul unităţii, însoţite de  procese-verbale  de  predare-primire;  

- Secretariatul comisiei a înaintat comisiei de evaluare  113 procese verbale şi a redactat decizii de 
internări/externări/decese/ în asteptare /transfer între centre, pentru  un  numar de 82 cazuri; 

- S-au  comunicat  acasă,  prin poştă un  număr  de  189  cazuri. 
 
 III. Componenta: Activităţi de ordin administrativ, financiar, logistică şi control.  

III.1. Raport financiar – contabil 
Situaţiile financiare încheiate la data de 31 decembrie 2015 au fost întocmite în conformitate cu 

prevederile legale.Bugetul final al D.G.A.S.P.C. Gorj pentru anul 2015 a fost de 87.590.270 lei, defalcat astfel: 
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE : 84.416.390 lei ( cheltuieli de personal : 27.881.940 lei ; 

bunuri şi servicii :12.249.700 lei ; transferuri (ajutoare sociale) :44.385.000 lei ;plăţi din anii precedenţi 
:100.250 lei ) 

SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE :2.255.880 lei(proiecte cu finanţare din Fonduri Externe Nerambursabile, 
« Reabilitarea, modernizarea, dotarea Complexului de Servicii Comunitare pentru Copilul în Dificultate Tg. 
Carbuneşti » : 2.255.880 lei ; 
         CHELTUIELI DE CAPITAL: 918.000 lei. 

S-au platit următoarele sume: la cheltuieli de personal 27.205.964 lei ; la bunuri şi servicii                              
= 9.260.583 lei ; la transferuri  44.280.032 lei pentru un numar de 11.806 persoane cu handicap 
neinstituţionalizate ;proiecte cu finanţare din Fonduri Externe Nerambursabile, « Reabilitarea, 
modernizarea, dotarea Complexului de Servicii Comunitare pentru Copilul în Dificultate Tg Carbuneşti»   = 
1.054.345 lei; cheltuieli de capital 734.464 lei. 

La bunuri şi servicii suma alocată a fost utilizată, în principal dupa cum urmează: hrană pt. beneficiarii 
din centrele rezidenţial 3.695.189 lei;echipament, cazarmament beneficiari 198.174 lei; încălzit, iluminat, 
forţa motrică 1.530.626 lei; alte bunuri şi servicii pt. întreţinere şi funcţionare 849.576 lei ; medicamente şi 
materiale sanitare 397.608 lei ; deplasări 29.373 lei ;pregatire profesională  42.010 lei ; alte cheltuieli cu 
bunuri şi servicii (înzestrări la ieşirea din sistem şi sume de bani pentru nevoi personale) 223.357 lei ;reparaţii 
curente  48025 lei constând în lucrări de reparaţii şi igienizări la sediul din strada Siretului.  

La cheltuieli de capital a fost cheltuită suma de 734.464 lei:reabilitare energetică la C.S.C.C.N.S. Tg –
Jiu, reabilitare energetică la CSAPR Tg –Jiu, reabilitare energetică la CRR Tg Carbunesti  . 

 Elementele cuprinse în situaţiile financiare raportate la data de 31.12.2015 au respectat prevederile 
Legii nr.82/1991, republicată şi prevederile OMFP nr.1917/2005 privind normele metodologice de organizare 
şi conducere a instituţiilor publice.  

III.2. Achiziţii publice şi compartimentul tehnic  
S-a întocmit programul anual al achiziţiilor publice cu încadrare în bugetul aprobat, în baza necesarelor de 

produse, servicii şi lucrări primite de la complexele din subordine şi de la compartimentele funcţionale din aparatul 
propriu. 

Au fost realizate demersurile necesare pentru achiziţia de produse, servicii şi lucrări conform nevoilor 
identificate  şi cu incadrarea in bugetul aprobat, ( s-au elaborat   caiete de sarcini, au fost transmise către SEAP , s-a 
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întocmit documentaţia pentru achiziţiile directe, s-au transmis  invitaţii, anunturi de participare, publicare anunţuri 
atribuire etc.), fiind astfel organizate: 14 achizitii publice directe in SEAP in valoare de 165.107,28 lei fara TVA ;385 
achizitii publice directe offline în valoare de 854.860,30 lei fără TVA ;8 proceduri de Cerere de Ofertă în valoare de 
1.087.240,18 lei fărî TVA ;1 licitaţie deschisă în valoare de 2.231.039,51 lei fără TVA ;1 negociere directă fără anunţ în 
valoare de 616.178,58 lei fără TVA ;55 contracte în valoare de 3.864.304,33 lei fără TVA din care :37.977,91 lei fără TVA 
reprezentând cheltuieli eligibile, suportate din fonduri europene nerambursabile ;3.826.326,42 fără TVA reprezentând 
cheltuieli neeligibile. 
 În cadrul compartimentului tehnic au fost întocmite un număr de 33 de Devize 
Estimative(reparaţii,igenizări, înlocuiri, extinderi, etc) precum şi alte activităţi conforme cu atribuţiile 
corespunzătoare fişei postului(realizarea teme proiect, estimari bugete, participarea în comisii de analiză a 
ofertelor)  
       III.3. Gestionarea resurselor umane 

Pe parcursului anului, Serviciul resurse umane, salarizare şi pentru funcţia publică a întocmit 
următoarele proiecte de hotărâri ale Consiliului Județean Gorj: Hotărârea nr.33/19.03.2015, Hotărârea 
nr.45/30.05.2015, Hotărârea nr.92/07.10.2015, Hotărârea nr.118/27.11.2015, Hotărârea nr.135/18.12.2015- 
a căror aplicare a constat în elaborarea a aproximativ 125 de dispoziţii privind modificarea raporturilor de 
muncă ale unor salariaţi. 

Pe parcursul anului 2015, Serviciul resurse umane, salarizare şi pentru funcţia publică a întocmit 
documentaţia necesară  organizării şi desfăşurării mai multor concursuri pentru ocuparea  96 funcții 
contractuale și a 9 funcții publice. Pentru ocuparea acestor funcții s-au înscris 689 candidați. 

În decembrie 2015, Serviciul resurse umane, salarizare şi pentru funcţia publică a întocmit 
documentaţia necesară  organizării şi desfăşurării examenului de promovare în grad profesional a 15 
funcţionari publici și documentaţia necesară organizării şi desfăşurării examenului de promovare în clasă a 
unui funcţionar public. 

Pe parcursul anului 2015, Serviciul resurse umane, salarizare şi pentru funcţia publică a întocmit lunar 
pontajele pentru salarii la nivelul aparatului propriu, respectiv pentru un număr de aproximativ 135 de 
angajaţi şi 130 de asistenţi  maternali profesionişti. 

Dările de seamă, statistice lunare, trimestriale, semestriale şi anuale au fost întocmite şi raportate în 
termenele stabilite, după cum urmează: 2 situaţii statistice pentru Direcţia Generală de Finanţe, 6 situaţii 
statistice pentru Direcţia Generală de Statistică, 4 pentru Autoritatea Naţională pentru Protecţia  Drepturilor 
Copilului, 2 pentru Consiliul Judeţean Gorj. 

Serviciul resurse umane, salarizare şi pentru funcţia publică a elaborat documentele utilizate în 
activitatea de personal pentru cei aproximativ 130 de asistenţi maternali. 

În ceea ce priveşte perfecţionarea personalului contractual, realizarea planului privind perfecţionarea 
acestei categorii de personal s-a făcut în limita fondurilor bugetare. În schimb, perfecţionarea profesională a 
funcţionarilor publici pe parcursul anului trecut s-a concretizat într-un număr de 20 funcţionari publici 
perfecţionaţi, din care 4 funcţionari publici de conducere şi 16 funcţionari publici de execuţie, conform 
planului anual de perfecţionare profesională a funcţionarilor publici şi într-un număr de 19 funcţionari publici 
(4 de conducere şi 15 de execuţie) care au participat la programe de formare profesională urmate în interesul 
instituţiei publice, altele decât cele prevăzute în planul anual de perfecţionare. 

De câte ori a fost necesar, a analizat şi promovat la Biroul financiar-contabil lucrări privind 
determinarea fondului de salarii – parte componentă a bugetului Direcţiei generale şi a asigurat  lucrările de 
secretariat ale comisiei de disciplină pentru funcţionarii publici – concretizate în cercetarea administrativă a 
faptelor semnalate în 4 sesizări. În plus, a asigurat lucrările de secretariat pentru 7 şedinţe ale Colegiului 
director al D.G.A.S.P.C. Gorj finalizate cu 10 hotărâri. Serviciul resurse umane, salarizare şi pentru funcţia 
publică a fost supus la o acţiune de control - de Inspecţia Socială. 
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În decursul anului 2015, Serviciul resurse umane, salarizare şi pentru funcţia publică a întocmit 143 noi 
contracte individuale de muncă şi 19 acte adiţionale, în dublu exemplar, contracte individuale de muncă ce 
au fost comunicate prin aplicaţia REVISAL la Inspectoratul Teritorial de Muncă Gorj. 

Pe tot parcursul anului 2015, Serviciul resurse umane, salarizare şi pentru funcţia publică a ţinut 
evidenţa ordinelor de deplasare concretizată într-un număr de 328 ordine de deplasare completate, a 
întocmit şi transmis compartimentelor şi conducerilor complexurilor de servicii comunitare interesate nu mai 
puţin de 4500  de dispoziţii privind: stabilirea salariului de bază la nivelul salariului de bază minim brut pe 
ţară garantat plată începând cu data de 01.01.2015, stabilirea salariului de bază la nivelul salariului de bază 
minim brut pe ţară garantat plată majorarea cuantumului brut al salariului de bază începând cu data de 
01.07.2015, modificarea raporturilor de  muncă urmare a aplicării celor cinci Hotărârii ale Consiliului Judeţean 
Gorj privind Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, modificarea unor elemente ale 
contractului individual de muncă al personalului contractual şi de suspendare a contractului individual de 
muncă, sancţionare disciplinară, acordare/retragere sporuri la salariul de bază pentru asistenţii maternali 
profesionişti, privind încetarea contractului individual de muncă şi a raporturilor de serviciu, avansarea în 
gradaţii, delegarea unor salariaţi sau delegarea de atribuţii, suspendarea raporturilor de serviciu şi altele. 

III.4. Audit 
În conformitate cu prevederile Legii nr. 672/2002 actualizată privind organizarea activităţii de audit 

public intern şi a Normelor proprii de audit  public intern avizate de şeful Compartimentului de Audit Public 
Intern al Consiliului Judetean Gorj şi de directorul general al DGASPC Gorj a fost întocmit Planul de audit pe 
anul 2015, precum şi planul multianual 2015-2017 . Misiunile desfăşurate pe parcursul anului 2015 au fost 
realizate în baza graficului stabilit în vederea realizării activităţilor . 

Au fost  desfăşurate misiuni de audit de regularitate/conformitate privind  activitatea de resurse 
umane, activitatea de achiziţii publice ,activitatea sistemului de control intern/managerial, privind procesul 
de reorganizare a activităţii DGASPC Gorj conform HCJ nr. 102/2014 şi activitatea de salarizare a aparatului 
propriu al DGASPC Gorj. 

Au fost efectuate şi acţiuni de verificare din dispoziţia conducerii. În conformitate cu prevederile art. 8 
lit. g din Legea nr. 672/2002 a fost întocmit raportul privind activitatea de audit public intern aferentă anului 
2015 aprobat de catre directorul general al DGASPC Gorj şi înaintat la Compartimentul de audit public intern 
al Consiliului Judeţean Gorj şi Camerei de Conturi Gorj. 

Misiunile de audit conform planului au fost realizate integral. 
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V. EDUCAȚIE ȘI ÎNVĂȚĂMÂNT 
 
1. Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Gorj 

Menirea şi misiunea Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE) Gorj raportate 
la standardele educației de calitate și la cerinţele coordonatorilor acestei instituții de importanță specială 
pentru binele școlii și al vieții sociale – Consiliul Judeţean Gorj şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj – au 
motivat și au determinat echipa managerială a CJRAE Gorj să prioritizeze şi în anul 2015 extinderea şi 
dezvoltarea indicatorilor de calitate privind lărgirea reţelei de servicii specifice, îmbunătăţirea serviciilor de 
asistenţă psihopedagogică şi terapia tulburărilor de limbaj pentru preşcolarii şi elevii din învăţământul 
preuniversitar al Judeţului Gorj, pentru profesori, părinți și membri ai comunităților locale.  

Și în anul 2015 s-a acționat pentru diversificarea şi moderinizarea bazei materiale a CJRAE Gorj, au 
fost extinse serviciile către corpul profesoral, părinţi şi comunitate, în scopul întăririi triadei educaţionale 
şcoală-familie-comunitate, creşterii calitative a actului educaţional, armonizării relaţiilor între partenerii din 
educaţie, creşterea stării de bine şi flexibilizarea comunicării într-un mediu şcolar prietenos.  

Cele mai multe dintre activităţile înscrise în programele educaţionale şi în campaniile CJRAE Gorj au 
vizat realizarea obiectivelor prioritare prezente în viziunea instituţiei – obiective legate de reducerea 
semnificativă a absenteismului şi abandonului şcolar, întărirea motivaţiei privind participarea la acţiunea 
educativă şi de învăţare, diminuarea riscului de violenţă în şcoală, prevenirea consumului de substanţe 
interzise, formarea unui stil de viaţă sănătos prin stimularea atitudinilor şi comportamentelor pozitive în 
pofida atitudinilor de risc şi a comportamentelor negative, sprijin pentru copiii cu dificultăți de învățare – 
altele decât cele identificate prin SEOSP.. 

 
1. OBIECTIVE PRINCIPALE ÎN ANUL 2015 

 
OBIECTIVE EDUCAŢIONALE: 
• identificarea nevoilor educaţionale la nivelul unităţilor şcolare din judeţ; 
• informarea/consilierea elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice cu privire la reţeaua şcolară şi oferta 
educaţională; 
• optimizarea relaţiilor şcoală – familie/părinţi – copii; 
• sprijinirea şi consilierea elevilor în orientarea spre carieră; 
• sensibilizarea elevilor privind rolul unui stil de viaţă sănătos; 
• sprijin pentru copiii cu dificultăți de învățare – altele decât cele identificate de SEOSP; 
• reducerea absenteismului şi abandonului şcolar; 
• prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar; 
• dezvoltarea de parteneriate pentru promovarea acţiunilor de voluntariat în sprijinul elevilor aflaţi în 
risc educaţional; 
• dezvoltarea de parteneriate, echipe de lucru intersectoriale şi programe educaţionale de prevenţie, 
judeţene şi interjudeţene, în toate domeniile ce decurg din misiunea CJRAE Gorj şi nevoile de educaţie ale 
preşcolarilor şi elevilor din grădiniţe, şcoli gimnaziale, colegii şi licee. 
 
OBIECTIVE DE DEZVOLTARE A RESURSELOR INSTITUŢIONALE: 
• dezvoltarea resurselor umane şi informaţionale din CJRAE, CJAP, CSAP, CLI; 
• atragerea de resurse extrabugetare; 
• perfecţionarea personalului didactic prin activităţi metodice, grade didactice şi cursuri 
postuniversitare/masterate; 
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• dezvoltarea Serviciului de Evaluare şi Orientare Şcolară şi Profesională (SEOSP), pentru copiii cu nevoi 
speciale în educaţie; 
• propunerea de soluţii legislative pentru reducerea normei de înfiinţare a unui cabinet de asistenţă 
psihopedagogică de la 800, la 600 elevi, în vederea creşterii accesului tuturor copiilor la serviciile de consiliere 
şcolară; 
• propunerea de soluţii legislative în vederea renunţării la cele 4 ore obligativitate de catedră pentru 
consilierii şcolari, în scopul nediscriminării profesorilor consilieri şi asigurării egalităţii de şanse în consilierea 
şcolară pentru toţi elevii; 
• dezvoltarea resurselor materiale CJRAE – CJAP – CSAP – CLI; 
• crearea/achiziţionarea instrumentelor de specialitate (proceduri, teste, chestionare etc); 
• crearea propriei resurse privind instrumentele de cercetare metodologică şi ştiinţifică, în cadrul 
punctului de documentare al CJRAE Gorj; 
• identificarea modalităţilor de acreditare a CJRAE Gorj ca instituţie de formare şi dezvoltare 
profesională a personalului didactic. 
 
OBIECTIVE DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ: 
• extinderea reţelei cabinetelor de asistenţă psihopedagogică şi a centrelor logopedice interşcolare şi 
repartizarea optimă a acestora în teritoriu, prin înfiinţarea unui număr de 2 cabinete de asistenţă 
psihopedagogică ( Școala Gimnazială Alimpești + Școala Gimnazială Polovragi + Școala Gimnazială Bumbești-
Pițic + Școala Gimnazială Bălcești-Bengești; Școala Gimnazială “George Usc[tescu” Tg. Cărbunești + Școala 
Gimnazială Scoarța) şi 1 cabinet interșcolar de terapia tulburărilor de limbaj (Grădinița cu Program Prelungit 
“Mihai Eminescu” Târgu-Jiu); 
• creşterea numărului de mediatori şcolari prin înfiinţarea unui nou post de mediator şcolar la Colegiul 
Auto „Traian Vuia” Târgu-Jiu; 
• dezvoltarea Serviciului de Evaluare şi Orientare Şcolară şi Profesională (SEOSP), pentru copiii cu nevoi 
speciale în educaţie, prin normarea unui post de medic pediatru; 
• iniţierea unor proiecte cu finanţare externă pentru înfiinţarea unui centru modern de asistenţă 
educaţională; 
• promovarea ofertei şi imaginii instituţiei la nivelul comunităţilor locale din Judeţul Gorj. 
 
OBIECTIVE ASUMATE LA SOLICITAREA INSPECTORATULUI ŞCOLAR JUDEŢEAN 
• analiza de nevoi educaţionale ale elevilor; 
• creşterea calitativă a serviciilor de asistenţă psihopedagogică şi de terapia tulburărilor de limbaj pentru 
elevi; 
• creşterea calităţii serviciilor de orientare şcolară şi consiliere profesională; 
• prevenirea şi reducerea consumului de alcool şi droguri; 
• sprijin prin suport psihologic pentru copiii cu dificultăți de învățare din cls. I, a II-a  și a III – a; 
• realizarea unui studiu privind orientarea în carieră a absolvenţilor clasei a VIII-a; 
• realizarea unui studiu privind situaţia abandonului şcolar la nivelul anului 2014; 
• realizarea unui studiu privind nivelul de dezvoltare personală al absolvenţilor de gimnaziu în vederea 
realizării unei opţiuni realiste în legătură cu viitoarea profesiune. 
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GRADUL DE REALIZARE A OBIECTIVELOR STABILITE 

 
OBIECTIVE EDUCAŢIONALE: 
• Având în vedere faptul că oferta de servicii a CJAP depinde aproape în exclusivitate de cunoaşterea 
nevoilor educaţionale existente la nivelul unităţilor de învăţământ, s-a procedat la administrarea unei fişe de 
identificare a nevoilor de informare, consiliere psihologică, pedagogică şi orientare în carieră. Fişele au fost 
distribuite în diferite medii pentru colectarea datelor: urban, rural, şcoli de centru, şcoli de cartier, şcoli cu 
clase omogene/eterogene. Din evaluările parţiale şi din cele realizate după finalizarea programelor derulate 
s-a constatat o bună şi foarte bună receptivitate a clienţilor noştri (elevi, părinţi, personal didactic), ceea ce 
ne îndreptăţeşte să considerăm că identificarea nevoilor educaţionale s-a realizat la un înalt grad de 
veridicitate. 
• Activităţile menite sa atingă cel de-al doilea obiectiv s-au desfăşurat, în cea mai mare parte în semestrul 
II, sub formă de informare, consiliere individuală şi de grup, precum şi în cadrul unor întâlniri cu părinţii 
elevilor. Prezentarea broşurilor realizate de  CJAP cu întreaga reţea a unităţilor de învăţământ din judeţ, 
precum şi a forţei educaţionale a acestora au constituit o bază solidă în luarea deciziilor de către elevi. 
• Referitor la abandonul şcolar este de semnalat trendul relativ stabil la nivelul judeţului al acestui 
fenomen negativ. Cu toate acestea, în unele unităţi de învăţământ din mediul rural sau în cele cu un 
semnificativ segment de elevi care provin din familii de etnie rromă, abandonul se menţine încă peste media 
pe judeţ. Pe întregul judeţ, în anul şcolar 2013 - 2014, abandonul şcolar a scăzut cu 20 %. Cauzele menţinerii 
acestui fenomen sunt multiple iar cele mai semnificative sunt de ordin social, cultural şi educaţional. 
• În ceea ce priveşte optimizarea relaţiilor şcoală – familie/părinţi – copii precizăm faptul că profesorii 
consilieri din CJAP/CSAP au desfăşurat mai multe activităţi pe această temă, atât în unităţile de învăţământ 
din mediul urban, cât şi în cele din mediul rural. De asemenea, profesorii au participat la întâlnirile cu părinţii 
în care au abordat problematica relaţiilor părinţi – copii şi care a fost bine receptată. S-a scos în evidenţă în 
mod deosebit importanţa relaţiilor de comunicare permanentă între părinţi şi copii, aspect ce conduce la o 
mai bună cunoaştere reciprocă. 
• Sprijinirea şi consilierea elevilor în orientarea carierei a constituit un obiectiv esenţial pentru cadrele 
didactice din instituţia noastră. În acest sens, în unităţile de învăţământ s-au desfăşurat multiple activităţi la 
care au participat elevi şi profesori diriginţi, în cadrul cărora au fost abordate o serie de probleme specifice 
orientării în carieră şi de ordin profesional. Marja apreciabilă de concordanţă dintre opţiunile şcolare şi 
profesionale ale absolvenţilor de clasa a VIII-a şi repartizarea computerizată a acestora confirmă deopotrivă 
calitatea activităţii desfăşurate şi atingerea obiectivului. Cu toate că acest obiectiv este foarte îndrăzneţ 
pentru un set de activităţi desfăşurate într-un an şcolar, instituţia noastră a considerat că este mai benefică 
asumarea decât eludarea obiectivului respectiv. S-a pornit de la premisa conform căreia şi în cazul unei 
reuşite parţiale mai există un câştig în plus: cunoaşterea potenţialului nostru pe de-o parte şi a grupurilor 
educaţionale eterogene de elevi pe de altă parte. 
 
OBIECTIVE DE DEZVOLTARE A RESURSELOR INSTITUŢIONALE – PROGRESE ÎNREGISTRATE ÎN PROCESUL DE 
MODERNIZARE 
• referitor la obiectivele de dezvoltare a resurselor materiale – aparatură, mobilier – apreciem că 
acestea, legate numai de buget, s-au realizat în proporţie de 100 %; 
• referitor la instrumentele de specialitate – atât cele pe suport material, cât şi cele pe suport electronic 
– se poate spune că susțin în proporţie de peste 90 %  nevoile instituţiei; 
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• performanţe cu adevărat notabile s-au înregistrat în domeniul dezvoltării resurselor umane,    70 % din 
consilierii şcolari ai CJAP Gorj au gradul didactic I şi au absolvit cursuri postuniversitare (training profesional) 
sau de master. 
OBIECTIVE DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ 
•  La acest punct s-au avut în vedere două obiective strâns legate intre ele: 
a) creşterea numărului de cabinete de asistenţă psihopedagogică şi de centre logopedice interşcolare; 
b) constituirea acestora, respectându-se două principii importante: 
 - principiul priorităţii nevoilor educaţionale; 
- principiul repartizării optime în teritoriu; 
c) înfiinţarea SEOSP, ca departament de sine-stătător, prin ocuparea postului de asistent social şi a celorlalte 
posturi prin plata cu ora a consilierilor specializați pe acest serviciu. 
 
OBIECTIVE ASUMATE LA SOLICITAREA INSPECTORATULUI ŞCOLAR JUDEŢEAN  
• Primul obiectiv a fost atins conform termenului stabilit de IŞJ/MEN la sfârşitul semestrului I, anul 
şcolar 2014 – 2015 şi s-a concretizat prin elaborarea unei lucrări complexe, denumită studiu de expertiză 
privind orientarea școlară și profesională a elevilor de clasa a VIII-a; 
 

Distribuţia opţiunilor elevilor pe unităţi de învăţământ liceal şi profesional în 
anul şcolar 2014-2015. Ierarhia opţiunilor elevilor în funcţie de liceul ales 

Denumirea unității de învățământ Număr de opțiuni 
Colegiul Naţional "Tudor Vladimirescu" Tg-Jiu 230 
Colegiul Naţional " Ecaterina Teodoroiu" Tg-Jiu 220 
Colegiul Naţional " Spiru Haret" Tg-jiu 187 
Colegiul Economic " Virgil Madgearu" Tg-Jiu 158 
Liceul Tehnologic Turceni 110 
Liceul cu Program Sportiv Tg-Jiu 91 
Colegiul Naţional " George Coşbuc" Motru 72 
Liceul de Arte " Constantin Brăiloiu" Tg-Jiu 64 
Colegiul "Gheorghe Tătărăscu" Rovinari 62 
Liceul Teoretic Novaci 53 
Colegiul Tehnic Mătăsari 49 
Liceul Tehnologic Bustuchin 44 
Liceul Tehnologic Ţicleni 44 
Liceul Tehnologic " Dimitrie Filişanu" Filiaşi 44 
Liceul Tehnologic " Constantin Brâncoveanu" Baia de Aramă 41 
Nu ştiu 39 
Colegiul Militar Liceal " Mihai Viteazul" Alba Iulia 38 
Colegiul Tehnic Motru 38 
Liceul  Teologic Tg-jiu 38 
Colegiul Naţional " Tudor Arghezi" Tg-Cărbuneşti 37 
Liceul Tehnologic Bâlteni 36 
Colegiul Tehnic "General Gheorghe Magheru" Tg-Jiu 32 
Liceul Energetic Nr.1 Tg-Jiu 30 
Colegiul " Mihai Viteazul" Bumbeşti-Jiu 27 
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Denumirea unității de învățământ Număr de opțiuni 
Liceul Tehnologic " Constantin Şandru" Bâlta 23 
Colegiul Tehnic " Ion Mincu" Tg-Jiu 21 
Colegiul  Auto " Traian Vuia" Tg-Jiu 20 
Liceul Tehnologic Baia de Fier 20 
Liceul Tehnologic " Constantin Brâncuşi" Peştişani 19 
Colegiul Tehnic nr.2 Tg-jiu 16 
Liceul Tehnologic Roşia Jiu, Fărcăşeşti 15 
Liceul Tehnologic Tismana 14 
Colegiul Tehnic " Henri Coandă" Tg-Jiu 13 
Liceul Tehnologic Bârseşti 7 
Colegiul Naţional "Fraţii Buzeşti" Craiova 4 
Străinătate 3 
Colegiul de Silvicultură şi Protecţia Mediului Râmnicu Vâlcea 2 
Colegiul Naţional "Stefan Velovan" Craiova 2 
Liceul de Artă " Ion Vidu" 2 
Seminarul Teologic" Sfânta Ecaterina"Prislop 2 
Colegiul Naţional "Elena Cuza" Craiova 1 
Colegiul Naţional "Carol I " Craiova 1 
Colegiul Naţional Militar " Dimitrie Cantemir" Breaza 1 
Liceul Alexandria 1 
Liceul Vâlcea 1 
Liceul " Traian Vuia" Craiova 1 
Liceul de Artă " Vasile Goldiş" Arad 1 
Liceul Militar de Aviaţie " Tudor Vladimirescu" Craiova 1 
Liceul " Nicolae Bălcescu" Craiova 1 
Liceul Teoretic " Independenţa"Calafat 1 
Liceul din Timişoara 1 
Şcoala Profesională/Liceul din Bucureşti 1 
Seminarul Teologic Mofleni, Dolj 1 
Total 1980 

 
• Calitatea serviciilor de orientare şcolară şi consiliere profesională a fost asigurată de competenţa, 
experienţa şi dăruirea cadrelor didactice din CJRAE Gorj şi Cabinetele de Asistenţă Psihopedagogică din 
Județul Gorj; 
• Organizarea celei de-a XV –a ediții a Târgului de oferte educaționale, mai 2015, la Colegiul Tehnic Nr. 
2 Târgu-Jiu; 
• Obiectivul prin care s-a urmărit prevenirea şi reducerea consumului de alcool şi droguri a fost şi este 
permanent în atenţia noastră de mai mulţi ani. El antrenează şi motivează întregul personal didactic din 
instituţia noastră şi cabinetele de asistenţă psihopedagogică. Dacă nu putem să cuantificăm/evaluăm riguros 
procentul de realizare a obiectivului, se poate spune cu certitudine că eforturile concertate şi de durată ale 
CJAP, CAsP, ale instituţiilor de învăţământ, precum şi ale celorlalte instituţii comunitare abilitate vor conduce 
în final la reducerea acestui fenomen, ceea ce presupune implicit şi o bună activitate de prevenţie.  
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2. PROIECTE IMPLEMENTATE 
 
În anul şcolar 2014 – 2015, Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională, prin Cabinetele de 
Asistenţă Psihopedagogică din judeţul Gorj, a derulat următoarele proiecte educaţionale: 

 

PROGRAMUL  ACTIVITĂŢILOR DE CERCETARE, ACTIVITĂŢILOR METODICE, DE CONSILIERE ŞI DE ASISTENŢĂ 

PSIHOPEDAGOGICĂ ŞI ORIENTARE ŞCOLARĂ ŞI PROFESIONALĂ ÎN ANUL ŞCOLAR 2014– 2015 

1.  Cercetare socio-psihopedagogică 
Scop: Iniţierea unor programe de cercetare 
Obiective operaţionale: - Formarea şi supervizarea activităţii profesorilor consilieri  

Nr. 
crt. 

ACTIVITĂŢI RESPONSABILI REALIZATORI PERIOADA EVALUARE 

1. Selectarea tematicilor 
corespunzătoare nevoilor 
educaţionale. Derularea 
cercetărilor 

profesorii din 
CJAP şi cabinete 

Profesorii din 
CJAP şi cabinete 

octombrie 
2014 – iunie 
2015 

informãri 

2. Investigarea opţiunilor 
şcolare şi profesionale ale 
elevilor claselor a VIII-a 

Dir.  CJRAE Gorj 
Coord. CJAP 
Profesor consilier: 
Gorun Sonia,  
Popescu Nicoleta, 
Șcheau Daniela 
Crăciunescu Cl. 

Profesorii din 
CJAP şi cabinete 

aprilie – mai 
2015 

raport de 
cercetare; 
broșură 

3. Studiu - "Abandonul şcolar 
– cauzele care îl generează 
şi măsuri de prevenire şi 
combatere a fenomenului" 

Dir.  CJRAE Gorj 
Coord.  CJAP 
Profesor consilier: 
 Șcheau Daniela 
 

Profesorii 
consilieri din 
CJAP şi cabinete 

septembrie 
2014 

chestionare, 
raport de 
cercetare 

 

2. Elaborarea propriilor proiecte, programe şi campanii, coroborarea acestora cu activităţile 
extracurriculare (extraclasă şi extraşcolară) şi concursurile specifice din unităţile de învăţământ cuprinse în 
acestea: 

 Proiectul educaţional “Start spre o viaţă sănătoasă”; 
 Proiectul educaţional “Educaţia pentru sănătate”(Campanie județeană de promovare a sănătății 

mentale); 
 Proiectul educaţional “Puternici, dar nu violenţi”; 
 Proiectul educaţional “Spunem împreună STOP VIOLENȚA!” (Concursul “Familia mea nu iubește 

violența!”); 
 Program de monitorizare și intervenție pentru copiii cu părinții plecați în străinătate (Program pilot); 
 Proiect educaţional “Construieşte-ţi cariera! – Program de orientare școlară și profesională”; 
 Campania de prevenire a absenteismului și abandonului școlar și Proiectul “Hai la școală!”; 
 Proiect educaţional “Ziua Internațională a Fericirii” (Campania “Un zâmbet pentru fiecare” –  20 

martie 2015); 
 Proiect educaţional “Copilărie fără violență”; 
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 Campania educaţională “Dăruieşte din suflet!”; 
 Campania “Mai puţin tutun, mai multă viaţă!”; 
 Zilele CJRAE Gorj și Simpozionul Judeţean cu tema “CJRAE – resursă semnificativă a sistemului 

educațional”, ediţia a III - a, 8-12 iunie 2015; 
 
 
 
3. Realizarea cuprinderii copiilor şi tinerilor în activităţile de consiliere psihopedagogică  
          Toţi copiii cu nevoi de asistenţă psihopedagogică din unităţile şcolare au beneficiat de aceste servicii, 
numărul lor ridicându-se la 4.301 elevi consiliaţi psihologic individual și 24 507 elevi consiliați în grup, în 55 
de unităţi de învăţământ în care există cabinete de asistenţă pishopedagogică dintr-un număr de 63 de unităţi 
şcolare evaluate sub acest aspect. 
 În anul școlar 2014-2015, activitatea Centrului Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică Gorj s-a axat 
pe următoarele problematici: promovarea serviciilor educaționale oferite de CJRAE/CJAP, consilierea 
elevilor, a cadrelor didactice şi a părinţilor prin intermediul cabinetelor de consiliere psihopedagogică, 
prevenirea şi remedierea unor comportamente de risc, consultanță și consiliere privind abordarea unor 
tulburări de comportament, etc. 
 Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică Gorj coordonează şi sprijină activitatea a 43 de 
cabinete şcolare/interşcolare de asistenţă psihopedagogică aflate în unităţile de învăţămant din judeţ. 
 Profesorii consilieri din cele 43 cabinete de asistentă psihopedagogică de la nivelul unităţilor scolare 
de pe raza judetului, precum şi cei 5 consilieri şcolari din cadrul C.J.A.P Gorj au avut ca obiectiv prioritar 
consilierea triadei elevi-cadre didactice-părinţi cu probleme specifice fiecărei categorii în parte. 
 Elevi beneficiari de cabinete de consiliere în unităţile de învăţământ din Județul Gorj: 46.798  
(aprox. 1.088  elevi/ consilier școlar). 
 Au fost implementate 80 de proiecte, programe și campanii educaționale ● 23.037 elevi; 
 Consiliere individuală-elevi: Tipuri de probleme frecvente: absenteism/abandon; tulburări 
emoționale; orientare școlară și profesionale; autocunoaștere și dezvoltare personală; motivație 
școlară;conflict și managementul conflictului, copii minori cu copii; 
 Consiliere de grup-elevi: Tematică frecventă: dezvoltarea competenţelor sociale şi facilitarea 
autoafirmării în relaţie cu ceilalţi (colegi, prieteni, părinţi); facilitarea autocunoaşterii şi a dezvoltării 
personale; managementul emoţiilor si depăşirea dificultăţilor sociale şi comportamentale; promovarea unui 
stil de viață sănătos, prevenirea comportamentelor de risc şi pregătirea pentru viaţa de familie. 
 

SITUAȚIE FINALĂ CONSILIERE 
 

NUMĂRUL ELEVILOR CONSILIAȚI INDIVIDUAL PE NIVEL DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI ÎN FUNCȚIE DE MEDIUL 
SOCIAL 

REŢEA 

NIVEL 
PREȘCOLAR 

NIVEL 
PRIMAR 

NIVEL 
GIMNAZIA

L 

NIVEL 
LICEAL 

TOTAL ELEVI 
CONSILIAȚI 

PE 
 REȚEA 

TOTAL ELEVI 
ȘCOLARIZAȚI 

PER REȚEA 
Urban Rural U R U R U R 

1 159 47 376 116 295 224 227 25 1469 9994 

2 23 32 132 94 185 190 238 
15
6 

1047 10489 
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3 
25 30 207 145 311 236 467 

13
9 1534 6947 

4 40 51 20 50 30 57 495 
26
0 

689 6466 

TOTAL 
247 160 735 405 821 707 

142
7 

58
0 4739 33896 

407 1140 1528 2007 
 

NUMĂRUL ELEVILOR CONSILIAȚI ÎN GRUP PE NIVEL DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI ÎN FUNCȚIE DE MEDIUL SOCIAL 

REȚEA 
NIVEL 

PREȘCOLAR 
NIVEL PRIMAR NIVEL GIMNAZIAL NIVEL LICEAL 

 Urban Rural Urban Rural Urban Rural Urban Rural 
1 244 239 427 1054 1246 2464 2461 110 8245 
2 379 32 1516 508 2208 1217 2430 670 8960 
3 50 211 527 209 1328 785 2734 1205 7049 
4 18 55 40 78 62 96 1945 1448 3742 

TOTAL 
691 537 2510 1849 4844 4562 9570 3433 

27996 
1228 4359 9406 13003 

 
NUMĂR TOTAL DE BENEFICIARI, CONFORM REGISTRULUI DE CONSILIERE 

REŢEA 

NR. TOTAL DE ELEVI 
CONSILIAŢI 

NR. TOTAL DE PĂRINŢI 
CONSILIAŢI 

NR. TOTAL DE CADRE 
DIDACTICE CONSILIATE 

INDIVIDUAL 
ÎN 

GRUP 
INDIVIDUAL 

ÎN 
GRUP 

INDIVIDUAL 
ÎN 

GRUP 
1 947 8192 337 824 185 250 
2 1099 7199 341 1299 237 354 
3 1563 6812 546 1418 200 235 
4 1003 3742 128 169 157 164 

TOTAL 4612 25945 1352 3710 779 1003 
 
 

CONSILIERE PENTRU CARIERA (OSP) 

REŢEA 
NR. ELEVI CONSILIAŢI NR. PĂRINŢI CONSILIAŢI 

NR. CADRE DIDACTICE 
CONSILIATE 

INDIVIDUAL ÎN GRUP INDIVIDUAL ÎN GRUP INDIVIDUAL ÎN GRUP 
1 88 1625 62 168 26 21 
2 198 872 51 139 25 20 
3 317 1789 84 194 34 27 
4 247 650 29 102 10 5 

TOTAL 850 4936 226 603 95 73 
 

CONSILIERI COLECTIVE (DIRIGENŢII / ŞEDINTE / LECTORATE CU PĂRINŢII) 
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REŢEA 

NR. CONSILIERI COLECTIVE  
LA ORELE DE DIRIGENŢIE 

NR. SEDINŢE/LECTORATE CU PĂRINŢII 
LA CARE A PARTICIPAT CONSILIERUL 

NR. TOTAL  
DEACTIVITĂŢI 

NR. TOTAL  
BENEFICIARI 

NR. TOTAL  
DE ACTIVITĂŢI 

NR. TOTAL  
BENEFICIARI 

1 297 3877 37 544 
2 200 4461 67 1969 
3 184 2633 53 739 
4 120 1664 13 287 

TOTAL 801 12635 170 3539 
 
4.  Rezultate ale activității de terapia tulburărilor de limbaj din cabinetele logopedice interșcolare 
(CLI) 

 
Datele de mai jos rezultă din rapoartele semestriale ale profesorilor logopezi precum şi din statisticile 
furnizate de profesorii din cabinetele logopedice din reţeaua CLI a CJRAE Gorj, pe perioada 1.09.2014- 
23.06.2015. Activitatea profesorilor logopezi s-a desfăşurat în baza prevederilor Planului Managerial precum 
şi ale Planului Operational  vizand următoarele obiective:  
 reconsiderarea managementului strategic şi operaţional al CLI din perspectiva prestării unor servicii 
educative de calitate oferite in conformitate  cu nevoile comunităţii locale; 
 formarea continuă a personalului didactic în vederea valorificării în activitatea educaţională a 
rezultatelor participării la programe specifice, activităţi metodice, cercetării ştiinţifice etc, realizate la nivel 
local, regional, naţional sau internaţional; 
 creşterea numărului de beneficiari ca urmare a serviciilor educaţionale - terapii de calitate oferite de 
CLI şi a optimizării accesului la activitatea specifică; 
 regândirea sistematică a ofertei educaţionale şi asigurarea transparenţei informaţiilor de interes 
public cu privire la serviciile educaţionale furnizate de CLI; 
 dezvoltarea parteneriatelor educaţionale diverse (cu unităţi de învăţământ, cu comunitatea locală, 
cu ceilalţi factori educogeni implicaţi – părinti, cadre de predare, consilieri, profesori itineranţi etc.) în 
vederea susţinerii unui proces educaţional - recuperatoriu de calitate; 
 dotarea cabinetelor cu echipamente, materiale, mijloace de învăţământ şi auxiliare curriculare 
adaptate nevoilor specifice identificate; 
 funcţionarea eficientă şi continuă a structurilor responsabile cu evaluarea internă a calităţii şi 
asigurarea actualizării permanente a bazei de date privind îmbunătăţirea calităţii educaţiei. 
Activitatea la nivelul comisiilor constituite la începutul anului şcolar s-a desfăşurat în conformitate cu 
planurile manageriale şi operationale proprii. Profesorii logopezi stăpânesc conţinuturile ştiinţifice specifice 
domeniului de activitate şi folosesc strategii didactice moderne şi adecvate tipologiilor tulburărilor de limbaj, 
particularităţilor de vârstă şi individuale ale copiilor/elevilor cuprinşi în evidenţa cabinetului logopedic, 
demersul educaţional-terapeutic fiind bine conceput şi aplicat, în majoritatea  cazurilor.  
 
a. Obiectivele prioritare stabilite în comformitate cu obiectivele regulamentului-cadru privind 
organizarea şi funcţionarea CLI, evaluarea gradului de realizare a acestor obiective/realizare integrală 
sau parţială 

 identificarea, depistarea şi diagnosticarea copiilor din zona de intervenţie logopedică; 
 înregistrarea copiilor cu TTL; 
 convocarea copiilor cu TTL la cabinet; 
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 examinarea logopedică completă; 
 formularea diagnosticului prezumtiv; 
 proiectarea activităţii de terapie a tulburărilor de limbaj şi comunicare constatate; 
 intervenţia terapeutică; 
 evaluarea periodică a progreselor/regreselor realizate de logopaţi. 

 
b. Realizarea documentelor de evidenţă a copiilor cuTTL, evaluarea gradului de realizare a acestor 
documente/realizare integrală sau parţială 
• fişe de depistare; 
• registre de evidenţă a copiilor cu TTL; 
• registre de evidenţă a prezenţei copiilor logopaţi la şedinte; 
• fişa logopedică; 
• programe specifice de terapie pentru fiecare tulburare de limbaj/pronunţie. 
 
c. Numărul de beneficiari ai serviciilor oferite de cabinetele logopedice interşcolare 

PROFESOR LOCAŢIE CLI Copii înscrişi 
Mihai Natalia Sc.Gimn. „Sf. .Nicolae” 51 
Raţă Mihai Grăd.Tg-Carbunesti 38 
Stoicănel Ioana Lic.Turceni 52 
Maria Zaharia Lic.Mătăsari 45 
Niţulescu Andreia Sc. Bumbeşti - Jiu 32 
Vitoreanu Daniela Grăd. Motru 63 
Rujoiu Silvia Lic. Rovinari 51 
Popescu Ofelia Sc. „C-tin. Brâncuşi” 58 
Mitelea Ileana Lic. Teologic 38 
Corici Alina Sc. „Ecaterina Teodoroiu” 51 
Mirea Cristina Sc.  „Al. Ştefulescu” 41 
Total  520 

 
d. Centralizarea datelor privind cazuistica avută 

Tulburări de 
pronunţie 
/articulare 

Tulburări de 
ritm şi fluenţă 

Tulburări 
ale 
limbajului 
citit/scris 

Tulburări 
de 
dezvoltare 
a limbajului 

Tulbur
ări de 
voce 

Tulburări 
asociate 

292 33 69 43 17 66 
Total beneficiari 
servicii 
logopedice 

 
520 

 
e. Centralizarea datelor privind evaluarea copiilor cu TTL 

Corectaţi Amelioraţi Staţionari 
211 137 172 

                                          
f. Organizarea/participarea la activităţi metodico-ştiinţifice, dezbateri, informări 
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Nr. 
crt. 

Denumirea 
activităţii 

Tipul 
activităţii/simpozion,   
schimb de experienţă, 
activitat metodică, 
comisii 

Locul de 
desfăşurare 

Calitate, 
organizator, 
participant 

Data/perioada 

1.  Cerc pedagocic CSEI, TG-JIU  6 decembrie 
2014 

2.  Comisie metodică Şc. „Al. 
Ştefulescu”  
Tg-Jiu 

 octombrie 2014 

3.  Cerc pedagogic Orşova   noiembrie 2014 
4. Terapii în 

diagnostice 
multiple 

Cerc pedagogic 
 

Mătăsari  7 martie 2015 

5. Logopedie 
distractivă, 
învăţăm jucându-
ne 

Comisie metodică CLI  
Bumbeşti- Jiu 

 20 martie 2015 

6. Metode şi 
procedee pentru 
corectarea TTL 

Comisie metodică CLI Turceni  24 aprilie 2015 

7. Balbismul-terapii 
specifice 

Cerc pedagogic Dolj  8 mai 2015 

8. Diagnosticul 
asociat şi impactul 
acestuia asupra 
copilului 

Comisie metodica CLI Motru  22 mai 2015 

 
g.  Proiecte/parteneriate 

 
 
5. Activitatea din SEOSP și COȘP,  în perioada septembrie 2014-iulie 2015 
 
          În această perioadă, Serviciul de Evaluare, Orientare Școlară și Profesională (SEOSP) a evaluat în vederea 
orientării şcolare şi profesionale un număr de 284 copii/elevi/tineri cu cerinţe educaţionale speciale, astfel: 

                   

Luna 
Tipul de  

deficienţă 
Gradul de 
 handicap OSP 

Forma de 
 învăţământ  

  
Men 
tală Fizică 

Senzo 
rială Grav Mediu 

Accen 
tuat Uşor 

Pre 
şcolar Primar 

Gim 
nazial Liceal 

Profe 
sional Înv.de masă 

Înv.  
special Zi Internat La domiciliu  

Nr. 
crt 

Denumire Parteneri Forma de 
finalizare 

Calitate/or
ganizator,p
articipant 

Data/perioada 

1 Parteneriat regional CJRAE 
Mehedinti,Dolj,Gorj 

Cercpedagogic, 
schimb de 
experienta 

organizator
,participant 

27 noiembrie 
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  sep. 2014 47 14 10 35 12 24   9 22 25 13 2 65 6 71 2 11  

oct. 16 4   9 3 8   8 6 4 2   18 2 20   2  

nov. 2014 9 7 4 5 9 5 1 3 7 6 1 4 19 2 21 2 1  

dec. 8 7   9 3 3   6 5 1 2 1 13 2 15 1 1  
ian. 
2015 7 9 3 8 2 8   6 6 5 2   17 2 19 2    

feb. 9 7 2 8 4 5   5 7 2 4   17 1 18   2  

mart. 11 6 3 8 4 7 1 6 10 3 1   16 4 20 3    

apr. 9 3   4 1 7   6 4 1 1   12   12      

mai 11 3 3 6 4 5   6 3 7   1 13 4 17 1    

iunie 35 4 2 22 4 14   4 7 20 3 7 16 25 41 10 1  

iulie 16 9 5 8 4 17   3 11 8 4 4 26 4 30 1    

Total 178 73 32 122 50 103 2 62 88 82 33 19 232 52 284 22 18  
                   
                   

6. Proiecte, programe, campanii educaționale și concursuri școlare implementate în anul școlar 
2014-2015 

NR. 
CRT. 

TITLUL PROIECTULUI/PROGRAMULUI/ 
CAMPANIEI/CONCURSULUI 

TIPUL  

FINANTA
RE 

NR. 
UNITĂȚI 
DE ÎNV.  

 
BENEFICIA

RE 

NR. BENEFICIARI 
PER CATEGORIE 

FA
RA

  

PR
O

PR
IE

 

EX
TE

RN
A 

EL
EV

I 

PĂ
RI

N
ȚI

 

CA
DR

E 
   

 
DI

DA
CT

IC
E 

PROIECTE/PROGRAME/CAMPANII/CONCURSURI EDUCAȚIONALE – JUDEȚENE 

1.  
Proiect educaţional ,,Start pentru o 
viaţă sănătoasă" 

JUDEȚEAN  X    10 366 28 14 

2.  
Proiect educaţional ”Managementul 
carierei” 

JUDEȚEAN   
 
X 

    6 200  0   7 

3.  
Proiect educaţional ”Prevenirea 
violenței în şcoală” 

 JUDEȚEAN 
 
X 

   12 1098 
16
6 

112 

4.  
Concurs ,,Familia mea nu iubeşte 
violenţa" 

JUDEȚEAN 
 
X 

   14 257 4 24 

5.  
Proiect educaţional ,,Pași spre viața de 
liceu" 

JUDEȚEAN 
 
X 

   4  643 0 17 

6.  
Proiect educational ,,Puternici, dar nu 
violenţi" 

 JUDEȚEAN  
 
X 

   14 448 12 18 

7.  
Proiectul educaţional ”Să facem 
Pace!” 

 JUDEȚEAN  X    3 65 0 3 

8.  
Campania educațională ”Săptămâna 
toleranței şi a integrării” 

JUDEȚEAN   
 
X 

   15 1023 0 52 

9.  
Proiect educaţional ”Un Zâmbet 
pentru Fiecare” 

JUDEȚEAN   X    2 194 0 15 

10.  
Campania educațională ”Ziua 
Fericirii” 

JUDEȚEAN   X   2 350 0 30 

11.  
Concursul judeţean ”Fii voluntar, 
arată că şi ţie îţi pasă!” 

JUDEȚEAN   
 
X 

  2 24 0 9 
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NR. 
CRT. 

TITLUL PROIECTULUI/PROGRAMULUI/ 
CAMPANIEI/CONCURSULUI 

TIPUL  

FINANTA
RE 

NR. 
UNITĂȚI 
DE ÎNV.  

 
BENEFICIA

RE 

NR. BENEFICIARI 
PER CATEGORIE 

FA
RA

  

PR
O

PR
IE

 

EX
TE

RN
A 

EL
EV

I 

PĂ
RI

N
ȚI

 

CA
DR

E 
   

 
DI

DA
CT

IC
E 

12.  
Campanie educaţională "Cartea mea 
dragă, carte în dar" 

JUDEŢEAN 
 
X 

  3 315 0 17 

13.  
Proiect educational "Grădiniţa mea 
iubită, bine te-am găsit!" 

JUDEȚEAN   
 
X 

  1 28  0 3 

14.  Festivalul "Familia prin ochii copiilor"  JUDEȚEAN  
 
X 

   2 118 0 4 

15.  Targul de ofertă educațională JUDETEAN 
 
X 

   14 386 30 33 

TOTAL – PROIECTE/CAMPANII JUDEȚENE 
   100 

5.51
5 

24
0 

358 

PROIECTE/PROGRAME/CAMPANII/CONCURSURI EDUCAȚIONALE – REGIONALE 

1.  
Proiect educaţional ”Trenulețul 
Prieteniei” 

REGIONAL   X   2 30 0   0 

2.  
Concurs interjudeţean ”Suflet de 
copil în prag de primăvară” 

INTERJUDE
ŢEAN 

X     1 3  0 1 

3.  
Concurs regional ”Mărţişorul ... în 
timp şi spaţiu românesc” 

REGIONAL X     1 5  0 1 

4.  
Concurs interjudeţean  ”Artă sau 
violență, Tu alegi!” 

REGIONAL   X   1 1  0 1 

TOTAL – PROIECTE/CAMPANII REGIONALE       5 39 0 3 
PROIECTE/PROGRAME/CAMPANII/CONCURSURI EDUCAȚIONALE – NAȚIONALE 

1.  ECOJUNIOR 2015 NAȚIONAL X     1 120 0 10 
2.  Proiect educațional ”Școala Altfel ” NAȚIONAL X     1 120 0  4 

3.  

Activitate de prevenire a traficului de 
persoane în cadrul campaniei 
naţionale "Exploatarea ucide suflete. 
Alege să cunoşti! Alege să nu judeci! 
Alege să previi!" - CJRAE 

NAŢIONAL X     1 21  0 1 

4.  
Campania "Ziua Mondială a 
cancerului Pancreatic" 

NAȚIONAL     X 1 19  0 4 

5.  
Proiect educațional ”Invitație la 
sănătate” 

NAȚIONAL   X   1 27 0 1 

6.  
Proiect educațional ”Înțelege 
diferența, respectă egalitatea” 

NAȚIONAL   X   1 18 0 1 

7.  
Proiect educațional ”Aleg puterea și 
libertatea” 

NAȚIONAL   X   1 22 0 1 

8.  Campania globală pentru educație NATIONAL X          10 797 61 44 

9.  
Concurs naţional ”Simfonia 
primăverii” 

NAŢIONAL X     1    3  0 1 
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NR. 
CRT. 

TITLUL PROIECTULUI/PROGRAMULUI/ 
CAMPANIEI/CONCURSULUI 

TIPUL  

FINANTA
RE 

NR. 
UNITĂȚI 
DE ÎNV.  

 
BENEFICIA

RE 

NR. BENEFICIARI 
PER CATEGORIE 

FA
RA

  

PR
O

PR
IE

 

EX
TE

RN
A 

EL
EV

I 

PĂ
RI

N
ȚI

 

CA
DR

E 
   

 
DI

DA
CT

IC
E 

10.  

Concursul naţional de consiliere 
şcolară prin art-terapie ”Exprimă-te 
liber!” 

NAŢIONAL X   6 20 10 9 

TOTAL – PROIECTE/CAMPANII NAȚIONALE 
  

      24 
1.16

7 
71 76 

 

7. Activitatea de coordonare, monitorizare și evaluare 
 

Activitatea de control şi evaluare s-a realizat conform graficului de monitorizare perezentat mai 
sus, cu prilejul activităţilor de investigare şi diagnoză desfăşurate la solicitarea conducerilor unităţilor şcolare 
la care au apărut situaţii speciale care presupuneau intervenţia psihologului. 

Activităţi de acest fel s-au desfăşurat în următoarele unităţi de învăţământ: 
 Colegiul Tehnic Mătăsari ; 
 Şcoala Gimnazială Nr. 1 Bumbeşti-Jiu; 
 Şcoala Gimnazială Leleşti ; 
 Şcoala Gimnazială Padeş ; 
 Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 1 Motru; 
 Colegiul Tehnic Motru; 
 Liceul de Artă « Constantin Brăiloiu » Târgu-Jiu ; 
 Liceul cu Program Sportiv Târgu-Jiu ; 
 Colegiul Auto « Traian Vuia » Târgu-Jiu ; 
 Liceul Energetic Nr. 1 Târgu-Jiu ; 
 Şcoala Gimnazială “Ecaterina Teodoroiu” Târgu-Jiu; 
 Liceul Tehnologic Bustuchin; 
 Liceul Tehnologic Stoina; 
 Şcoala Gimnazială Dănciuleşti. 

După încheierea activităţilor de investigare la aceste unităţi de învăţământ au fost întocmite rapoarte 
de specialitate în care s-au prevăzut aspectele constatate, programele de intervenţie şi măsurile remediale 
ce se impun pentru a se asigura egalitatea de şanse la educaţie pentru toţi copiii şi asistenţa psihopedagogică 
pentru acei elevi aflaţi în dificultate.  

Categorii de probleme identificate la elevi: 
• comportament dezadaptativ,  cu tendințe suicidare; 
• tulburări de adaptare școlară și socială; 
• tulburări de adaptare socială; 
• tulburări logopedice; 
• sarcini nedorite; 
• achiziții de cunoaștere situate mult sub nivelul minim necesar de adaptare şcolară şi socială; 

 
          Pe baza constatărilor făcute de către echipa de specialişti din CJRAE Gorj, se recomandă următoarele: 
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 includerea în programe de consiliere psihopedagogică în cadrul CJAP a preșcolarilor și elevilor 
identificați cu probleme; 
 obţinerea acordului scris al părinţilor pentru includerea elevilor identificaţi într-un program de 
consiliere individuală; 
 evaluarea elevilor cu CES în cadrul Serviciului de Evaluare şi Orientare Şcolară şi Profesională de la 
nivelul CJRAE Gorj, în urma obținerii unui certificat care să le ateste dizabilitățile – eliberat de DGASPC Gorj; 
 includerea în programe de terapie a tulburărilor de limbaj (TTL) a elevilor cu tulburări de vorbire; 
 sesizarea DGASPC Gorj în legătură cu situația precară - socială și financiară - a familiilor cu minori în 
situație de risc social; 
 înfiinţarea  de cabinete de asistenţă psihopedagogică în şcolile fără aceste cabinete; 
 normarea unui cadru didactic de sprijin acolo unde situația la învățătură a elevilor necesită prezența 
acestuia; 
 abilitarea cadrelor didactice pentru educarea copiilor identificaţi cu particularităţi în dezvoltare (prin 
parcurgerea unui modul de formare coordonat de C.J.A.P.Gorj); 
 identificarea strategiilor de dezvoltare a motivaţiei pentru învăţare a elevilor; 
 stabilirea modalităţilor optime de stimulare a participarii părinţilor la activităţile propuse de şcoală. 
 
 
2. Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Târgu Jiu 

În întreaga activitatea desfăşurată de personalul didactic şi nedidactic al şcolii în anul 2015, care a 
cuprins semestrul II al anului şcolar 2014-2015 şi semestrul I al anului şcolar 2015-2016, s-a ţinut seama de 
obiectivele stabilite şi realizate prin Programul managerial anual şi semestrial al şcolii la întocmirea căruia s-
au avut în vedere prevederile  Programului Managerial al Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj, Legea nr.1/2011 
– Legea Educaţiei Naţionale, orientările şi politica generală a Guvernului şi Ministerul Educaţiei Naționale de 
reformare a învăţământului preuniversitar, special şi special integrat, fundamentat pe cunoaşterea legislaţiei 
în domeniu,  dispoziţiile şi cerinţele Consiliului Judeţean Gorj,  
 
A. Activitatea managerială: 
Semestrul II al anului şcolar 2014-2015 (ianuarie-august 2015) 
• Întocmirea Raportului de activitate pentru semestrul I 2014-2015 şi întreg anul şcolar 2014-2015, în 
vederea prezentării în Consiliul Profesoral al şcolii;  
• Întocmirea programelor manageriale semestrial şi anual; 
• Înnoirea autorizaţiei sanitare de funcţionare a şcolii; 
• Întocmirea Proiectului Planului de Şcolarizare pentru anul şcolar 2015/2016, cu prezentare pentru 
avizare în Consiliul Profesoral al unităţii şi înaintarea lui Inspectoratului Şcolar Judeţean Gorj, conform 
normelor metodologice; 
• Continuarea elaborării şi implementării procedurilor Sistemului e Management al Controlului Intern 
Semestrul  I al anului şcolar 2015-2016 (septembrie-decembrie 2015) 
• Încadrarea cu personal didactic calificat în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj a fost 
finalizată la începutul anului şcolar 2015-2016; 
• Întocmirea statului de funcţii  şi înaintarea acestuia spre aprobare Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj şi 
spre avizare Consiliului Judeţean Gorj; 
• Reactualizarea organigramei; 
• Întocmirea şi aprobarea, în Consiliul Profesoral, a Raportului de activitate pentru anul şcolar 2014-2015; 
• Întocmirea şi aprobarea, în Consiliul Profesoral, Programului managerial pentru anul şcolar 2015-2016; 
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• Reactualizarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare; 
• Constituirea comisiilor metodice şi a comisiilor de lucru pentru anul şcolar 2015-2016; 
• Întocmirea graficelor de activităţilor Consiliului de Administraţie şi Consiliului Profesoral; 
• Reactualizarea portofoliilor cadrelor didactice în conformitate structura şi recomandările Inspectoratul 
Şcolar Judeţean Gorj; 
• Organizarea Consfătuirilor cadrelor didactice din învăţământul special; 
• Verificarea corectitudinii întocmirii proiectării didactice; 
 
B. Activitatea instructiv-educativă s-a desfăşurat pe parcursul semestrului II al anului şcolar 2014-2015 
şi semestrul I al anului şcolar 2015-2016 după cum urmează: 
• in luna ianuarie 2015 s-a analizat activitatea instructiv-educativă pe semestrul I al anului şcolar 2014-
2015, şi s-a validat situaţia la învăţătură şi a notelor la purtare obţinute de elevii şcolii; 
• pe tot parcursul anului 2015, desfăşurarea procesului instructiv-educativ a urmărit şi obţinut: 
 Calitatea proiectării didactice.  
Prin realizarea la timp şi de calitate de către toate cadrele didactice în concordanţă cu curriculum naţional şi 
oferta educaţională a şcolii. Vizată de responsabilii comisiilor metodice şi conducerea unităţii. O copie, în 
format electronic, se găseşte la direcţie; 
 Prezentarea opţionalelor 
Prin opţionalele propuse de cadrele didactice în funcţie de nivelul clasei, caracteristicile psihosocioindividuale 
ale elevilor, cunoştinţele, deprinderile şi aptitudinile acestora cu respectarea prevederilor planurilor de 
învăţământ şi recomandărilor metodologice; 
 Calitatea predării 
Calitatea predării bună şi foarte bună este scoasă în evidenţă în urma activităţii de asistenţă la ore şi 
rezultatele la învăţătură la sfârşitul fiecărui semestru; 
 
C. Activitatea de perfecţionare 
 
1. Perfecţionare profesională prin comisii metodice şi cercuri pedagogice: 
a. Activitatea comisiei metodice a profesorilor de educaţie specială, s-a desfăşurat sub îndrumarea prof. 
coordonator Mamara Nicoleta-Loredana;  
b. Comisia metodică a profesorilor diriginţi, având ca prof. coordonator pe d-na Vlădoiu Adela. 
c. Comisia metodica a învăţătorilor şi profesorilor educatori, având ca prof. coordonator pe d-na Marcu 
Daniela. 
d. Comisia  Metodica  a  Profesorilor  de  Terapia  Tulburărilor  de  Limbaj – coordonator Pătrăşcoiu Adriana. 
e. Catedra tehnică sub îndrumarea prof. coordonator Toma Mihaela  
f. Comisia Metodică a Cadrelor Didactice de Sprijin, sub îndrumarea prof. coordonator Văcaru Florentina. 
g. Cercul pedagogic la profesorilor logopezi coordonat de profesor Pătrăşcoiu Adriana. 
h. Cercul pedagogic al profesorilor din învățământul special condus de profesor Lupulescu Corneliu și Vlădoiu 
Adela. 
 
2. Perfecţionarea profesională prin grade didactice  
• Au obţinut gradul  didactic definitiv 4 cadre didactice; 
• Gradul didactic al II-lea a fost obţinut de un număr de 6 cadre didactice. 
• La gradul didactic I a fost obţinut de   2 cadre didactice.  
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3. Perfecţionarea profesională prin Casa Corpului Didactic Gorj/cursuri postuniversitare şi de doctorat 
 
 La cursuri de formare organizate de Casa Corpului Didactic Gorj au participat un număr de 22 
cadre didactice.  
3 cadre didactice au urmat şi absolvit cursuri postuniversitare de psihopedagogie specială prin Departamente 
pentru Pregătirea personalului Didactic din cadrul universităţilor de profil, 2 cadre didactice urmează 
cursurile postuniversitare de doctorat. 
 
C. Comisia Internă de Evaluare Continuă a desfăşurat următoarele activităţi:  
a) Evaluarea şi diagnosticarea elevilor în cadrul  Comisia Internă de Evaluare Continuă. la sediul comisiei. 
Astfel, au fost evaluaţi un număr de 367 copii, din care: 
• cu structuri de sprijin; 
• curriculum adaptat; 
• învăţământ la domiciliu; 
• tratare diferenţiata; 
• tratare diferenţiata +logopedie; 
• tratare diferenţiata + logopedie +kinetoterapie; 
• program de intervenţie personalizat; 
• structuri de sprijin+ logopedie; 
• logopedie + kinetoterapie; 
• logopedie; 
b) Alte activităţi specifice comisiei: 
• evaluarea logopedică a copiilor prezentaţi la comisie, a celor din şcolile din oraş şi judeţ şi s-au 
formulat recomandările de terapie ; 
• completarea certificatelor de evaluare şi orientare şcolară cu menţionarea recomandărilor ; 
• înregistrarea în registrul de evidenţă al centrului a certificatelor de evaluare şi orientare 
şcolară ; 
• monitorizarea activităţii de sprijin ; 
• repartizarea pe clase de studiu a elevilor deficienţi mintal din centru ; 
• informarea şi consilierea cadrelor didactice care lucrează cu copii cu dificultăţi de învăţare, 
precum şi a părinţilor acestora. 
 
 
E. Comisia de Evaluare şi Asigurarea Calităţii a desfăşurat următoarele activităţi: 
• a fost întocmit portofoliul Comisiei (manualul de autoevaluare personalizat, strategia si 
regulamentul de organizare si funcţionare ale comisiei, planul managerial, organigrama , dosarul cu politici si 
proceduri proprii:  
• au fost completate formularele de monitorizare interna corespunzătoare activităţii 
desfăşurată  în anul 2015 , în care au identificate punctele tari şi punctele slabe, dificultăţile şi succesele si au 
fost trimise la Inspectoratul Şcolar Judeţean  Gorj.  
• s-a realizat o descriere a activităţilor de îmbunătăţire a calităţii , care realizez corelarea 
indicatorilor cu activităţile ce trebuie realizate şi rezultatele scontate;  
• Au fost colectate dovezile corespunzătoare descriptorilor celor opt principii cuprinse in 
manualul de asigurare a calităţii.  
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• Comisia a elaborat proceduri referitoare la Monitorizare a activităţilor din cadrul comisiilor 
metodice, Evaluare a competenţelor profesionale, Comunicare cu părinţii, procedura portofolii, este în lucru 
procedura de ocupare a posturilor de către cadrele didactice de sprijin , un chestionar privind violenţa în 
şcoală. 
 
F. Programe, proiecte, schimburi de experienţă 
Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă a fost şi rămâne implicat în 2 parteneriate, care se derulează sau 
sunt în curs de derulare: 
• Proiectul „See Beyond the Prejudice” – priect multilateral – 6 cadre didactice (echipa de proiect).  
Beneficiari:  24 părinţi, 100 elevi în parteneriat cu Centrul pentru Educaţie si Consultanta Instrumente 
Structurale. A avut loc o mobilitate în luna mai la Konia în Turcia. Din parteneriat mai fac parte Inspectoratul 
pentru Educatie din Sarayönü, Turcia şi Asociatia parintilor « Bunastarea persoanelor cu dizabilităţi 
intelectuale Siauliu Viltis” din Lituania. Proiectul s-a încheiat în luna iunie 2015. 
• Serviciul European de Voluntariat în parteneriat cu Asociaţia Regională de Dezvoltare Rurală Gorj. În 
cadrul acestui proiect 6 voluntari europeni, timp de 9 luni, au participat la activităţile curriculare şi 
extracurriculare desfăşurate de şcoală. Proiectul s-a finalizat la 1 iunie 2015. 
• Schimb de experienţă „Copacul prieteniei”  cu Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Primăvara 
Reșița, a constat în vizitarea centrului şi discuţii cu cadrele didactice în cadrul compartimentelor şi comisiilor 
de specialitate. 
 
G. Compartimentul bibliotecă/ informare şi documentare 
 
 Biblioteca C.S.E.I. Tg.Jiu funcţionează cu 1 normă şi este parte integrantă a procesului de instruire, 
formare şi educare.  
Este o bibliotecă cu caracter enciclopedic răspunzând cerinţelor de informare, documentare, lectură ale 
elevilor şi cadrelor didactice, didactice auxiliare şi nedidactice din şcoală.  
Ianuarie 2015 
14 Ianuarie 2015- am organizat activitatea” Legenda sufletului românesc – Mihai Eminescu”. 
În perioada 19-23 ianuarie am organizat activitatea „Unirea Principatelor Române” . 
Februarie 2015 
23-24 februarie am organizat în cadrul Proiectului educaţional             „ Dragobetele versus Sfântul Valentin” 
activitatea cu tema „ Prieten pentru o zi” . 
- 27 Februarie am participat cu elevii la acţiunea de confecţionare  de mărţişoare  pentru expoziţia „ Bine ai 
venit primăvară!”, organizată de Biblioteca Judeţeană „ Ch. Tell” Tg.Jiu. 
Februarie – martie – am făcut parte din echipa de proiect „ Un mărţişor şi un zâmbet pentru toţi copiii”. 
26 februarie – 6 martie am coordonat Proiectul educaţional„ Serbările lunii martie”. 
Martie 2015 
5 martie am organizat tombola cu vânzarea a felicitărilor confecţionate în scopul strângerii de fonduri pentru 
elevii şcolii. 
8 martie am făcut parte din echipa de organizare a activităţii                „ Simfonia florilor”. 
17 martie am participat în cadrul Proiectului Educaţional Regional  la Simpozionul „ Pagini de carte” cu 
lucrarea „ Ex- librisurile ca documente de bibliotecă”. 
Aprilie 2015 
În cadrul programului „ Şcoala  altfel” am însoţit elevii în cadrul Proiectului : „ Să ne cunoaştem instituţiile 
judeţului” în vizitat la  : Primăria Tg.Jiu , Instituţia Prefectului Tg.Jiu , Consiliul Judeţean Gorj. 
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2 aprilie am participat la Seminarul „ Să ajutăm copiii cu autism” din cadrul Proiectului „ Împreună să 
înţelegem autismul” organizat de CJRAE Gorj. 
Am participat la organizarea Conferinţei Judeţene „ Autismul - mit şi realitate”. Ed. I  
8 aprilie am coordonat activitatea „ Daruri de Paşti” în parteneriat cu Liceul Teologic „ Sf. Nicodim” Tg.Jiu. 
6-10 aprilie  am participat la Concursul naţional / activitate aplicativă din cadrul Simpozionul naţional „ 
Bucuriile iepuraşului. 
Am participat la Concursul regional de creaţie plastică „ Arta decorativă- prin gândul şi mâinile copiilor” , 
organizat de CSEI nr.1 Bistriţa Năsăud. 
Am participat la Proiectul Naţional „ De la suflet la suflet, Sfintele Sărbători de Paşti”, Ed. a V-a , organizat de 
Liceul Tehnologic Special „ Ion Pillat” Dorohoi.   
23 aprilie am făcut parte din echipa de proiect „ Cinema pentru copiii noştri” . 
Am participat la Simpozionul Naţional „ Abandonul şcolar în societatea contemporană” ed.I , organizat de 
CSEI „ Al. Roşca „ Lugoj. 
Mai 2015 am făcut parte din echipa de organizare a excursiei şcolare cu finanţare extrabugetară „ Locuri 
minunate pentru copii speciali” având itinerariul : Tg.Jiu – Mânăstirea Polovragi - Horezu- Rm. Vâlcea ( 
Grădina Zoologică). 
Am participat la Concursul judeţean de creaţie literară şi artistico-plastică „ Simfonia primăverii”, ed. I, 
organizat de Şc. Gimn. Nr. 1 Plopiş – Sălaj. 
Am participat la concursul judeţean „ Învierea lui Hristos- cântări, lumină şi culoare”, organizat de Şc. Gimn. 
„ Alexandru Aldea Voievod” Alexeni – Ialomiţa. 
Am făcut parte din echipa de organizare a celei de-a VI-a ediţii a Concursului judeţean „ Copiii şi mediul” şi a 
celei de V-a ediţii a Simpozionul naţional „ Şi noi suntem la fel ca voi!” 
Iunie am făcut parte dintre colaboratorii Proiectului de activitate extracurriculară „ Să vizităm o fabrică” . 
În luna septembrie 2015:  
-  am încheiat un Acord de Parteneriat intitulat  „Solidari cu cei de lângă noi”,din cadrul Concursului Naţional 
Euroscola , ediţia a VIII-a 2015,cu C.N „ Ecaterina Teodoroiu ” Tg.Jiu. Prin acest proiect elevii CN au colectat 
rechizite şi cărţi pe care le-au distribuit elevilor CSEI Tg.Jiu; 
- am participat cu lucrarea intitulată „ Să ne cunoaştem instituţiile judeţului” la Simpozionul Naţional „ 
Activităţi extracurriculare” ediţia a VII-a 2015 desfăşurat la Băicoi, Prahova; 
- am încheiat un Proiect de parteneriat educaţional – ecologic” Copiii, prietenii naturii” cu Primăria Tg.Jiu; 
-am făcut parte din echipa care a organizat elevilor şcolii „ Carnavalul toamnei” ediţia a V-a 2015; 
Octombrie 2015: 
- am încheiat Proiectul de parteneriat educaţional „5 octombrie - Ziua mondială a educaţiei” în cadrul căruia 
am organizat un spectacol avându-i parteneri : Asociaţia „ Măiastra”, Biblioteca „ Christian Tell”, Şc. Gim. 
Alexandru Ştefulescu, Lic. De Arte „ Constantin Brăiloiu”, Lic. Teologic „Sf. Nicodim”, Şc. Gim. „ Gheorghe 
Tătărascu”, Şc. Gim. „ Sf. Nicolae” Tg.Jiu ;  
- am încheiat un Proiect de parteneriat educaţional „ Muzeul- o punte între trecut, prezent şi viitor”. În cadrul 
acţiunii am vizitat muzeul judeţean, muzeul de artă, ansamblul monumental „ Constantin Brâncuşi”; 
- am desfăşurat activităţi de ecologizare în parcului şcolii, în cadrul Olimpiadele Kaufland  
Noiembrie 
- am desfăşurat activităţi de ecologizare în curtea şcolii, în cadrul Olimpiadele Kaufland ; 
- am organizat activitatea „ Toamna în versuri” ; 
- am încheiat Parteneriatul educaţional „ Dinţi frumoşi şi sănătoşi” Cu CMI de medicină Dentară , dr. Mincea 
Mihai; 
- am participat la Conferinţa Ştiinţifică „ Autorităţile medicale în dialog cu pacientul cronic”; 
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- am făcut parte din echipa care a coordonat acţiunea de primirea a unor fructe, dulciuri şi haine de la Colegiul 
Tehnic Ion Mincu Tg.Jiu; 
- am organizat activitatea „ Să înţelegem tainele baladelor populare”;  
- am organizat activitatea „ Tradiţii şi obiceiuri româneşti - Sf. Andrei ocrotitorul României; 1 Decembrie Ziua 
Naţională a Românie” 
- am încheiat un partenriat despre sănătate „ Să cresc mare şi sănătos”cu Colegiul Tehnic „ Ion Mincu”- 
Învăţământ Postliceal Sanitar. În cadrul proiectului am facut parte din echipa cea a organizat activitatea „ Să 
ne cunoaştem!  Acordarea primului ajutor” 
Decembrie  
- am încheiat un Proiect de parteneriat educaţional cu Penitenciarul Tg.Jiu, în cadrul căruia am organizat 
acţiunea „ O lume mai bună, fără violenţă, discriminare şi război!” 
-am organizat tombolă cu ocazia  activităţii „ Moş Nicolae şi tolba cu daruri” ; 
- am încheiat cu Liceul Teologic „ Sf.Nicodim” şi cu Şc. Gimn. „ Sf. Nicolae” un parteneriat „ Sărbători ca pe la 
noi”  
-am participat la activitatea informativ – preventivă pe linie de siguranţă rutieră, având concursul 
reprezentanţilor de la IPJ Gorj; 
-am desfăşurat activitatea „ Târgu Jiu – oraşul meu ieri şi azi”; 
- am însoţit elevii la colindat la Primăria Tg.Jiu şi Consiliul Judeţean Gorj. 
Din punct de vedere profesional :  
- în 27.01.2015  am participat la activitatea metodică organizată de Casa Corpului Didactic Gorj  la 
Colegiul Tehnic „ Ion Mincu” Tg.Jiu, având ca temă : Promovarea imaginii şi a ţintelor strategice vizate de CDI/ 
bibliotecă  şcolară”. 
- 24 martie am participat la Cercul bibliotecarilor şcolari desfăşurat la Şcoala Gimnazială nr.1 Bumbeşti 
Jiu. 
- 21 aprilie am participat la manifestarea culturală „ Ziua bibliotecarului” în cadrul Bibliotecii Judeţene 
„ Alexandru şi Aristia Aman” Craiova. 
- 19 mai am participat la Cercul bibliotecarilor şcolari desfăşurat la Liceul cu Program Sportiv Tg.Jiu. 
- am absolvit cursurile de formator în cadrul Camerei de Comerţ şi Industrie Gorj. 
- am absolvit cursul de perfecţionare „ Manager de proiecte” , prin Asociaţia pentru Şanse Egale Tg.Jiu 
- în luna decembrie 2015 am achiziţionat un număr de 57  volume din diferite domenii : carte pentru copii, 
beletristică, psihologie, psihopedagogie specială, etc. în valoare de 984,10 lei. 
H. Compartimentul asistenţă socială – a desfăşurat şi continuă să desfăşoare activităţi zilnice pentru elevii 
Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Târgu Jiu, care constau în: 
• Intocmirea dosarelor sociale pentru  elevii noi veniti-gradinita,ciclu primar si gimnazial liceal(Liceu 
Tehnologic) prin care se solicita :acte  de identitate elev si parinti,certificat de handicap, certificat de orientare 
scolara,acte medicale privind diagnosticul,ancheta sociala,traseu eduacational,fisa sintetica intocmita de 
medicul de familie, si alte acte dupa caz; 
• Colaborarea cu Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Gorj in vederea orientarii 
scolare si profesionale pentru elevii noi veniti -gradinita,ciclu primar, gimnazial,liceal si la sfarsit de ciclu 
scolar(prescolar,primar,gimnazial) ; 
• Intocmirea si verificarea  Traseului Educational impreuna cu cadrele didactice , solicitat de 
D.G.A.S.P.C GORJ in vederea intocmirii certificatului de handicap pentru elevii minori si adulti si de Centrul 
Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Gorj in vederea  orientarii scolare si profesionale- dupa caz; 
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• Situatii statistice la inceput de an scolar cu privire la situatia numerica ,pe varste, 
clase,dizabilitati,masura de protectie sociala cu scopul  de a se identifica si verifica cu exactitate  datele 
despre elevi; 
• Identificarea elevilor si intocmirea dosarelor pentru Programul National –BANI DE LICEU,program 
social care se acorda elevilor cu un venit social minim de 150 de lei brut pe membru de famile.Acest dosar 
social  trebuie sa contina documente  din care sa reiese situatia sociala privind veniturile familiei  conform 
legii in vigoare prin care se acorda acest program. 
• Suport informational privind intocmirea si actualizarea (dupa caz)a dosarelor de alocatie pentru toti 
elevii.Asistentul social impreuna cu familia si  A.J.P.S.contribuie la intocmirea dosarului  privind alocatia de 
stat; 
• In vederea acordarii alocatiei complementare si monoparentale elevilor care se incadreaza conform 
legilor in vigoare ,asistentul social din cadrul C.S.E.I are obligatia de a intocmi adeverinte de elev  cu nr de 
absente pe perioada solicitata de A.J.P.S GORJ; 
• Colaborea cu Serviciul Probatiune –Tribunalul Gorj prin care  se solicita o caracterizare psiho-
padagogica  si situatia scolara in vederea stabilirii custodiei materna,paterna sau comuna pentru elevii scolii 
ai caror parinti sunt divortati; 
• Consiliere scolara si familiala privind prevenirea abandonului scolar si a delicventei juvenile constand 
in discutii atat cu elevii care prezinta acest risc dar si cu parintii acestora acordandu-le suport informational 
si legislativ prin care sunt ajutati sa elimine aparitia  acestor probleme sociale; 
• Continuarea Parteneriatului de colaborare cu Casele de Tip Familial Scoarta , Runcu,  ,,SF.Nicolae si 
SF.Dumitru din Tg-Jiu  in vederea actualizarii documentelor   dosarelor sociale ,diverse activitati instructiv-
educative,artistice. 
• Consiliere scolara ,profesionala  cu elevii si familia acestora in vederea orientarii scolare privind 
trecerea de la un ciclu scolar la altul ,de la gimnazial la profesional tinand cont de urmatoarele 
aspecte:dizabilitate,deprinderi,aptitudini ,masura de protectie sociala dupa caz; 
• Cunoasterea  legislatiei in domeniul asistentei sociale si a protectiei copilului .Prin aceasta informam  
elevii si familiile acestora sa beneficieze  de toate drepturile conform legilor in vigoare . 
• Informarea parintilor cu privire la drepturile si protectia copilului cu handicap conform legilor in 
vigoare prin sedinte cu parintii ,dialog individual solicitat de parinte prin care solicita informatii privind 
particularitatea situatiei sociale a fiecaruia; 
• Suport informational de specialitate pentru absolventii de asistenta sociala care solicita activitate de 
voluntariat cu privire la activitatea de asistenta sociala din cadrul C.S.E.I; 
• Activitatea de asistenta sociala si secretariat in cadrul Comisiei de Evaluare Continua-4 ore saptamina 
care consta  suport  informational privind intocmirea corecta a dosarului in vederea orientarii scolare si 
profesionale a elevilor cu cerinte educationale speciale , inregistrarea certificatelor de orientare scolara si 
profesionala  intr-un registru de evidenta si anumite situatii statistice solicitate de instutiile abilitate in 
vederea identificarii corecte a copiilor cu cerinte educationale speciale. 
 
VI. DEZVOLTAREA JUDEȚULUI GORJ  
 

1. S.C. Parc Industrial Gorj S.A. Bumbeşti-Jiu 
   S.C. Parc Industrial Gorj S.A. Bumbesti-Jiu   avea inchiriata o suprafata de 5024 m.p.  din care 3574 m.p. 
cladiri   si 1450 m.p. spatii depozitare    ( valorile nu includ suprafata inchiriata de  S.C. Pirelli & C.ECO 
TECHNOLOGY ) . 
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Pe aceste suprafete  chiria lunara  incasata  este de 2596,8 euro. 
 
La 31.12.2015 in Parcul Industrial  isi desfasurau activitatea 7 societati  prezentate in Anexa 1 
 
   In prezent  S.C. Parc Industrial Gorj S.A. Bumbesti-Jiu   are disponibile  circa 3000   m.p   spatii de inchiriat  . 
 
   Societatea se confrunta in continuare cu o lipsa de investitori   interesati sa investeasca in zona.  
   Acest lucru ne obliga sa mentinem si un nivel scazut al chiriei percepute in vederea atragerii de investitori . 
 
     O cauza a  lipsei de interes a investitorilor este si lipsa unei infrastructuri corespunzatoare .  
   Exista in  zona multi agenti economici care si-au restrans activitatea si ofera   spre inchiriere spatii de 
productie  cu un nivel de amenajare peste cel   oferit de  Parcul Industrial Gorj 
 
     In  acest sens este nevoie de rezolvarea urmatoarelor probleme : 
 
1. Alimentarea separata a Parcului Industrial  din reteaua de distributie  nationala,  in vederea evitarii  
folosirii actualei statii de conexiuni  .  
Refacerea  alimentarii  cu energie a  constructiilor existente ;  vechile     
bransamente ale constructiilor sunt imbatrinite si creaza dese    
probleme. 
2.Reabilitarea retelei interioare de canalizare si bransamentul acesteia  la reteaua  de canalizare a orasului 
Bumbesti-Jiu, retea  dotata cu statie de epurare moderna. 
 
3.Plombarea drumului de acces din drumul comunal  modernizat  pana la intrarea in incinta Parcului 
Industrial, drum ce prezinta gropi ce  ingreuneaza  traficul . 
 
4.Prelungirea retelei de hidranti in incinta fiecarei cladiri – o conditie  necesara obtinerii  autorizatiilor de 
functionare   I.S.U. 
 
5.Lucrari de refacere a  hidroizolatiei  pentru  unele cladiri .  
 
Fara un ajutor in solutionarea acestor probleme , oricate eforturi am face  noi , firmele   care isi desfasoara 
activitatea in incinta societatii noastre  lucreaza in conditii necorespunzatoare  si oricand pot parasi 
amplasamentul in cautarea unor locatii mai bune . 
Prin aceasta si cele 300 de locuri de munca  oferite in incinta  Parcului Industrial sunt in pericol. 
 
     S.C. Parc Industrial Gorj S.A. Bumbesti-Jiu  cu venituri actuale de aproximativ 3000 euro/ luna nu poate sa  
intreprinda demersuri in vederea solutionarii acestor probleme. 
         In acest sens chiria  foarte mica incasata de la  S.C. Pirelli & C.ECO TECHNOLOGY    pe  o suprafata mai 
mare decat jumatate din  suprafata societatii  a dus  la aceasta situatie economica  . 
 
    S.C. Parc Industrial Gorj S.A. Bumbesti-Jiu   a diminuat la minim  cheltuielile sale , si nu aputut sa investeasca 
in lucrari atat de necesare  pentru buna desfasurare a activitatii.  
    In vederea  functionarii  societatii conform  legilor in vigoare  S.C. Parc Industrial Gorj S.A.   a initiat de doua 
ori  procedura de concurs pentru  membrii  Consiliului de Adminstratie . 
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     Desi  acest lucru a costat societatea sume  mari  , un singur  candidat a  intrunit  cerintele impuse de catre 
comisie. 
 
SITUATIA ECONOMICA LA 31.12.2015 
  
         Societatea Comerciala  S.C.Parc Industrial Gorj S.A.cu sediul in Bumbesti-Jiu, inmatriculata la Registrul 
Comertului sub  nr. J18/326/2003, cu codul fiscal 15400994 a realizat la sfarsitul anului  2015 urmatorii 
indicatori economico-financiari:   
  - venituri totale    145,11 mii  lei   
  - cheltuieli totale.  159,4  mii lei  
  - profit   - 
  - impozit pe profit - 
         
 Veniturile sunt realizate astfel: 
-venituri din chirii  135,11  mii  lei 
- venituri din despagubiri amenzi penalitati  9,96 mii lei 
-  alte venituri din exploatare   - 
          Principalele cheltuieli sunt realizate astfel: 
- cheltuieli privind combustibilii  7,2  mii lei 
- cheltuieli privind materiale consumabile 1,41 mii lei 
 - cheltuieli privind obiecte de inventar  1,55  mii lei 
- cheltuieli privind energia si apa.  2,36 mii lei      
- cheltuieli cu serviciile executate de terti  0,67  mii lei 
- cheltuieli cu alte impozite si taxe  2,31 mii lei 
 - cheltuieli cu accidente de munca 0,063 mii lei 
- cheltuieli cu salariile personalului  118,3 mii lei  
- cheltuieli cu asigurarile sociale  20,66   mii lei 
- cheltuieli cu somajul   0,15  mii lei 
- cheltuieli privind asigurarile de sanatate   5,08  mii lei 
- cleltuieli cu tichetele de masa    - 
 
 - alte cheltuieli  19,42  mii lei 
-  creante   277,4  mii  lei 
 
 
            S.C. Parc Industrial Gorj S.A.  s-a preocupat in continuare de mentinerea  la un grad  ridicat  al gradului 
de ocupare a  Parcului Industrial si automat prin aceasta de mentinere si chiar ridicare al numarului de 
angajati  care lucreaza in zona. 
 
     Anexa 1  
       
 SOCIETATILE DIN PARCUL INDUSTRIAL GORJ    
 12/31/2015        
         
             SOCIETATEA LOCATIA SUPRAFATA  OCUPATA CHIRIE    
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      CLADIRI  PLATFORME EURO    
1 S.C CONFEX CYRANO S.R.L. OB 7/A 537   322.2    
2 S.C. SOYMEX S.R.L. OB7 C19 824   494.4    

3 
S.C.PIRELLI@ C .ECO TEHNOLOGY 
RO S.R.L. 

  
    100  

  

4 S.C. SAGATIN  COM S.R.L. OB21 C15 100   60    
5 S.C. EUROM LEGNO OB7 C19 1147 450 778.2    
6 S.C. YLICEN OB 15 336 600 442    
7 WOODCRAFT OB 37 630 400 400    
               
  TOTAL   3574 1450 2596.8    
         
 
2. S.C. „ÎNTREPRINDEREA DE DRUMURI ŞI PODURI GORJ” S.A. 
 

1.Prezentarea generală a societăţii. 
 Societatea Comercială Întreprinderea de Drumuri şi Poduri Gorj S.A. a fost înfiinţată prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Gorj nr.57 din data de 29 noiembrie 2002 şi este persoană juridică română organizată ca 
societate comercială, cu capital integral al Consiliului Judeţean Gorj, cu statut de societate comercială pe 
acţiuni. Societatea are ca principal obiect de activitate construcţia, repararea şi întreţinerea de drumuri şi 
poduri pentru desfăşurarea unui trafic rutier în condiţii de siguranţă şi confort. În acelaşi timp produce 
matariale pentru satisfacerea unei părţi din necesarul de produse utilizate în procesul de producţie (agregate 
de balastieră şi carieră, dale, stâlpi, borduri, prefabricate din beton). Pe bază de contract, execută lucrări şi 
prestări de servicii pentru terţe persoane fizice şi juridice.  

Societatea Comercială Întreprinderea de Drumuri şi Poduri Gorj S.A. este condusă de Adunarea 
Generală a Acţionarilor şi este administrată de un Consiliu de Administraţie  numit pe o perioada de 4 ani 
prin Hotărârea AGA nr. 10 din 23.06.2014, respectiv până la data 23.06.2018. 
 Societatea are sediul social în municipiul Târgu-Jiu, strada 14 Octombrie, nr.42, este înregistrată la 
Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Gorj sub nr. J18/521/23.12.2002 şi are Codul Unic de Îregistrare 
15112169 atribuit în data de 24.12.2002, fiind plătitoare de taxă pe valoarea adăugată din data de 
01.01.2003. Totodată societatea are următoarele sedii secundate şi puncete de lucru: 

- Baza de Producţie Gureni, cu sediul în sat Gureni, comuna Peştişani, judeţul Gorj; 
- Baza de Producţie Târgu-Cărbuneşti, cu sediul în oraşul Târgu-Cărbuneşti, strada Blahniţei, nr.19, 

judeţul Gorj; 
- Baza de Producţie Andreeşti, cu sediul în comuna Vladimiri, sat Andreeşti, judeţul Gorj; 
- Balastieră Cojani, sat Cojani, judeţul Gorj; 
- Balastieră Andreeşti, comuna Vladimiri, sat Andreeşti, judeţul Gorj; 
- Balastieră Petreşti, comuna Bărbăteşti, judeţul Gorj; 
- Secţie de reparaţii auto şi utilaje, sediul în oraşul Târgu-Jiu, strada Ana Ipătescu, nr.69; 
- District Alimpeşti, cu sediul în sat Alimpeşti, comuna Alimpeşti, judeţul Gorj; 
Societatea Comercială Întreprinderea de Drumuri şi Poduri Gorj S.A. funcţionează în prezent sub 

autoritatea Consiliului Judeţean Gorj, are personalitate juridică, fiind organizată ca unitate de interes public, 
pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară, fapt ce îi permite să adopte măsuri corespunzătoare 
pentru buna desfăşurare a activităţii în raport cu competenţele cu care a fost investită, să manifeste iniţiativă 
şi răspundere în realizarea obiectivelor şi sarcinilor ce şi le asumă. 
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Societatea este organizată şi funcţionează în baza prevederilor Legii nr.31/1990, privind societăţile, 
precum şi ale OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, respectiv ale Actului 
Constitutiv, ca societate comercială pe acţiuni, toate acţiunile fiind deţinute de Unitatea Administrativ 
Teritorială a Judeţului Gorj, ca persoană juridică de drept public. 

Consiliul Judeţean Gorj, în calitate de autoritate publică tutelară, conform OUG 109/2011 privind 
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice are următoarele competenţe: 

- Să numească reprezentanţii autorităţii publice tutelare în Adunarea Generală a Acţionarilor şi să 
aprobe mandatul acestora; 

- Să propună în numele unitaţii administrativ teritoriale acţionarii, candidaţii pentru funcţiile de 
membrii în Consiliul de Administraţie, cu respectarea condiţiilor de calificare şi experienţă profesională şi 
selecţie prevăzute de conform OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; 

- Să evalueze periodic prin reprezentanţii săi în Adunarea Generală a Acţionarilor, activitatea 
Consiliului de Administraţie, pentru a se asigura în numele unitaţii administrativ teritoriale ca acţionar , că 
sunt respectate principiile de eficienţă economică şi profitabilitate în funcţionarea societăţii comerciale. 
Domeniul principal de activitate al Societăţii Comerciale Întreprinderea de Drumuri şi Poduri Gorj S.A. este 
„Lucrări de construcţie a drumurilor şi a căilor ferate”, activitatea pricipală „ Lucrări de construcţie a 
drumurilor şi autostrăzilor”, cod CAEN 4211. Pe lângă obiectul principal de activitate, societatea desfăşăară 
şi alte activităţi autorizate cum sunt:  0811 - Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii, 
extracţia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei şi a ardeziei,  0812 - Extracţia pietrişului şi nisipului; 
extracţia argilei şi caolinului, 0990  - Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor, 2331  - 
Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică,  2361- Fabricarea produselor din beton pentru construcţii, 
2362  - Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii,  2363  - Fabricarea betonului,  2364  - 
Fabricarea mortarului, 2365  - Fabricarea produselor din azbociment, 2370  - Tăierea, fasonarea şi finisarea 
pietrei, 2391  - Fabricarea de produse abrazive, 4120  - Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi 
nerezidenţiale, 4212  - Lucrări de construcţii a căilor ferate de suprafaţă şi subterane, 4213  - Construcţia de 
poduri şi tuneluri. 
 Activitatea desfăşurată de societate, are efecte inerente asupra mediului, efecte atent monitorizate 
de către autorităţile locale şi conducerea societăţii. Abordarea preventivă şi orientarea spre diminuarea 
impactului asupra mediului sunt elemente care ghidează activitatea societăţii, astfel că pentru desfăşurarea 
proceselor de producţie, Societatea Comercială Întreprinderea de Drumuri şi Poduri Gorj S.A., a obţinut 
următoarele autorizaţii de mediu şi de gospodărire a apelor: 

- Autorizaţia de mediu numărul 4 din 05.01.2010, revizuită la 05.08.2011, pentru Baza de 
Producţie Gureni din comuna Peştişani, satul Gureni, judeţul Gorj; 

- Autorizaţia de mediu numărul 12 din 18.01.2013, pentru Baza de Producţie Târgu-Cărbuneşti, 
din oraşul Târgu-Cărbuneşti, strada Blahniţei, nr.19, judeţul Gorj; 

- Autorizaţia de mediu numărul 187/10.12.2013, pentru funcţionarea S.C. ” I.D.P. GORJ S.A., din 
localitatea Petreşti, comuna Bărbăteşti, judeţul Gorj, având o valabilitate de 5 ani, activitatea autorizată fiind 
„extracţia pietrişului şi nisipului, extracţia argilei şi caolinului; 

- Autorizaţia de mediu numărul 66/12.06.2014, pentru funcţionarea S.C. ” I.D.P. GORJ S.A., din 
comuna Vladimiri, sat Andreeşti, judeţul Gorj având o valabilitate de 5 ani, activitatea autorizată fiind 
„extracţia pietrişului şi nisipului, extracţia argilei şi caolinului; 

- Autorizaţia de mediu numărul 71/25.06.2014, pentru funcţionarea S.C. ” I.D.P. GORJ S.A., din 
oraşul Târgu-Cărbuneşti, sat Cojani, judeţul Gorj, având o valabilitate de 5 ani, activitatea autorizată fiind 
„extracţia pietrişului şi nisipului, extracţia argilei şi caolinului; 

- Autorizaţia de gospodărire a apelor nr.54/25.02.2013, privind exploatarea agregateor minerale 
emisă pentru Staţia de spălare-sortare agregate minerale Gureni; 
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- Autorizaţia de gospodărire a apelor nr.55/25.02.2013, privind exploatarea agregateor minerale 
emisă pentru Staţia de spălare-sortare agregate minerale Andreeşti; 

- Autorizaţia de gospodărire a apelor nr.210/25.06.2013, privind exploatarea agregateor minerale 
emisă pentru Staţia de spălare-sortare agregate minerale Târgu-Cărbuneşti; 

- Autorizaţia de gospodărire a apelor nr.41/17.10.2013, privind exploatarea agregateor minerale 
din albia râului Gilort, perimetrul Petreşti; 

De asemena în conformitate cu prevederile Legii minelor numărul 85/2003, în anul 2015, Societatea 
Comercială Întreprinderea de Drumuri şi Poduri Gorj S.A. a obţinut de la Agenţia Naţională pentru Resurse 
Minerale următoarele permise de exploatare:  

- Permisul de exploatare nr. 17961/27.02.2015 eliberat de Agenţia Naţională pentru Resurse 
Minerale Societăţii Întreprinderea de Drumuri şi Poduri Gorj S.A. în vederea exploatării de nisip şi pietriş în 
perimetrul temporar de exploatare Petreşti, com. Bărbăteşti, jud. Gorj, situat în albia minoră a râului Gilort- 
valabil până la data de 28.02.2016; 

- Permisul de exploatare numărul 18234 din 24.06.2015 eliberat de Agenţia Naţională pentru 
Resurse Minerale pentru Societatea Întreprinderea de Drumuri şi Poduri Gorj S.A., privind acordarea 
dreptului de exploatare a cantităţii de 39.600 mc de nisip şi pietriş, în perimetrul temporar de exploatare 
Cojani, sat Cojani, oraş Târgu-Cărbuneşti, judeţul Gorj, situat în albia minoră a râului Gilort, nr. Topo: 4120-
00-46  – valabil până la data de 24.06.2016; 

- Permisul de exploatare numărul 18715 din 26.11.2015 eliberat de Agenţia Naţională pentru 
Resurse Minerale pentru Societatea Întreprinderea de Drumuri şi Poduri Gorj S.A., privind acordarea 
dreptului de exploatare a cantităţii de 45.000 mc de nisip şi pietriş, în perimetrul temporar de exploatare 
Andreeşti, Comuna Vladimir, judeţul Gorj, situat în albia minoră a râului Gilort, nr. Topo: 4120-00-54 – valabil 
până la data de 26.11.2016. 

Societatea Comercială Întreprinderea de Drumuri şi Poduri Gorj S.A. titularul dreptului de exploatare 
pentru cantitatea de nisip şi pietriş pentru care a primit permise de exploatare datorează bugetului de stat, 
trimestrial, o redevemţă minieră stabilită în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

Valoarea capitalului social şi subscris al societăţii a fost, la data de 31.12.2015, de 1.652.520 lei divizat 
în 661.008 acţiuni cu o valoare nominală de 2,50 lei pe acţiune şi aparţine în totalitate acţionarului unic 
Consiliul Judeţean Gorj, care participă la beneficiu şi pierderi în proporţie de 100%, din care: 
- Aport în numerar de 1.561.350 lei; 
- Aport în natură de 91.170 lei. 
Aportul în natură este constituit din: 

- Teren agricol în suprafaţă de 16.000 mp situat în extravilanul comunei Peştişani, sat Gureni, 
judeţul Gorj, în valoare de 16.000 lei, aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor nr.3 din data 
de 30 ianuarie 2007; 

- Autotractor marca Mercedes Benz, tipul Actros, în valoare de 43.810 lei, aprobat prin Hotărârea 
Adunării Generale a Acţionarilor nr.19 din data de 30 decembrie 2014; 

- Semiremorcă marca GB srma tipul SEADYKE WILCOX, în valoare de 31.360 lei, aprobat prin 
Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor nr.19 din data de 30 decembrie 2014; 
 
2. Activitatea desfăşurată de societate în anul 2015. 

Activitatea desfăşurată de Societatea  Întreprinderea de Drumuri şi Poduri Gorj S.A., în perioada 
01.01.2015 - 31.12.2015, poate fii structurată  în principal în: 

- lucrări de întreţinere, reparaţii şi construcţii de drumuri şi poduri; 
- producerea de mixturi asfaltice, producerea de agregate sortate, producerea de betoane de 

ciment.  
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Lucrările executate şi finalizate în cursul anului 2015, sau a căror execuţie a va continua în 2016, pot 
fi clasificate, în funcţie de beneficiari, după cum urmează: 

2.1. Lucrări de întreţinere, reparaţii şi construcţii de drumuri al căror beneficiar este Consiliul 
Judeţean Gorj: 

-  „Reconstrucţie pod DJ 675B, km 3+300, comuna Albeni”; 
- „Reabilitare Drum Judeţean DJ 672 km 0+000 – km 43+623, Ciuperceni-Godineşti-Tismana-

Peştişani-Brădiceni-Buduhala(DN67), beneficiar Consiliul Judeţean Gorj”; 
- „Recensământul circulaţiei pe drumurile judeţene din judeţul Gorj în anul 2015”; 
- „Lucrări și servicii de reparare și întreținere drumuri județene iarna-vara 2014-2015”; 
- „Servicii și lucrări de întreținere pe rețeaua de drumuri publice județene, strict necesare pentru 

asigurarea circulației rutiere pe perioada convențională de timp friguros, 01.11.2015-15.03.2015”. 
2.2. Lucrări de întreţinere, reparaţii şi construcţii de drumuri executate pentru alţi beneficiari: 
- Beneficiar Comuna Turcineşti - în cadrul contractului nr. 5366/11373/29.10.2015, a fost începută 

execuţia lucrării „Modernizare drumuri stradale şi vicinale, comuna Turcineşti, judeţul Gorj - Lot nr.2 – DV11, 
DS10, DS11”; 

- Beneficiar Oraşul Bumbeşti-Jiu – în cadrul contractului nr. 6731/22.06.2012, s-a continuat 
execuţia lucrării „Reabilitare şi modernizare străzi, trotuare, căi de acces şi parcări, precum şi realizarea de 
noi parcări în central civic şi zona C-uri, oraşul, Bumbeşti-Jiu, jud. Gorj”; 

- Beneficiar Primăria Comunei Peştişani - în cadrul contractului nr. 6938/27.11.2015 a fost 
executată lucrarea „Modernizare drum stradal DS29 de la km 0+153 la km 0+423 din satul Peștisani, comuna 
Peștisani, județul Gorj”; 

- Beneficiar S.C. Alwatex  S.R.L. - în cadrul contractului nr. 7366/21.07.2015 a fost executată 
lucrarea „Asfaltare suprafață  S=468 mp”; 

- Beneficiar S.C. Iulișor Trans S.R.L. - în cadrul contractului nr. 13141/15.12.2015 a fost executată 
lucrarea „Amorsare suprafață S=2.500 mp”; 

- Beneficiar Primăria Bărbătești  în cadrul contractului nr. 3129/01.11.2013 a fost executată 
lucrarea „Modernizare str. Valea Morii, comuna Bărbătești”; 

- Beneficiar Orașul Tismana  - în cadrul contractului nr. 10786/27.10.2014 a fost executată lucrarea 
„Asfaltare drumuri locale oraș Tismana”; 

- Beneficiar S.C. Rhino S.R.L. - în cadrul contractului nr. 8490/21.08.2015 a fost executată lucrarea 
„Reparare drum Porceni, loc. Bumbești-Jiu”; 

- Beneficiar Primăria Peştişani - în cadrul contractului nr. 3608/09.04.2015 a fost executată 
lucrarea „Lucrări de reparații covor asfaltic S=110 mp, pe DC96”; 

- Beneficiar  Consiliul Local Telești - în cadrul contractului nr. 3358/02.04.2015 a fost executată 
lucrarea „Plombare gropi cu mixtură asfaltică pe DC95 Comuna Telești”. 
          Pentru realizarea tuturor lucrărilor, o contribuţie importantă au avut-o cele trei baze de producţie, care 
produc materii prime pentru satisfacerea unei părţi din necesarul de materiale utilizate în procesul de 
producţie (agregate de balastieră, agregate concasate şi sortate, betoane de ciment, mixturi asfaltice). 
Acestea au în dotare trei staţii de producere agregate minerale prin procedeul sortare-spălare-concasare, 
amplasate în locaţiile Andreeşti, Târgu-Cărbuneşti şi Gureni, două staţii de producere mixturi asfaltice 
amplasate în locaţiile Târgu-Cărbuneşti şi Gureni şi o staţie de preparare betoane de ciment amplasată în 
Târgu-Cărbuneşti.  

Până la data de 31.12.2015, în bazele de producţie aminitite s-au realizat 85.693,90 tone  mixtură 
asfaltică,  39.094,90  mc agregate sortate şi 10.919,90 mc de beton, produse ce au fost folosite la lucrările 
executate de Societatea Comercială Întreprinderea de Drumuri şi Poduri S.A., sau valorificate către alţi 
beneficiari. 
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 VII. SĂNĂTATE 
 
1. Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu 

În anul 2015, Spitalul Județean de Urgentă Tg-Jiu a funcționat cu un număr de 1009 paturi conform 
structurii organizatorice, din care 864 paturi au fost finanțate, repartizate în 24 secții și compartimente 
specifice.  

În cadrul spitalului funcționează un  Ambulatoriu de specialitate integrat, două laboratoare de analize 
medicale, două laboratoare de radiologie și imagistică medicală, o unitate de primiri urgențe și două camere 
de primiri urgențe. 

Totodată, în cadrul spitalului s-au derulat un nr. de  7 programe de sănatate finanțate de Ministerul 
Sănătații prin Direcția de Sănătate Publică Gorj, astfel: 

• Programul de supraveghere și control al infecției HIV ; 
• Programul de supraveghere și control al tuberculozei ; 
• Programul de depistare a cancerului de col uterin ; 
• Subprogramul pentru ameliorarea stării de nutriție a gravidei și copilului 
• Subprogramul de sanatate a femeii și copilului 
• Subprogramul de monitorizare și evoluție a programului național de sănătate a femeii și 

copilului 
• Programul pentru monitorizarea ,tratamentul și îngrijirea pacienților critici din secțiile ATI. 
 
De asemenea, prin Casa se Asigurări de Sănătate  Gorj, au fost derulate un nr. de 5 programe de 

sănătate și anume: 
• Tratamentul bolnavilor cu diabet zaharat 
• Tratamentul bolnavilor cu boli rare: 
o hemofilie 
o sindrom SIDPU 
o Boala Hunter 
• Tratamentul bolnavilor cu osteoporoza și tratamentul bolnavilor cu gușă datorată carenței 

de iod și proliferării maligne : 
o osteoporoza 
o gușa 
• Tratamentul bolnavilor cu afecțiuni articulare prin endoprotezare 
• Tratamentul bolnavilor cu afecțiuni oncologice.  

 
În perioada raportată, unitatea a realizat un nr. de 35.001 cazuri  externat, față de 29.233 cazuri 

contractate, diferența reprezintă cazuri realizate peste contract în sumă de 4.869.576 lei.  
În aceeași perioadă, unitatea a realizat servicii peste valoarea de contract, astfel : 

- Boli cronice 187.743 lei 
- Spitalizare de zi 80.381 lei 
 
          ACTIVITATEA MEDICALĂ ÎN ANUL 2015  
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Spitalul Județean de Urgență Tg.-Jiu are un număr de 253 medici, care acoperă ca și servicii medicale 
o gamă foarte variată prin specializările și supraspecializările acestora. Activitatea medicală se desfășoară 
prin următoarele tipuri de servicii medicale: 
• spitalizare continuă; 
• spitalizare de zi; 
• activitate medicală ambulatorie; 
• activitate medicală cu spitalizare prelungită (prematuri, recuperare medicală,geriatrie). 
• servicii medicale paraclinice; 
• programe naționale de sănătate( programe CASJ si programe DSP/MS); 
• activitate medicală de urgență + SMURD; 
• planning familial; 
• anatomie patologică; 
• activitate medicină legală. 
 

De la an la an, complexitatea cazurilor  pacienților care beneficiază de servicii medicale în Spitalul 
Județean de Urgență Tg.-Jiu este tot mai variată. Factorii de risc pentru afectiunile cardiovasculare, 
neurologice, oncologice, boli de nutriţie si metabolice sunt in continuă creştere şi, deşi acest lucru este 
evident, măsurile de atenuare sau stopare prin programe clare,coerente la nivel naţional incă nu au rezultatul 
prevăzut.  
Remarcăm o creștere a adresabilității pacienților din județele învecinate care solicită servicii medicale în 
Spitalul Județean de Urgență Tg.-Jiu. ( a se vedea analiza indicatorilor de performanță). 
Astfel, în anul 2015 s-au înregistrat următoarele date: 

• spitalizare continuă = 34 044 cu ICM = 1,1144 
• spitalizare de zi = 8267 
• consultații Ambulatoriu = 121.108 
• analize laborator si anatomie patologica = 217.200 
• radiologie,imagistica medicala si explorari functionale = 14.533;din care CT = 1135 

      echografii= 1001 
      mamografii bilaterale in doua incidenţe = 297 
      oscilometrii = 350 
      spirometrii = 689 
 
Analizând aceste date constatăm că a existat un interes deosebit manifestat de medicii șefi de secție 
împreună cu întreg colectivul medical, în realizarea Contractului de servicii medicale, cu indicatorii de 
performanță comparabili cu indicatorii naționali compatibili. 
 
În această perioadă au fost multe reglementări în desfășurarea și validarea serviciilor medicale. 
S-a introdus cardul național de sănătate pentru semnarea și validarea serviciilor medicale efectuate în 
vederea decontării acestora. 
Ca urmare, au fost necesare repetate ședințe de lucru pentru prelucrarea normelor legislative, stabilirea de 
proceduri pentru fiecare componentă a actului medical, folosirea protocoalelor medicale. 
Consiliul Medical s-a întrunit lunar sub coordonarea Directorului Medical Dr.Davidescu Marilena. În aceste 
ședințe de lucru s-au discutat atât probleme medicale cat si probleme administrative. 
Ordinea de zi a fiecărei sedinţe lunare a cuprins: 
1.  Analiza activităţii medicale din secţiile spitalului din luna anterioară şedinţei ; 
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2.  Analiza modului de completare a FOCG din luna anterioară şedinţei si recomandări ; 
3. Analiza indicatorilor de calitate ai activităţii medicale din luna anterioară şedinţei; 
4. Măsuri de prevenţie şi control a infecţiilor nosocomiale ; 
               Verificarea de către personalul C.P.C.I.N. și urmărirea în permanenţă a stării de curăţenie și  de   
dezinsecţie în toate secţiile spitalului. Verificarea de către personalul C.P.C.I.N. a respectării 
OMS.nr.1226/2012 privind colectarea, sortarea şi transportul deşeurilor medicale colectate în fiecare secţie. 
5. Analiza ratei de incidenţă si prevalenţă a infecţiilor nosocomiale din luna anterioară şedinţei; 
6. Analiza incidentelor si riscurilor terapeutice și infecţioase ale activităţii medicale în luna anterioară 
şedinţei; 
7. Analiza activităţii la nivelul secţiilor legată de evaluarea procedurilor și a proceselor necesare pentru 
realizarea indicatorilor asumaţi prin contractul cu CASJ Gorj ; 
8. Chestionarele de satisfacţie a pacienţilor- rapoarte şi recomandări;                                            
9. Raport consum medicamente lunar la nivelul fiecărei secţii– nu au existat discontinuități în 
aprovizionarea cu medicamente. 
          S-a informat fiecare medic şef de secţie despre consumul lunar al secţiei cu recomandarea de prescriere 
cât mai judicioasă a medicamentelor. 
10.  S-a discutat despre obligativitatea efectuarii DRG-ului de către fiecare secţie. 
11.  Informarea medicilor şefi de secţie despre situaţia FOCG şi FSZ invalidate de către CNAS. 
12.  S-a reamintit şefilor de secţie despre obligativitatea semnării şi validării cu cardul de sănătate al  
pacientului a serviciilor medicale efectuate pentru a putea fi decontate spitalului; 
În plus, când a fost cazul au mai fost informări, discuţii legate de o serie de probleme ivite. 
• Citirea rapoartelor de control în perioada în care acestea au fost efectuate de reprezentanţii CASJ 
Gorj; 
• S-a adus la cunoştiinţa şefilor de secţie, pentru a informa personalul medico-sanitar din  subordine 
despre schimbările de structură efectuate la nivelul  Ambulatoriul integrat precum şi a secţiilor spitalului. 
• Analiza activităţii medicale din secţiile spitalului in anul 2015; 
• De asemenea li s-a solicitat şefilor de secţie  coordonarea activităţii secţiei incluzând efectuarea 
consulturilor interdisciplinare prompt şi eficient în beneficiul pacientului pentru diagnosticarea acestuia şi cu 
respectarea procedurilor legale. 
• S-a reamintit şefilor de secţie obligativitatea efectuării DRG-ului, a semnării si validării cu cardul de 
sănătate pentru a fi decontate spitalului toate serviciile medicale efectuate, precum şi obligativitatea 
încărcării în sistemul informatic a reţetelor electronice acordate off-line în termenul impus de CASJ. 
• S-a adus la cunoştiinta şefilor de secţie, că, în vederea optimizării DRG-ului s-a incheiat un contract 
de probă, pe o perioada de trei luni cu o firmă de consultanţă. 
• S-a adus la cunosţiinţa şefilor de secţie, că, în vederea acreditării pentru a optimiza activitatea, se va 
încheia un contract cu o firma de consultanţă.  
• Obţinerea la nivelul laboratorului de analize medicale a certificarii ISO 15189 condiţie obligatorie 
pentru a contracta cu CASJ Gorj serviciile medicale paraclinice. 
 Spitalul are incheiat un contract cu CASJ Gorj pentru servicii medicale paraclinice –analize de 
laborator iar condiţia obligatorie pentru a obţine fonduri în fiecare an este certificarea ISO 15189, standard 
specific al acestui tip de serviciu. Supravegherile anuale impun asigurarea măsurilor astfel încat să nu existe 
neconformităţi la vizitele efectuate de reprezentanţii organismului de acreditare RENAR.                                                                                    
Extinderea numarului de analize acreditate reprezintă  puncte în plus la negocierile anuale, fonduri 
suplimentare şi un număr mai mare de pacienţi care beneficiază de analize medicale gratuite.   
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A fost creat la nivelul Ambulatoriului integrat cabinetul de Pneumologie si s-a aprobat crearea unui 
compartiment în aceeaşi specialitate în cadrul secţiei Medicină Internă I. 
A devenit funcţional şi Compartimentul de Chirurgie Toracică prin ocuparea prin concurs a postului de chirurg 
toracic. 
A fost organizat şi serviciul de hemodializă în cadrul Compartimentului de Nefrologie din cadrul secţiei 
Medicină Internă I pentru a putea efectua sedinţele de iniţiere a pacienţilor conform reglementărilor legale 
in vigoare. 
S-a infiintat Compartimentul de Ingrijiri  Medicale la domiciliu. 
 Urmare a creşterii în ultimul timp a numărului bolnavilor cu AVC, frecvent urmate de afectarea 
funcţiilor vitale şi cu sechele neuro-motorii şi chiar deces , precum şi la solicitarea Ministerului Sănătăţii şi la 
propunerea medicului şef de secţie s-a decis crearea unui compartiment  de ,,STROKE” în cadrul secţiei 
Neurologie, dotată corespunzător unde să se efectueze tromboliza la pacienţii cu AVC care necesită acest tip 
de tratament reducând astfel numărul persoanelor rămase cu handicap neuro-motor şi implicit reducand 
DMS. 
 S-a analizat activitatea medicală pe secții si s-au găsit soluții pentru buna desfășurare a actului medical, cele 
mai multe probleme au fost cele cu modalitatea de completare a formularelor tipizate și raportarea 
electronică. 
 
S-a avut în vedere permanent pregătirea profesională a medicilor; s-a făcut o programare a participării la 
congrese și conferințe naționale și internaționale, așa încât un număr cât mai mare de medici să participe la 
aceste manifestări, dar în același timp să asigurăm și continuitatea actului medical. Astfel, a existat 
posibilitatea ca medicii din Spitalul Județean de Urgență Tg.Jiu să se informeze cu cele mai recente tendințe 
în activitatea medicală.  
 
Ca si particularități în desfășurarea activității medicale, pană la sfarşitul anului 2015  a fost desfășurarea 
activității medicale ambulatorie concomitent cu desfășurarea proiectului de reabilitare a Ambulatoriului 
Integrat de Specialitate. Din acest punct de vedere, au fost dificultăți în respectarea programului de activitate 
al medicilor, în programarea pacienților, în asigurarea unui confort acceptabil desfășurării actului medical 
ambulatoriu. Acestea s-au datorat faptului că s-a lucrat pe spații improvizate, pe jumatate din numărul 
cabinetelor de specialitate. Totuși, chiar și în aceste condiții, s-au putut acorda servicii medicale tuturor 
pacienților. Rămâne în continuare, în atenția noastră, diminuarea numărului de consultații efectuate și 
invalidate, tocmai din motivele sus menționate și creșterea numărului de consultaţii în Ambulatoriul integrat 
prin realizarea a două norme unde personalul medico sanitar o permite. 
 
Ca dovadă a preocupării Consiliului Județean Gorj, prin domnul Președinte, a conducerii spitalului, în 
asigurarea unor condiții cât mai bune de desfășurare a actului medical este și faptul că s-au continuat 
investițiile în realibilitarea unor secții: Medicina interna I,  Gastroenterologie, Secția Psihiatrie, reabilitarea 
canalului termic, lucrari de zugrăvire la nivelul secţiilor: ORL, Oftalmologie, Medicală II, ATI II, precum şi 
achiziţionarea de aparatură modernă și performantă care să permită efectuarea unui act medical diagnostic 
şi terapeutic profesionist. 
 
În realizarea activității medicale s-a avut permanent în atenție "satisfacția pacientului", evitarea infecțiilor 
nosocomiale, rezolvarea cazurilor medicale cât mai eficient. 
A existat o monitorizare continuă a acestor aspecte prin activitatea susținută a C.P.C.I.N., prin posibilitatea 
ca pacienții să-și exprime nemulțumirile sau dorințele prin intermediul "cutiilor de sugestiiși reclamații", 
existente pe fiecare secție, la loc vizibil. 
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Concluzionând, activitatea medicală pe primul semestru al anului 2015 s-a desfășurat în conformitate cu 
planul de management al spitalului, indicatorii de performanță pe secții și compartimente au fost realizați, 
ceea ce a permis o finanțare corespunzătoare desfășurării actului medical de calitate. 
Ne propunem îmbunătățirea activității medicale ambulatorie si activitatea medicala spitaliceasca în 
conformitate cu noile reglementări legislative, îmbunătățirea modului de comunicare între "actorii" actului 
medical – personalul medico-sanitar -, prin organizarea unor cursuri de comunicare având ca scop un grad 
ridicat de satisfacție a pacientului si obtinerea de fonduri suplimentare prin noul Contract cu CASJ Gorj. 
 

ACTIVITATEA  DE ÎNGRIJIRI MEDICALE ÎN ANUL 2015 
 

         În cadrul S.J.U TG-JIU își desfașoară activitatea în toate secțiile și compartimentele un număr de 440 
asistenți medicali, 105 infirmiere și 60 îngrijitoare curățenie. În ambulatoriu își desfasoară activitatea un 
număr de 31 asistenți medicali și 4 îngrijitoare curațenie. Normarea la nivel minim era în decembrie 2015 de 
622 asistenți medicali, 236 infirmiere și 166 îngrijitoare curățenie pentru S.J.U., și de 38 asistenti medicali și 
9 îgrijitoare curățenie pentru ambulatoriu. 

 
1.PREGĂTIREA PROFESIONALĂ 
In toate sectiile si compartimentele personalul existent isi desfasoara cu professionalism activitatea 

si isi cunoaste  bine atributiile de serviciu.Se stie faptul ca in activitatea asistentului medical,un rol primordial 
il are formarea profesionala permanenta,sarcina fiind preluata de organizatia profesionala(OAMMR).Pentru 
imbunatatirea pregatirii profesionale ,avem in vedere incheierea de protocoale de colaborare cu O.A.M.M.R. 
care sa prevada un plan de pregatire cel putin anual, cu o tematica planificata,diversa,care sa acopere 
intreaga arie a activitatii medicale. Pentru ca societatea,oamenii,relatiile interumane se schimba sau modifica 
in ritm alert,este necesar ca conduita morala a cadrelor medicale sa se adapteze acestor noi cerinte,in asa fel 
incat respectul fata de semeni,atentia si ingrijirile acordate semenilor sa reprezinte un interes primordial.In 
acest sens lucram in permanenta la imbunatatirea profilului moral al asistentului medical,care nu se limiteaza 
doar la relatia cu pacientul,ci si in ceea ce priveste trasaturile morale exprimate in atitudinea fata de munca 
si trasaturile morale exprimate in atitudinea fata de sine insusi. 
In atitudinea fata de societate si de oameni,fata de pacienti,asistentul medical trebuie sa dea dovada de 
colegialitate,solidaritate,prietenie,omenie,simtul dreptatii si al echitatii, 
obiectivitate,principialitate,respectare semenilor,optimism,altruism,blandete,bunatate, 
sinceritate,corectitudine,buna cuviinta,devotement,intelegere fata de bonav.In atitudinea fata de 
munca,asistentul medical trebuie sa manifeste dragoste fata de munca,pasiunea in munca,disciplina si 
responsabilitatea muncii,simtul datoriei,perseverenta,constiinciozitate,punctualitate,dragostea de 
profesie,mandrie profesionala,sarguinta,harnicie,daruire de sine,pastrarea secretului professional. 
In ceea ce priveste atitudinea fata de sine,asistentul medical trebuie sa manifeste 
modestie,onestitate,consecventa,autoexigenta,autocritica,dorinta de autodepasire, demnitate 
personala,stapanire de sine,cumpatare,,tinuta vestimentara demna. 
Trebuie mentionat ca trebuiesc evitate trasaturile morale negative si anume:tipul autoritar, 
neincrezator,indiferent. 
In afara normelor morale dobandite in frageda copilarie,asistentul medical isi insuseste normele morale prin 
pregatirea profesionala,drept urmare formarea deontologica a cadrelor medicale  are un rol primordial.De 
asemenea este necesara o evaluare periodica ,reala,a calitatii muncii cadrului medical. 
MUNCA. In ultimii ani,numarul cadrelor medicale din S.J.U.,a suferit o reducere permanenta si continua,prin 
iesirea din sistem, benevol sau pensionare prin limita de varsta,si neocuparea posturilor ramase 
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vacante.Acest lucru,alaturi de informatizarea sistemului a dus la cresterea volumului de munca,scurtarea 
timpului activitatii medicale si de ingrijire a pacientului. 
Timpul normal de lucru,adica de 8 ore/tura a devenit insuficient pentru incheierea tuturor activitatilor,pe 
multe sectoare de activitate personalul fiind nevoit sa isi prelungeasca programul de lucru pentru a-si putea 
incheia activitatile specifice.Acest lucru a creat nemultumiri,insatisfactii,frustrari, fapt ce poate duce la  
subminarea raporturilor de lucru si scaderea calitativa a relatiei cadru medical-pacient.  
        OBIECTIVE: Sarcina principala a echipei de conducere a S.J.U.,trebuie sa fie perfectionarea si 
diversificarea continua a calitatii serviciilor de sanatate prin asigurarea unui personal medico-sanitar 
competent,a unei baze tehnico-materiale moderne si standardizate,metode de tratament si medicatie 
corespunzatoare si conditii hoteliere de calitate. 
Tinand cont de faptul ca in urmatorii 5 ani,se vor pensiona 34 de medici,se vor scoate la rezidentiat acele 
posturi care vor fi vacantate prin pensionare ,anticipat, in asa fel incat atunci cand un medic iese din sistem 
un altul sa fie pregatit sa ocupe postul vacant. 
In ceea ce priveste asistentii medicali,in urmatorii 5 ani se vor pensiona un numar de 57 asistenti.Este de 
dorit ca posturile care vor fi vacantate ,sa fie scoase la concurs cu cel putin o luna de zile inaintea 
vacantarii,avand in vedere ca procedurile de ocupare a postului presupun o serie de demersuri,si scoaterea 
la concurs a posturilor doar in momentul pensionarii,ar face ca sectiile respective sa se afle in dificultate  in 
ceea ce priveste asigurarea turelor de lucru.Este de asemenea de dorit infiintarea unei comisii unice de 
examinare ,pentru toate posturile scoase la concurs,ai carei membrii,sa aiba calitati profesionale ,morale 
,etice, deasupra oricarui dubiu,in asa fel incat indoielile care au planat asupra modului de desfasurare a 
acestor concursuri,sa dispara  definitiv,iar cei care vor ocupa posturile vacante sa fie cei mai bine pregatiti 
professional.Consider ca trebuie efectuata o analiza detaliata a activitatii si realizarilor fiecarei sectii,si 
angajarile de personal sa se efectueze acolo unde activitatea este intensa,pacienti multi.De asemenea 
consider ca trebuie facuta o analiza serioasa asupra modului in care sunt repartizate paturile in cadrul 
sectiilor,astfel ca sectiilor cu indicatori ridicati sa li se suplimenteze numarul de paturi,iar celor cu indicatori 
scazuti sa li se reduca numarul pana la nivelul minim acceptat de lege. Pe langa lucrarile planificate de 
igienizare a sectiilor,trebuiesc prevazute masuri de imbunatire a conditiilor hoteliere ,stiut fiind faptul ca este 
una din conditiile de baza in asigurarea comfortului pacientilor.In strategia de dezvoltare a spitalului pe 
termen scurt, trebuie prevazuta inchiderea celor doua rampe de acces a ambulantelor,in asa fel incat 
debarcarea pacientilor sa se faca intr-un mediu ambiental placut,nu direct la temperatura externa asa cum 
se face in prezent.Trebuiesc de asemenea luate masuri de izolare termica a spitalului,cheltuielie pentru 
aceste lucrari urmand a fi recuperate in scurt timp prin scaderea valorii facturilor catre furnizori.Pentru 
imbunatatirea relatiei cu apartinatorii ,ar fi de dorit amenajarea unui spatiu hotelier,unde 
contracost,apartinatorii sa poata fi cazati,pentru a fi cat mai aproape de cei dragi.Din aceleasi motive,ar fi de 
dorit existent unei unitati de alimentatie,unde sa poata fi servita o masa calda. 
In ceea ce priveste angajarile de personal,consider o urgenta,angajarea de registratori medicali pentru toate 
sectiile,intrucat activitatea asistentului medical a fost deviata de la scopul sau de baza,si anume acela de 
ingrijire a pacientului,si a fost trasferata in mare parte in fata calculatorului.Din aceleasi motive si pentru ca 
asistentul medical nu mai reuseste sa isi incheie activitatea in cele 8 ore de lucru,propunerea mea este de 
reorganizare a timpului de lucru si trecerea la programul de 12 cu 24,care se preteaza mai mult  si mai bine 
,la complexitatea activitatii actuale. 
Pentru Directorul de ingrijiri importante sunt si intalnirile cel putin lunare cu asistentii sefi in care s-au 
dezbatut si prelucrat problematici diverse,referitoare la disciplina muncii,comportamentul fata de 
pacient,modul de intocmire a procesului  verbal de primire-predare a serviciului,gestionarea 
deseurilor,prevenirea infectiilor nosocomiale,obiective de indeplinit in vederea acreditarii,diverse.Au fost 
incheiate un numar de 39 contracte de voluntariat si protocoale de colaborare cu toate scolile postliceale 
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sanitare ,in vederea asigurarii pregatirii practice a viitorilor asistenti medicali.A fost infiintat si a devenit 
functional cabinetul de ingrijiri la domiciliu. 
 
 ACTIVITATEA SERVICIULUI RESURSE UMANE, ORGANIZARE, NORMARE, SALARIZARE IN ANUL 2015 

 
     În cursul anului 2015 au fost modificări ale structurii organizatorice avizate de Ministerul Sănătății și 
aprobate de Consiliul Județean Gorj, după cum urmeză: 
- Aprobarea inființării Cabinetului de Pneumologie în cadrul Ambulatoriului integrat al spitalului 
Tot în anul 2015 a fost obtinut avizul epidemiologic emis de DSP Gorj privind modificarea structurii 
organizatorice astfel: 
1. aprobare privind înființarea unui Compartiment de Pneumologie cu 5 paturi în cadrul Secției 
Medicină Internă II și majorarea numărului de paturi al secției de la 30 la 35 paturi 
2. diminuarea numărului de paturi astfel: 
- Secția Obstetrică de la 46 la 44 paturi  
- Secția Ginecologie dela 32 la 30 paturi 
- Secția Neonatologie de la 43 la 42 paturi  
3. Completarea structurii organizatorice a dispensarului TBC cu Laborator BK 
și la Serviciul Medicină Legală cu Laboratorul de toxicologie alcoolemie; 
4. Înființarea Cabinetului de Genetică Medicală din cadrul Ambulatorului integrat al spitalului; 
5. Schimbarea denumirii compartimentului de terapie intensivă din cadrul Secției Cardiologie în 
USTAPCC ;         
6. Înființarea unui Compartiment UAVCA cu 8 paturi  în cadrul secției Neurologie; 
           Pentru toate modificările de structură pentru care s-a obținut avizul epidemiologic a fost înaintată spre 
aprobare  Consiliului Județean Gorj, și spre avizare Ministerului Sănătății noua structură organizatorică. 
Spitalului Județean de Urgență Tg Jiu a obținut avizul anual de la Ministerul Sănătății de autorizare pentru 
practicarea îngrijirilor la domiciliu, iar activitatea acestei structuri a început să funcționeze prin angajarea de 
medici și asistenți începând cu data de 01.09.2015. 
Conform numărului de paturi finanțate în anul 2015, unitatea a procedat la întocmirea statului de funcții și a 
Organigramei fiind aprobate de Consiliul Județean Gorj. 
 Astfel numărul de posturi aprobat pentru anul 2015 a fost de 1729,5 posturi, față de  anul 2014 unde a fost 
1414,5 posturi, rezultând o majorare a numărului de posturi din statul de funcții cu 315 posturi. 
Numărul de personal pe categorii de personal, este redat mai jos: 
Categoria de personal Număr posturi repartizate în statul 

de funcții 
Personal existent 

Medici 253 199 
Alt personal cu studii superioare 43 18 
Asistenți 
medicali/registratori/statisticieni 

758,5 534,5 

Personal auxiliar (infirmiere, îngrijitoare, 
brancardieri) 

474 213 

Personal TESA 74 52 
Muncitori 127 95 
   Total 1729,5 1111,5 
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În privința conducerii spitalului, în anul 2015  funcția de manager a fost ocupată de d-l Lector Univ. Dr. Tătaru 
Tiberiu. 
           Tot în anul 2015 s-au produs următoarele modificări în componența Comitetului Director, astfel : 
-Începând cu data de 06.07.2015 a fost numită în funcția de director medical interimar doamna Davidescu 
Marilena și încetarea cu aceeași dată din această funcție a doamnei dr. Brînzan Daiana Doina 
-Începând cu 01.07.2015 a fost numit director îngrijiri interimar domnul Borhină Ion și tot cu aceeași dată a 
încetat numirea în această funție a doamnei Fotescu Daniela. 
  -Începînd cu data de 17.09.2015, a încetat calitatea de membru al Comitetului Director, din funcția de 
director financiar contabil interimar  a d-nei Ratcu Corina şi a fost numit domnul Capotă Gigel, prin Dispoziţia 
Consiliului Judeţean Gorj . 
Funcția de Director tehnic administrativ interimar a fost ocupată de domnul Toma Cristi, începând cu data de 
01.02.2015. 
În anul 2015, pentru acoperirea deficitului de personal, unitatea a solicitat și obținut aprobarea de la Consiliul 
Județean Gorj pentru ocuparea posturilor vacante din statul de funcții cu respectarea prevederilor legale 
privind modul de desfășurare și organizare a concursurilor. 
În anul 2015 au fost ocupate prin concurs următoarele posturi de medici șefi secție/ laborator după cum 
urmează: 
- șef secție Neurologie 
- șef sectie Ginecologie 
- șef secție Oftalmologie 
- șef secție Medicină internă I 
- șef secție Chirurgie generală I 
- șef secție Ortopedie traumatologie 
- medic  șef UPU - SMURD 
-  șef Laborator analize medicale 
 
 Totodată, în anul 2015, au fost ocupate prin concurs un număr de  73 de posturi vacante din statul de funcții, 
după cum urmează: 
- 8 medici în specialităţile : ATI, gastroenterologie, obstetrică, chirurgie toracică, pneumologie și 
medicină sportivă  
- 4 medici rezidenți : gastroenterologie, ATI, medicină internă  
-  35 asistenți medicali 
-  9  infirmiere  
-  6  îngrijitoare 
-  2 brancardieri  
-  1 preot 
- 2  muncitori necalificați  
- 3 muncitori calificați-liftieri  
- 2 economisti 
- 1 registrator medical 
    Au fost organizate concursuri pentru ocuparea posturilor vacante de medici pentru care a fost menținută 
activitatea prin cumul de pensie cu salariu ca urmare a deficitului de personal. 
       Tot în anul 2015 le-a încetat contractul individual de muncă (pensie limită de vârstă, pensie de 
incapacitate de muncă, pensie anticipat, prin acordul părților) un număr de  salariați, astfel: 
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-8 medici în specialităţile (neuropsihiatrie infantilă, medicină internă, neurologie, ginecologie, radiologie, 
psihiatrie, ATI, medicină sportivă). 
-19  asistenți medicali 
-2 APS (biolog, psiholog) 
-5 personal auxiliar (infirmiere, îngrijitoare, brancardier) 
-1  muncitor calificat ( liftier) 
-5 TESA (referent, contabil, tehnician, jurist, economist) 
  Indicatorii de performanță ai managementului resurselor umane au fost la 31.12.2015: 
- Proporția medicilor din totalul personalului din spital - 17,90, înregistrând o creștere față de anul 
2014, respectiv 16,83; 
- Proporția personalului medical din totalul personalului din spital – 66,89, înregistrând o scădere față 
de anul 2014, respectiv 67,52; 
- Proporția personalului medical cu studii superioare din totalul personalului medical din spital – 
43,34,înregistrând o creștere față de anul 2014, respectiv 41,38. 
   Principalele activități în anul 2015 în domeniul resurselor umane au fost: 
- Cunoașterea indicatorilor de acreditare aplicați la nivelul serviciului RUONS și demararea 
procedurilor de întocmire a documentației în acest sens. 
- Actualizarea fișelor de post și demararea procedurilor de întocmire a Regulamentului de organizare 
și funcționare al spitalului, în colaborare cu șefi de secții/ servicii/ laboratoare. 
- Întocmirea la timp a statelor de plată pentru un numar de 1111,5 salariați  în medie pe lună. 
- Întocmirea contractelor de muncă pentru personalul angajat; 
- Actualizarea dosarelor personale și evidențierea la timp în REVISAL a modificărilor și întocmirii 
contractelor de muncă; 
- Actualizarea asigurărilor malpraxis și a certificatelor de membru perntru întreg personalul medico 
sanitar angajat 
- Emiterea la nivelul unității a unui număr de 1230  dispoziții scrise, din care aproximativ 90% au fost 
emise de Serv RUONS ( dispoziții privind acordarea drepturilor salariale și a sporurilor prevăzute de legislația 
în vigoare, suspendarea contractelor individuale de muncă, încetării contractelor de muncă prin pensionare, 
constituire comisii de concurs și de soluționarea a eventualelor contestații, delegări și detașări de personal, 
schimbări ale locurilor de muncă, etc.) 
- Întocmirea statului de funcții și organigrama spitalului 
- Întocmirea documentației pentru obținerea avizului Ministerului Sănătății privind modificările 
structurii organizatorice. 

 
ACTIVITATEA SERVICIULUI STASTISTICA SI INFORMATICA MEDICALA IN ANUL 2015 

 
- s-au raportat  la Scoala Nationala de Sanatate Publica, Management si Perfectionare in Domeniul 
Sanitar Bucuresti (SNSPMPDSB) si CNAS un numar de 34044 foi de observatie clinica generala (FOCG) 
- s-au raportat la Scoala Nationala de Sanatate Publica, Management si Perfectionare in Domeniul 
Sanitar Bucuresti (SNSPMPDSB) si CNAS un numar de 8267 fise de spitalizare de zi (FSZ) 
- s-au calculat si raportat indicatorii de performanta a activitatii managerului Spitalului Judetean de 
Urgenta Tg.Jiu, dupa cum urmeaza : 
- indicele de complexitate a cazurilor (ICM), pe spital : 1.1144 
- durata medie de spitalizare (DMS), pe spital = 6.00 zile 
- rata de utilizare a paturilor, pe spital = 56.19 % (205.11 zile) 
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- procentul bolnavilor cu interventii chirurgicale din totalul bolnavilor externati din sectiile chirurgicale, pe 
spital = 48.40% (nr. interventii chirurgicale principale = 6411)   
- procentul bolnavilor internati cu programare din totalul bolnavilor internati, pe spital = 0.00 % (nr. bolnavi 
internati cu programare = 0) 
- procentul urgentelor din totalul bolnavilor internati, pe spital = 69.00 % (nr. bolnavi internati in urgenta = 
23489) 
- procentul bolnavilor internati cu bilet de trimitere din totalul bolnavilor internati, pe spital = 31.00% (nr. 
bolnavi internati cu bilet de trimitere = 10555) 
- numarul de consultatii in ambulatoriul integrat al spitalului = 121108 
- procentul serviciilor medicale spitalicesti acordate prin spitalizare de zi din totalul serviciilor medicale 
spitalicesti acordate, pe spital = 19.54 %  
- rata mortalitatii intraspitalicesti, pe spital = 0.76 % (nr.decese = 258) 
- rata infectiilor nosocomiale, pe spital = 0.10 % (nr. infectii nosocomiale = 35) 
- indicele de concordanta intre diagnosticul la internare si diagnosticul la externare, pe spital = 63.47 % 
(numar diagnostice concordante = 21607) 
- procentul bolnavilor transferati catre alte spitale, pe spital = 0.93% (numar pacienti transferati la alte spitale 
= 316) 
- numarul de reclamatii/plangeri ale pacientilor inregistrate = 10 
- s-a raportat in Sistemul Informatic Unic Integrat (SIUI) pacientii externati, in vederea decontarii 
serviciilor medicale spitalicesti acordate acestora, care au primit ingrijiri medicale in regim de spitalizare 
continua si spitalizare de zi   
- s-a raportat situatia cu privire la stocul de medicamente, materiale sanitare si reactivi de laborator  
- s-a raportat situatia cu privire la pacientii cu diabet zaharat, inscrisi in PNS, de la nivelul judetului 
Gorj 
- s-au raportat in SIUI certificatele de concediu medical eliberate pacientilor care au beneficiat de 
ingrijiri medicale in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Tg.Jiu 
- s-au raportat darile de seama si formularul privind activitatea unitatilor sanitare (SAN)  
- s-au raportat formularele FS1 si borderoul centralizator aferent structurilor implicate in 
managementul subprogramului de screening pentru depistarea precoce activa a cancerului de col uterin 
(implementare ordin MS nr. 537/05.06.2012) 
- s-au raportat indicatorii aferenti structurilor implicate in managementul subprogramului de 
screening pentru depistarea precoce activa a cancerului de col uterin 
- s-au raportat in SIUI indicatorii aferenti si pacientii inscrisi in programele nationale de sanatate 
(PNS) 
- s-a raportat in SIUI consumul de medicamente eliberate, din farmacia spitalului, pacientilor inscrisi 
in programele nationale de sanatate (PNS) si nu numai   
- s-au raportat in SIUI biletele de trimitere pentru servicii medicale clinice / biletele de internare 
utilizate in sistemul asigurarilor sociale de sanatate,  
- s-au raportat in SIUI biletele de trimitere pentru investigatii paraclinice decontate de CAS 
- s-au raportat in SIUI biletele de trimitere pentru investigatii paraclinice decontate de CAS (servicii 
de inalta performanta - RMN) 
- s-au raportat in SIUI biletele de trimitere pentru investigatii paraclinice decontate de CAS (servicii 
de inalta performanta - CT)  
- s-a raportat situatia cu privire la eficienta Spitalului Judetean de Urgenta Tg.Jiu 
- s-a raportat situatia cu privire la accidentele de munca confirmate  
- s-a raportat situatia cu privire la accidentele de circulatie si vatamarile corporale 
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- s-a raportat situatia cu privire la serviciile medicale spitalicesti contractate si decontate 
- s-a raportat consumul de medicamente prescrise pacientilor internati in spital 
- s-au raportat bolnavii iesiti din spital (BIS) 
- s-a actualizat si modernizat site-ul spitalului 
- s-a asigurat o buna functionare a internet-ului, a postei electronice, a echipamentelor de calcul din 
dotarea spitalului, a aplicatiilor informatice care ruleaza la nivelul spitalului 
- s-a asigurat receptia si transmisia datelor, utilizand posta electronica 
- s-a finalizat proiectul “Sanatate electronica pentru imbunatatirea relatiei institutionale  medic - 
pacient in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Tg.Jiu”, proiect cofinantat prin Fondul European de 
Dezvoltare Regionala 
- s-a implementat cardul national de asigurari sociale de sanatate, unicul instrument de decontare a 
serviciilor medicale spitalicesti furnizate pacientilor care s-au prezentat la spital  
- s-au intocmit referate de necesitate in vederea achizitionarii de echipamente IT (calculatoare, 
monitoare, imprimante multifunctionale, cititoare de card national de asigurari sociale de sanatate, etc.) 
- s-a extins si modernizat reteaua informatica a spitalului prin achizitionarea de echipamente mai 
performante (routere, switch-uri, routere cu functie wireless)   
 
 

ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI DE PREVENIRE SI COMBATERE A INFECTILOR NOZOCOMIALE 
IN ANUL 2015 
 
-S-a urmărit şi supravegheat starea de curăţenie şi dezinfecţie a secţiilor şi spaţiilor din cele trei locaţii ale 
spitalului judeţean. 
 -S-a urmarit respectarea procedurilor operaţionale pentru activitatea de curăţenie şi dezinfecţie. 
-S-a efectuat dezinfecţia ciclică  a secţiilor spitalului judeţean conform graficelor înaintate de  fiecare secţie 
către CPIN. 
-S-a efectuat dezinsecţia trimestrială conform graficului aprobat de conducerea spitalului. 
-S-a efectuat deratizarea semestriala conform graficului aprobat de conducerea spitalului. 
-S-a urmarit şi efectuat dezinfecţia apelor reziduale  de la spitalul nr.1  
-S-a efectuat dezinfecţia dispensarului TBC. 
-S-a efectuat autocontrolul microbiologic în colaborare cu laboratorul si conform graficului aprobat la 
inceputul anului. 
-S-au recoltat probe de ,aeromicrofloră ,suprafeţe ,sterile ,apa sterile şi tegumente. 
 Număr probe recoltate în 2015 
  
                                   A.M.F.   = 843 probe 
                                  Suprafeţe    =878 probe 
                                 Sterile        =58 probe 
                                Tegumente  =24 probe 

                     Apa sterila  =162 probe 
         S-au recoltat un număr de 12 probe de apă potabilă (bacteriologic şi chimic) cîte 4 probe din fiecare 
locaţie a spitalului. 
     La rezultatele  necorespunzătoare ale probelor microbiologice  s-au evidenţiat mai frecvent  ca  
germeni stafilococul ,e.coli,bacilul  gram negativ. 
      La secţiile unde rezultatele au fost necorespunzătoare s-au încheiat note de lucru ,s-au luat măsuri 
pentru remedierea acestora şi s-au recoltat noi probe care arată că aceste nereguli au fost îndepărtate. 
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    -S-a controlat funcţionarea în bune condiţii a blocului alimentar ,astfel 
           -s-a urmarit starea de curăţenie şi respectarea normelor de igienă . 
       -s-au controlat alimentele de la magazia spitalului. 
       -s-a controlat existenţa probelor de mâncare  şi păstrarea lor în condiţii conform normelor în 
vigoare. 
     -s-a  urmărit  starea de sanătate a personalului şi distribuirea corectă a hranei spre oficiile secţiilor. 
     -S-a urmarit respectarea Ordinului nr.1226-2012 privind colectarea,sortarea şi transportul 
deşeurilor medicale de la locul producerii pîna la depozit. 
 -S-a controlat evidenţa cântăririi deşeurilor medicale. 
 -S-a întocmit note de lucru în toate secţiile spitalului şi s-au semnalat deficienţele şi neregulile 
igienico- sanitare găsite la ora controlului. 
 -S-a instruit pe bază de proces verbal şi semnătură asistenţii şefi cu privire la legislaţia în vigoare şi 
anume: 
  -Ordinul 1226/2012 cu privire la colectarea, sortarea şi transportul deşeurilor medicale; 
  -Ordinul 261/2007 cu privire la curăţenia şi dezinfecţia în spitale;   
  -Ordinul 916/2006 privind infecţiile nosocomiale. 
 
 -S-a raportat la D.S.P.Gorj şi centralizat infecţiile nosocomiale pe anul 2015. 
 În anul 2015 s-au înregistrat un număr de 35 infecţii nozocomiale în următoarele secţii: 
Gastroenterologie, Medicală I, Boli infecţioase, Nou născuţi, Pediatrie şi Obstetrică. 
 Aceste infecţii au fost determinate de următorii germeni: Clostridium difficile , Enterobacter, 
Stafilococ aureus, Rotavirus. 
 În anul 2015 s-au raportat la serviciul statistică următoarele date: nr.toxinfecţii alimentare -16 şi 
nr.plăgi operatorii infectate -1. 
 La staţia de sterlizare din cele două locaţii s-au urmărit: 
  -funcţionarea în parametrii a staţiei de sterlizare; 
  -respectarea procedurilor de sterlizare; 
  -păstrarea testelor care arată eficienţa sterlizării; 
  -existenţa registrelor de primire –predare a materialelor de sterilizat; 
  -controlul eficienţei sterilizării prin recoltări periodice de sterile şi apă sterilă. 
 -S-a urmărit ca întreg personalul să aibe şi să poarte echipament de protecţie curat şi complet. 
 -S-a urmărit starea de sănătate a personalului evidenţiată în carnetul de control periodic. 
 -S-a urmărit respectarea şi înbunătăţirea circuitelor funcţionale ale spitalului. 
 

ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI DE AUDIT INTERN IN ANUL 2015 
 

          Activitatea Compartimentului de Audit Intern s-a desfăşurat în anul 2015 în baza Planului Anual de 
Audit pentru anul 2015,înregistrat şi aprobat cu nr.40543/28.11.2014 precum şi a unor activităţi non audit: 
 
          1. Întocmirea  raportului anual  de audit public intern pentru anul 2014,înregistrat cu 
nr.1436/15.01.2015,care  a fost transmis Compartimentului de Audit Intern din cadrul Consiliului Judeţean 
Gorj şi Camerei de Conturi Gorj ; 
 
         2.Prin dispoziţia nr.132/17.02.2015 managerul unităţii a solicitat verificarea documentaţiei privind 
recepţia aparaturii medicale din cadrul Laboratorului de Analize Medicale achiziţionată din fonduri alocate 
de Ministerul Sănătăţii şi de Consiliul Judeţean Gorj. 
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Verificarea a fost efectuată in baza ordinului de serviciu nr.5510/18.02.2014. 
 
         3. Prin dispoziţia nr.132/17.02.2015 managerul unităţii a solicitat verificarea modului de eliberare din 
farmacia spitalului a următoarelor materiale sanitare: 
-mănusi chirurgicale; 
-seringi; 
-vată medicinală; 
-alcool sanitar; 
-aţă chirurgicală. 
 
       Verificarea a fost efectuată în baza ordinului de serviciu nr.5510/18.02.2015. 
 
           4. Prin dispoziţia nr.210/17.03.2015 managerul unităţii a solicitat verificarea modului de eliberare din 
farmacia spitalului a următoarelor materiale sanitare: 
Verificarea a fost efectuată în baza ordinului de serviciu nr.8573/18.03.2015. 
 
            5. Prin dispoziţia nr.276/20.04.2015 managerul unităţii a solicitat verificarea modului de eliberare din 
farmacia spitalului a următoarelor materiale sanitare: 
-mănusi chirurgicale; 
-seringi; 
-vată medicinală; 
-alcool sanitar; 
-aţă chirurgicală. 
chirurgicală. 
       Verificarea a fost efectuată în baza ordinului de serviciu nr.11725/20.04.2015. 
 
        6. Prin dispoziţia nr.546/14.07.2015 managerul unităţii  a solicitat verificarea activităţii 
Compartimentului de Asistenţă Religioasă din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu 
                 Verificarea a fost efectuată in baza ordinului de serviciu nr.21054/14.07.2015. 
         7.  Prin dispoziţia nr.585/23.07.2015 managerul unităţii a solicitat verificarea stocului de medicamente 
din farmaciile spitalului. 
      Verificarea a fost efectuată în baza ordinului de serviciu nr.22078/23.07.2015. 
         8. Prin dispoziţia nr.672/18.08.2015 având în vedere : 
- Referatul nr.24474/17.08.2015, întocmit de dl. Vienescu Dumitru în  temeiul art 38 din Regulamentul 
de organizare şi desfăşurarea concursurilor/examenelor de ocupare a posturilor vacante sau temporar 
vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale, a examenelor de promovare în grade şi trepte profesionale, 
precum şi a procedurii de evaluare a personalului contractual din aparatul de specialitate şi aparatul 
permanent de lucru ale Consiliului Judeţean Gorj, precum şi instituţiile publice subordonate Consiliului 
Judeţean Gorj prin care solicită analiza aspectelor sesizate de psrticipanţii la concursul pentru ocuparea 
postului vacant de kinetoterapeut –debutant –secţia ATI 1  ; 
-  sesizarea candidatei Pădureţ Marioara Lavinia,înregistrată sub nr. 23294/04.08.2015 ,prin care solicită 
verificarea modului de selectare a dosarelor pentru participarea la concursul organizat pentru ocuparea 
postului de kinetoterapeut –debutant din cadrul secţiei A.T.I. ; 
-  sesizarea candidatei Scoroşanu Loredana Paula 23295/04.08.2015 ,prin care solicită analizarea 
modului  de selectare a dosarelor pentru participarea la concursul organizat pentru ocuparea postului de 
kinetoterapeut –debutant din cadrul secţiei A.T.I. ; 
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-  referatul nr.22897/31.07.2015, întocmit de dr.Mergea Victoria-Medic Şef ,în calitate membru al 
comisiei de concurs pentru ocuparea postului de kinetoterapeut –debutant din cadrul secţiei A.T.I. 
,managerul unităţii a numit comisia formată din: 
- Dijmărescu Melania-auditor I-Compartimentul de audit Intern; 
- Vienescu Dumitru –şef serv.RUONS; 
- Horhoianu Emilia –consilier juridic-Comp.Juridic ,să verifice sezizările mai sus menţionate. 
 
9. Întrucât prin procesul –verbal nr.27365/15.09.2015 s-a constatat că în Cabinetul O.R.L.din Ambulatoriul 
Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu există un aparat de audiometrie BOSCH ST20 iar în 
documentele contabile ale unităţii este înregistrat un aparat de audiometrie MAICO ST 20, Prin dispoziţia 
nr.804/21.09.2015 managerul unităţii  a solicitat verificarea aspectelor constatate. 
         Verificarea a fost efectuată in baza ordinului de serviciu nr.27390/15.09.2015. 
      10. Prin dispoziţia nr.1065 /25.11.2015 managerul unităţii  a solicitat verificarea aparaturii medicale 
achiziţionată în perioada 2014-2015. 
       Verificarea a fost efectuată in baza ordinului de serviciu nr.35033/25.11.2015. 
       11.Elaborarea Planului Anual de Audit pentru anul 2016,înregistrat cu nr.35166/27.11.2015. 
      12.Întocmirea referatului de justificarea a Planului Anual de Audit pentru anul 2016. 
     13.Actualizarea Planului Anual de Audit pentru anul 2015. 

 
 

ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI JURIDIC IN ANUL 2015 
 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de 
consilier juridic, cu modificările şi completările ulterioare, consilierii juridici din cadrul Compartimentului 
Juridic au asigurat apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu în 
conformitate cu Constituţia şi legile tării. Astfel, consilierii juridici au reprezentat unitatea în serviciul căreia 
se află, au apărat drepturile şi interesele legitime ale acesteia în raporturile cu alte autorităţi publice, instituţii 
de orice natură, precum şi cu orice persoană juridică sau fizică, în condiţiile legii şi ale regulamentelor 
specifice unităţii.  
 
  În anul 2015, principalele activităţi desfăşurate prin Compartimentul juridic au fost:  
- reprezentarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu în faţa instanţelor de judecată, atât la fond cât şi în 
căile de atac s-a realizat într-un număr de 21 de dosare în cauze privind litigii de muncă şi cauze în 
contencios administrativ, toate fiind soluţionate în favoarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu  
 - unitatea s-a constituit parte civilă într-un număr de 36 dosare penale ,în vederea recuperării cheltuielilor 
de spitalizare ocazionate de internarea părţilor vătămate în secţiile spitalului.  

Prin concluziile orale sau scrise, consilierii juridici au susţinut drepturile şi interesele legitime ale 
unităţii , au respectat normele de deontologie profesională prevăzute în legea pentru organizarea şi 
exercitarea profesiei de consilier juridic.  

De asemenea, au fost respectate dispoziţiile legale privitoare la interesele contrare în aceeaşi cauză 
sau în cauze conexe ori la conflictul de interese pe care persoană juridică ce o reprezintă le poate avea, 
fiind respectate secretul şi confidenţialitatea activităţii,  în condiţiile legii. 
- acordarea de consultanţă juridică compartimentelor de specialitate din cadrul Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Tg-Jiu 
- avizarea pentru legalitate a dispoziţiilor emise la nivelul Serviciului RUONS din cadrul unităţii cât şi la 
nivelul altor compartimente de specialitate, respectiv un număr de 1227 

 



Consiliul Județean Gorj             Raportul Președintelui 2015 
 

 

178 

-au fost intocmite un numar de  2  dispozitii cu caracter disciplinar, întemeiate pe dispoziţiile Codului 
Muncii , şi Regulamentului intern 
- avizarea pentru legalitate a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări 
publice şi a contractelor de concesiune de servicii, încheiate în condiţiile OUG nr. 34/2006 si HGR nr. 
925/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 

Astfel, au fost vizate pentru legatitate un numar de : 
-140 contracte de achiziţie materiale sanitare; 
-757 contracte achiziţie medicamente; 
-42 contracte achizitie reactivi pentru Laboratorul de analize medicale; 
-62 contracte de prestari servicii; 
-27 contracte de achizitie alimente; 
-14 contracte achizitie dezinfectanti; 
-66 contracte diverse; 
-3 contracte dezinfectanţi  
- avizarea notelor justificative elaborate de catre Biroul de achiziţii publice privind atribuirea contractelor 
de achiziţie publică iniţiate de Spitalul Judetean de Urgenţă Tg-Jiu, din punct de vedere al respectării 
Ordonanţei de urgentă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările 
ulterioare şi a HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţei de urgenta nr. 34/2006;  
- participarea, în calitate de membri, la lucrările comisiilor de evaluare pentru atribuirea contractelor de 
achiziţie publică iniţiate de catre Spitalul Judetean de Urgenţă Tg-Jiu, cu respectarea atribuţiilor prevăzute 
de Ordonanţa de urgentă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările 
ulterioare şi a HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţei de urgenta nr. 34/2006;  
- solutionarea  petiţiilor şi sesizărilor repartizate, conform Ordonanţei nr. 27/2002 - privind reglementarea 
activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată prin Legea nr. 233/2002 , cu modificarile si completarile 
ulterioare 
- asigurarea accesului la informaţiile de interes public gestionate de unitate , potrivit Legii nr. 544/2001 
privind liberul acces la informaţiile de interes public si HGR nr. 123/2002 privind aprobarea normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001. 

 
ACTIVITATEA SERV APROVIZIONARE, TRANSPORT , ACHZITII PUBLICE IN ANUL 2015 

  
 În baza bugetului propriu aprobat şi a Programului achiziţiilor publice, în cursul anului 2015, Spitalul 
Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu, în calitate de autoritate contractantă a achiziţionat produse(materiale 
sanitare, medicamente, reactivi, alimente, imprimate sanitare, sticlarie de laborator, dezinfectanţi, aparatură 
medicală, diverse), servicii şi lucrări, ponderea cea mai mare deţinând-o achiziţiile publice de medicamente 
și aparatură medicală.  

Procedurile aplicate pentru atribuirea contractelor de achiziţii publice au fost următoarele:  
- cumpărări directe efectuate din fonduri alocate de CJAS Gorj dar şi din finanţări pentru Programele 

Nationale de Sănătate de la Buget şi asigurări 
- cererea de oferte;  
- licitaţia deschisă;   
- negocierea fără publicarea în prealabil a unui anunţ de participare.  
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Pentru achiziţiile publice din anul 2015 a căror valoare cumulată, pe fiecare categorie de produse/ servicii 
/lucrări s-a încadrat în limita a 30.000 euro, fără TVA, s-a aplicat „cumpărarea directă” petru medicamente, 
materiale sanitare, reactivi, sticlărie de laborator, imprimate sanitare, alimente,dezinfectanţi,servicii şi 
diverse, conform art.19 din OUG 34/2006 cu modificările și completările ulterioare. 
Achiziţiile publice din anul 2015 s-au efectuat astfel: 
1. Achiziţii de produse: medicamente, materiale sanitare, reactivi, alimente, dezinfectanţi, materiale de 
curăţenie, aparatură medical, diverse, s.a. au fost achiziţionate prin următoarele proceduri: 
- Cerere de oferta  ON-LINE 
- Licitaţie deschisă ON-LINE 
- Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ 
- Achiziție directă în limita pragului valoric de 30000 euro fără TVA prevăzut la art.19 din OUG 34/2006 
cu modificările si completările ulterioare. 
În cadrul achiziţiilor de produse ponderea cea mai mare o reprezintă medicamente și aparatura medicală. 
Medicamentele au fost achiziţionate din fonduri alocate CJAS Gorj precum şi din fonduri alocate Programelor 
Naţionale de Sănătate (ex. HIV, SIDA, ONCOLOGIE, TBC. HEMOFILIE, DIABET ZAHARAT). Aparatura medicală 
a fost achiziționată din fonduri alocate de Ministerul Sănătății la care s-a adăugat contribuția de minim 10% 
din partea Consiliului Județean Gorj. 
 

De asemenea peste 90% din achizitiile directe au fost efectuate din catalogul publicat în SEAP. 
2. Achiziţiile publice de servicii: verificare şi întreţinerea aparaturii medicale (de laborator, radiologie) s-au 

efectuat prin negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ conform art. 122 lit.b în condiţii de 
exclusivitate. Pentru serviciile a căror valoare pe întreg anul 2014 se încadra în pragul valoric de 30000 euro 
fără TVA, achizitia a fost făcută prin cumpărare directă cu respectarea prevederilor art.19 din OUG 34/2006 
cu modificările si completările ulterioare. 

3. În anul 2014, în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu nu au fost efectuate din fonduri alocate de CJAS 
Gorj, lucrări de reparaţii capitale. 
  

Spitalul Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu a utilizat mijloacele electronice de achiziţie publice în procent de 
peste 40% în SEAP. 
 

 
2. Spitalul de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu - Runcu 

Spitalul de pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu, are locația intr-o clădire de forma literei «Y» , cu 
braţele din faţă larg evazate. Aripile clădirii sunt destinate spitalizării bolnavilor, iar prelungirea literei Y este 
folosită pentru: administraţie la parter, compartiment explorări funcţionale la etajul I şi sala de spectacole la 
etajul II. 

 Începând cu data de 1 Octombrie 2002, prin Ordinul  Ministrului Sănătăţii nr. 722/01.10.2002, Sanatoriul 
,,Tudor Vladimirescu’’, se transformă în Spital de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu’’.  La momentul 
actual este un spital de monospecialitate, cu specificul – pneumologie. În prezent, conform Ord. MS nr. 
691/2010 şi Adresei MS nr. XI/A/RA/364/EN/1615/2013, Spitalul de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu 
este o unitate sanitară cu 226 paturi (46 paturi PNEUMOLOGIE,  164 paturi TUBERCULOZĂ, 16 paturi 
RECUPERARE MEDICALĂ RESPIRATORIE) care își desfașoară activitatea pe 3 sectii medicale respectiv 
compartimente după cum urmeaza: 

Secţia Pneumologie I – 86 paturi, din care:  
- compartiment TBC  60 paturi – contractabile  46 ; 
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- compartiment   PNEUMOLOGIE 20 paturi - contractabile  14 ; 
- compartiment RECUPERARE MEDICALĂ RESPIRATORIE  6 paturi -  contractabile 6  . 
Asistenţa medicală asigurată prin structura de personal este următoarea : 
- 3 medici primari pneumologi ; 
- 15 asistenţi medicali generalişti din care 1 cu studii superioare; 
- 5 infirmiere; 
- 6 ingrijitoare de curăţenie. 
 
Secţia Pneumologie II – 80 paturi din care:    
- compartiment  TBC  62 paturi – contractabile  47; 
- compartiment  PNEUMOLOGIE 12 paturi – contractabile  12; 
- compartiment RECUPERARE MEDICALĂ RESPIRATORIE = 6 paturi – contractabile 6. 
Asistenţa medicală asigurată prin structura de personal este următoarea: 
- 1 medic primar, doctor în ştiinţe medicale; 
- 1 medic primar pneumolog; 
- 1medic specialist pneumolog; 
- 13 asistenţi medicali, din care 7 asistenţi medicali cu studii superioare; 
- 6 infirmiere; 
- 5 ingrijitoare de curatenie. 
 
Secţia Pneumologie III – 60 paturi din care:    
- compartiment     TBC  42 paturi – contractabile  34; 
- compartiment     PNEUMOLOGIE 14 paturi – contractabile  12;  
- compartiment RECUPERARE MEDICALĂ RESPIRATORIE 4 paturi – contractabile 4. 
Asistenţa medicală asigurată prin structura de personal este următoarea: 
- 1 medic primar pneumolog; 
- 2 medici specialisti pneumologi; 
- 13 asistenţi medicali, din care 1 asistent medical cu studii superioare; 
- 6 infirmiere; 
- 5 îngrijitoare de curăţenie. 
 
La nivelul fiecarui etaj se află amplasată câte o secţie, fiecare având un compartiment pentru tuberculoză, 

unul pentru alte afecţiuni pneumologice şi un altul pentru recuperare medicală respiratorie, 
compartimentele pentru afecţiuni netuberculoase fiind delimitate de casa scărilor principale. Prin 
delimitarea clară a celor doua categorii de patologii sunt respectate strict circuitele bolnavilor afectaţi de 
tuberculoză fata de cei cu alte afecţiuni pulmonare necontagioase.  

În cadrul secţiilor, există saloane de 3 – 4 paturi şi rezerve cu un pat, fiecare compartiment având sala 
proprie  de servire a mesei, si toate dependenţele strict necesare in conformitate cu ord. 914/ 2006.  

Echipamente specifice existente la nivel de sectie : 
          - oxigenatoare = 29 
          - lampi ultraviolete = 17                                                                                                                  
          - negatoscoape = 9 
          - aspiratoare vacuum = 5 
          - tensiometre = 26 
          - pulsoximetre = 19 
          - truse urgență = 8  
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          - ecograf = 1 
          - monitor funcții vitale cu capnograf IM – 12 = 3 
          - poligraf SOMNOLAB 2 = 1 
          - Auto CPAP Prisma APAP = 1 
          - BIPAP ventilație noninvazivă PRISMA 30 ST = 3. 
          - butelii de oxigen = 4 
 
Activitatea medicală la nivelul secțiilor este reprezentată de: 
Consultatie. 
Examen clinic,  consult pneumologic, consulturi interdisciplinare: medicina internă, infecțioase, 

neurologie, psihiatrie, ortopedie, otorinolaringologie, urologie, endocrinologie, chirurgie, etc. 
Examene paraclinice: 
    -  Radiografie toraco-pulmonare = 3109 
    -  Electrocardiografie = 1958 
    -  Fibrobronhoscopie = 69 
    -  Spirometrie = 1485 
    -  Examene citologice = 168 (contract de colaborare cu Spitalul Judetean de urgenta Tg- Jiu) 
    -  Tomografie computerizată regiune toracică cu si fară substanță de contrast – contract de colaborare 

cu Spitalul Județean de Urgență Tg-Jiu 
    -  Analize de laborator, existând și contract de colaborare pentru examen microbiologic cu Spitalul 

Județean de urgență Tg- Jiu. 
Stabilire de diagnostic. 
Tratament medicamentos, materiale sanitare. 
Ingrijire, recuperare, cazare, masa. 
 
Compartiment recuperare, medicină fizică și balneologie 
Salină și kinetoterapie  
Salina are o suprafață de 220 m2 cu o capacitate optimă de 40 persoane/ ședință de terapie, compusă 

din 2 săli cu circuite complet separate, pentru ambulatoriu și pacienții spitalului, echipate modern cu 
aparatură și generatoare de aerosoli salini cu monitorizare și control electronic al concentrației de sare. 

Total pacienți recuperare medicală respiratorie = 584 
Total sedințe haloterapie = 5640 
Echipamentele specifice activităţii, existente la nivelul compartimentului sunt: 
- Aparat electroterapie 2 canale 
- Aparat magnetoterapie 2 canale 
- Aparat ultrasunet 2 canale HC SOUND 
- Aparat microunde HC RX 250 
- Generator aerosoli = 2 
- Bicicleta ergometrică computerizată 
- Masa Trendelenburg, Cușca Rocher 
- Set psihomotor 
- Spirometru 
- Alte aparate de exerciții fizice, spalier gimnastică, mână curentă, oglinzi, pat masaj, etc. 
- Echipamente de monitorizare și de prim ajutor 
LABORATOR DE ANALIZE MEDICALE  
Structura de personal: 
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- un medic specialist 
- un chimist 
- un biolog 
- 5 asistenți  
- un îngrijitor curățenie. 
     În cadrul laboratorului există compartimentul pentru investigaţie micobacteriologică, dar şi 

compartimentul pentru investigatii biochimice,hematologice, imunologice. Laboratorul de analize medicale 
dispune de următoarele echipamente: 

          - microscop binocular binoptic CETI  
          - microscop binocular XSP-103B 
          - centrifuga refrigeratoare 
          - autoclav si etuva sterilizatoare 
          - statie sterilizare 
          - balanță electrica  
          - aparat electroforeză tip SEBIA  
          - automat hematologie  ABACUS JUNIOR (analizor semiautomat 3 Diff) 
          - semiautomat biochimie CYAN PLUS  
          - lampă UV. 
          - analizor automat biochimie Midray BS 200 
          - stație sterilizare autoclav AES – 75 
          - hotă cu flux laminar BSC 1500 II A2-X 
          - analizor automat hematologie RT 7600. 
Activitatea laboratorului este reprezentata de: 
- examen microscopic B.K. si cultură. 
- examene hematologice: hemoleucograma completă, examen citologic al frotiului sanguin, VSH ; 
- examene biochimice: uree, glicemie, transaminaze, creatinină, acid uric, bilirubină totală, bilirubina 

directă, colesterol, trigliceride, calcemia, LDH, proteine totale, fosfataza alcalină, magneziemie, sideremie, 
examene biochimice ale lichidului pleural, examen sumar urină. 

- teste rapide pentru: sifilis, HIV, atg HBs, atc anti HVC. 
FARMACIE 
Structura de personal: 
   - 3 asistenti de farmacie 
   - un farmacist. 
S-a realizat contractarea medicamentelor necesare tratării patologiei din sfera respiratorie, dar si 

medicamentele neaparat necesare în situații de urgență, conform legislatiei in vigoare. S-a reușit realizarea 
aprovizionării ritmice si suficiente, de medicamente si materiale sanitare, astfel incât activitatea medicală să 
se desfașoare optim din acest punct de vedere. 

COMPARTIMENT RADIOLOGIE -  IMAGISTICĂ MEDICALĂ 
Structura de personal : 
   - 2 asistenti radiologie - imagistică medicală. 
Echipamente existente: 
- aparat ELTEX 400 
- masina developat 
- sistem de radiologie digital cu arhivarea și vizualizarea imaginilor RADSPEED MF digital FPD. 
Numar radigrafii efectuate în 2015 = 3076 
Număr radioscopii efectuate în 2015 = 166 
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Total = 3242 
Număr tomografii plane = 99 
 
COMPARTIMENT EXPLORĂRI FUNCŢIONALE 
Structura de personal: 
- un asistent medical. 
Există contract de colaborare cu spitalul județean de urgență din Tg Jiu pentru efectuarea examenelor 

citologice.  
Echipamentele specifice activităţii, existente la nivelul compartimentului sunt: 
-  Spiroanalyzer ST 95 
-  Spirolab,    Numar spirometrii în spital = 1804 
                   Numar spirometrii în ambulatoriu = 89 
- Spirolab 3 
-  EKG,          Numar examene EKG = 2301 
- Electocardiograf MINDRAY 095 
- Aparat pentru bronhofibroscopie OLYMPUS EXERA CV 160. Numar fibrobronhoscopii = 80. 
 Compartimentul somnologie, investigarea polisomnografică evidenţiază cauzele de producere a apneei 

in somn, fapt ce conduce la  ameliorarea calitații vieții si prevenirea unor complicații cardiovasculare si 
neurologice cu risc vital. 

 
COMPARTIMENT DE PREVENIRE ŞI CONTROL AL INFECŢIILOR NOSOCOMIALE 
Structura de personal 
-  medic responsabil cu supravegherea si controlul infectiilor nosocomiale 
-  asistent de igienă. 
    Există un control eficient al infectiilor nosocomiale la nivelul spitalului, realizat prin respectarea 

normelor impuse de legislația în vigoare si respectarea planului propriu de supraveghere si control al 
infecțiilor nosocomiale si a programului de curățenie a unității. 

    -  achizitionarea dezinfectantelor si produselor necesare asigurării curațeniei si dezinfecției la nivelul 
unității. 

    - purtarea echipamentelor de protecție a personalului. 
    -  achiziționarea unei game diversificate de antibiotice care sa permită o antibioterapie țintită, în scopul 

stopării dezvoltării germenilor responsabili producerii infecțiilor nosocomiale. 
    - achiziționarea de lămpi ultraviolete la nivelul secțiilor si ambulatoriului integrat al spitalului. 
 
AMBULATORIU INTEGRAT, CAMERA DE GARDĂ, BIROU INTERNĂRI 
Numar consultatii ambulatoriu 2015 = 858 
Nr. Internari 2015 = 2508 
     - pneumologie = 1042 
     - tuberculoză = 1031 
     - recuperare medicală respiratorie = 435 
Nr. Decese 2015 = 8. 
ICM 2015 = 0.9171 
Structura de personal 
- 2 asistenti medicali 
- un garderobier. 
Echipamentele specifice activităţii, existente la nivelul compartimentului sunt: 
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   -     spirometru – 1  
- aspirator vacuum – 1  
- negatoscop – 1  
- tensiometru – 1  
- lampa UV 
- Analizor de gaze si electroliți = 1 
- Monitor funcții vitale și defibrilator Midray = 1 
- BIPAP ventilație noninvazivă PRISMA 30 ST = 1 
COMPARTIMENTUL DIETETICĂ 
Au fost elaborate meniuri diversificate care satisfac atât nevoile organoleptice cât si necesarul zilnic de 

calorii, ținându-se seama de faptul că simptomatologia generată de afectiunile tratate (febra, frison, durere, 
dar și de boala în sine), necesită o creștere a necesarului zilnic de calorii, necesități obligatoriu de respectat.  

Regimurile impuse de patologie sunt codificate, iar asistentul de dietetică comunică permanent cu 
medicii și totodată verifică gradul de satisfacție al pacienților. 

 
 
 
Îmbunatățirea activitatii medicale s-a realizat prin: 
• Spitalul și – a desfășurat activitatea în conformitate cu cerințele impuse de acreditarea obținută de 

spital în urma evaluării din  perioada 06.10. 2014 – 10. 10. 2014. 
• S-a îmbunătățit  circuitul documentelor medicale. 
• S-au imbunatatit conditiile hoteliere pentru pacienți: apă caldă zilnic la un program stabilit; confort 

termic pentru pacienți în toate spațiile deservite: saloane, toalete, dușuri, sală de mese, holuri. 
• S-a realizat dimensionarea eficientă a numarului de paturi, astfel încât compartimentele recuperare 

medicală respiratorie din cadrul spitalului să funcționeze cu maximă eficiență. 
• S-a efectuat o creștere a numărului de consulturi interdisciplinare și o diversificare a serviciilor 

contractate cu Spitalul Județean de Urgență Tg-Jiu și Spitalul Județean de Urgență Craiova. 
• Creșterea adresabilității spre spitalul nostru prin: 
     -  permanente discutii si colaborare cu medicii pneumologi de la dispensarele TBC din teritoriu, cu 

medicii de familie in vederea orientării pacienților cu afecțiuni respiratorii spre spitalul nostru, evident fiind 
faptul că o afecțiune respiratorie este cel mai bine tratată de medicii pneumologi, dar si faptul că un 
diagnostic precoce si un tratament adecvat ar scădea procentul pacientilor cu complicații si comorbidități și 
implicit ar conduce la o spitalizare mai scurtă si economie de medicație;  

            - intensificarea publicitatii prin mass-media. 
            - de o mare importanță au fost și manifestările stiintifice, referitoare la serviciile de calitate 

acordate de unitatea noastră. În acest sens amintim cea de-a VI a ediție a simpozionului anual organizat de 
spitalul nostru ,,Patologia respiratorie în practica medicală curentă’’. 

           - actualizarea permanentă a site-ului asupra noutăților apărute în activitatea spitalului.  
• Au fost efectuate o serie de cursuri de către medici și asistenți pentru actualizarea cunoștințelor și 

realizarea unui act medical de calitate. 
• S-a îmbunătățit modalitatea de raportare in sistem informatic. 
• S-a reușit angajarea unui medic de recuperare medicală și s-au diversificat serviciile oferite 

pacienților în cadrul acestui compartiment. 
• S-a continuat colaborarea cu facultatea de Științe medicale și comportamentale  din cadrul  UCB Tg-

Jiu. 
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• S-a continuat studiul de anvergură internațională inițiat în anul 2013 ,,Tandem – identificarea 
legăturii de cauzalitate și îmbunătățirea seviciului medical’’. 

• S-a realizat achiziționarea aparaturii medicale la nivel de secții și compartimente, conform necesității 
și solicitărilor venite din partea medicilor. 

 
Activitatea economică şi administrativă 
Spitalul de Pneumoftiziologie asigură prin aparatul funcţional propriu activităţile de  resurse umane, 

tehnic, financiar- contabile de contencios şi administrative. 
Biroul Resurse Umane, Normare, Organizare, Salarizare şi Tehnic este  subordonat managerului fiind 

compus din doua compartimente , in anul 2015 functionand in urmatoarea structura  : 
- Compartiment Resurse Umane ,Normare, Organizare, Salarizare care functioneaza cu un numar de 3 

posturi; 
- Compartiment Tehnic care functioneaza cu un numar de 11 posuri. 
In cadrul Compartimentului  Resurse Umane ,Normare, Organizare, Salarizare  principalul obiect de 

activitatea fost aplicarea legislaţiei în domeniul managementului resurselor  umane privind angajarea, 
evaluarea, perfecţionarea profesională a resurselor umane din cadrul unităţii, stabilirea drepturilor salariale 
aferente concretizate prin următoarele activităţi :  

- Asigurarea întocmirii documentaţiilor privind modificarea/actualizarea organigramei spitalului, a 
numărului de posturi, a regulamentului de organizare şi funcţionare, a statului de funcţiuni; 

- Efectuarea lucrărilor privind încheierea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului individual 
de muncă precum şi acordarea tuturor drepturilor prevăzute de legislaţia muncii; 

- Urmărirea întocmirii şi actualizarii de către conducătorii de compartimente a fişelor de post şi asigură 
gestionarea lor conform prevederilor legale; 

- Gestionarea procesului de realizare a evaluării şi întocmirea fişelor de evaluare a performanţelor 
profesionale individuale; 

- Stabilrea şi actualizarea conform reglementărilor legale, salariile de încadrare şi celelalte drepturi 
salariale pentru personalul din cadrul unităţii; 

- Asigurarea introducerii în baza de date a informaţiilor referitoare la personal şi actualizează baza cu 
datele noilor angajaţi; 

- Asigurarea gestiunarii  dosarelor personale  şi a registrului de evidenţă a salariaţilor; 
- Operarea în registrul de evidenţă  toate modificările privind funcţia, salariul şi alte sporuri salariale 

pe baza contractelor de muncă şi a actelor adiţionale ; 
- Întocmirea şi actualizarea in Registrul electronic de evidenţă a salariaţilor (REVISAL); 
- Asigurarea secretariatului comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor vacante şi întocmeşte 

lucrările privind încadrarea în muncă a candidaţilor declaraţi admişi pe baza proceselor verbale ale comisiilor, 
în conformitate cu  prevederile legale; 

- Calcularea vechimii în specialitate şi vechimea în muncă la încadrare; 
- Executarea lucrările de normare a personalului aplicând criteriile de normare din normativele în 

vigoare; 
- Fundamentarea fondului de salarii necesar personalului din unitate în vederea întocmirii proiectului 

de Buget de Venituri şi Cheltuieli; 
- Stabilrea salariilor de bază ale personalului contractual ca urmare a evaluării anuale; 
- Întocmirea şi transmiterea situaţiilor periodice solicitate de DSP, CJAS, Direcţia Judeţeană de Finanţe, 

Direcţia Judeţeană de Statistică, etc; 
- Asigurarea planificarii concediilor de odihnă ale salariaţilor ; 
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- Ţinerea evidenţei  programărilor şi efectuării concediilor de odihnă ale angajaţilor; 
- Întocmirea formalităţiilor în vederea acordării de concedii cu/fără plată şi ţine  evidenţa acestora; 
- Eliberarea la cerere de adeverinţe privind calitatea de salariat care atestă vechimea în muncă sau 

drepturile salariale; 
- Întocmirea a orice alte lucrări prevăzute de Codul Muncii; 
- Executarae la termenul precizat, orice altă lucrare repartizată de către conducerea unităţii privind 

problemele specifice biroului RUNOSI; 
 
 Principalele documente întocmite de  Compartimentul  R.U..O.N.S.  au fost : 
- Evidenţa planificării concediilor de odihnă ; 
- Întocmirea  statul de funcţii conform normativului de personal şi a numărului de posturi aprobat de 

conducere; 
- Participarea la întocmirea R.O.I. si  R.O.F. , ştate de plată, asigurări sociale, concedii de odihnă, etc.; 
- Intocmirea foilor colective de prezenţă şi grafice de lucru ale personalului din subordine; 
- Adeverinţe privind încadrarea în muncă; 
- Decizii privind executarea, modificarea sau încetarea contractului de muncă; 
- Contracte de muncă  şi acte adiţionale; 
- Registrul de evidenţă electronică a deciziilor; 
- Note lichidare; 
- Dosare participare la concurs; 
- Registru procese verbale ale comisiei de încadrare şi promovare; 
- Dosare  detaşare  medici; 
- Tabel centralizator cuprinzând totalul drepturilor de salarizare pe activităţi şi structuri de personal; 
- Dări de seamă statistice. 
 
Compartimentul Tehnic este compus din Centrala Termica si Uzina pentru apa Toplita . 
  Centrala Termica are un numar de 4 angajati calificati in meseria de fochist , autorizati ISCIR SI si are 

ca principal  obiect de activitate asigurarea unitatii cu apa calda menajera si agent termic . Apa calda menajera  
se produce prin utilizarea cazanelor cat si prin utilizarea bateriilor de panouri solare . 

In perioada septembrie – aprilie  activitatea se desfasoara  in program de de 24 ore iar in perioada mai- 
august  activitatea se desfasoara in program de 12 ore asigurandu-se astfel efectuarea concediilor de odihnă 
. 

Uzina pentru apa Toplita  are un numar de 5 angajați , patru lăcătuși mecanici și un electrician , asigurând 
funcționarea motopompelor cu care se pompează apa în bazinul colector. Prin cădere liberă se asigură 
alimentarea cu apă potabilă a consumatorilor. 

In cursul anului 2015 , pentru a se evita disfuncționalitățile în alimentarea cu apă a spitalului, datorate 
lipsei energiei electrice în perioadele de avarii ale liniilor electrice, a fost instalat un grup electrogen. 

In anul 2015 nu au fost inregistrate probleme deosebite in functionarea celor doua compartimente 
activitatea asigurand o buna functionare administrativa a unitatii pe segmentul reprezentat . 

  
Activitatea Financiar- Contabilitate 
 
Bugetul Spitalului de Pneumoftiziologie  Tudor Vladimirescu 
În actualul context  naţional, luând în considerare principalele caracteristici ale politicii bugetare şi 

evoluţia economico-financiară din anul 2015, având în vedere analiza execuţiei bugetare la finele anului 2015, 
atât a veniturilor realizate, cât şi a cheltuielilor planificate,  pentru păstrarea echilibrului bugetar au fost 
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necesare unele măsuri rectificative privind bugetul Spitalului de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu, 
menite să reducă volumul cheltuielilor bugetare la un nivel corespunzător veniturilor realizate până la 
sfârsitul anului. 

-mii lei- 
Indicator Valoare realizata 01.01.2015 – 31.12.2015 
Sold initial 354,24 
Total venituri 12139,57 
Total cheltuieli 11964,39 
Sold final 529,42 

 
1.Bugetul, secţiunea de venituri, a Spitalului de Pneumoftiziologie  Tudor Vladimirescu, a fost structurat 

după cum urmează: 
• Total venituri: 12493,81 mii lei din care 
• Sold initial 354,24 
• Venituri proprii din închirieri în sumă de 44,67 mii lei 
• Venituri din contractele încheiate cu Casa de Asigurări de Sănătate Gorj,  în sumă de  10019,51 mii 

lei.  
• Venituri din contractele încheiate cu Direcţia de Sănătate Publică Gorj din sumele alocate  de la 

bugetul de stat, în sumă de 28,50 mii lei. 
• Venituri din contractele încheiate cu Direcţia de Sănătate Publică Gorj din sumele alocate  din 

veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii, în sumă de 200,50 mii lei. 
• Alte venituri din dobanzi 0,06mii lei 
• Venituri din prestari servicii si alte activitati  7,91 mii lei 
• Venituri din valorificarea unor bunuriale institutiilor publice 3,29  
• Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii 161,36 

lei 
• Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si 

echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate 1027,74 mii lei 
• Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capital in sanatate 

646,03 mii lei 
 
Serviciul  Aprovizionare, Achiziţii publice, Contractare,  Transport,  Întreţinere, Psi, Protecţia Muncii Şi 

a Mediului 
Serviciul a funcţionat în anul 2015 cu urmatoarea structură de personal: 
• 1 Şef de serviciu de specialitate economică 
• 1 economist la compartimentul Contractare şi Achiziţii Publice 
• 1 şef de echipă la compartimentul Întreţinere, Psi, Protecţia Muncii şi a Mediului care are în 

subordinea sa 7 muncitori calificaţi pentru reparaţiile curente ale unităţii sanitare. 
• 2 şoferi pentru deservirea mijloacelor auto din dotarea unităţii. 
În baza bugetului propriu aprobat şi a Planului anual al achiziţiilor publice, în cursul anului 2015, Spitalul 

de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu, localitatea Runcu, judetul Gorj, în calitate de autoritate 
contractantă a achiziţionat produse (materiale sanitare, medicamente, reactivi de laborator, materiale de 
curatenie, furniture de birou , materiale de curatenie, dezinfectanti, materiale de intretinere si reparatii, 
combustibil, piese auto), servicii şi lucrări, ponderea cea mai mare deţinând-o achiziţiile publice de 
medicamente.  
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Programul anual al achiziţiilor publice pentru anul 2015 a cuprins totalitatea acţiunilor de atribuire a 
contractelor de achizitie publica de care a avut nevoie Spitalul de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu 
pentru a-si desfasura in bune conditii activitatea zilnica in vederea furnizarii de servicii medicale de calitate. 

 La elaborarea programului anual al achiziţiilor publice s-au avut în vedere: 
• nevoile unitătii în vederea îndeplinirii obiectivelor propuse; 
• prioritatea în achizitie; 
• fondurile alocate in vederea acoperirii respectivelor nevoi; 
 Pe titluri de cheltuieli “ bunurile şi serviciile “  au avut  o pondere foarte mare în totalul cheltuielilor 

bugetare efectuate din bugetul definitiv al anului 2015 şi au fost în valoare de 1700714,00 lei:  
•         furnituri de birou  în sumă de 20058,00 lei; 
- materiale de curăţenie în sumă de 31050,00 lei;  
- încălzit, iluminat şi forţa motrica în sumă de 559827,00 lei;  
- apă, canal, salubritate  în sumă de 7786,00 lei;  
- carburanţi şi lubrifianţi  în sumă de 26733,00 lei;  
- piese de schimb  în sumă de 1256,00 lei;  
- poştă şi telecomunicaţii  în sumă de 35414,00 lei; 
- alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare  în sumă de 1018590,00 lei;  
- reparatii curente in suma de 0 lei; 
- medicamente si materiale sanitare în sumă de 677756,00. lei;  
- bunuri de natura obiectelor de inventar  în sumă de 28357,00 lei; 
- pregătire profesională în sumă de 8650,00 lei; 
- alte cheltuieli  în sumă de 36620,00 lei; 
 
Procedurile aplicate în anul 2015 pentru atribuirea contractelor de achiziţii publice peste pragul prevazut 

la art. 19, conform prevederilor art.124 din din Ordonanta de urgenta nr. 34/2006 ( valoarea estimată fara 
TVA, a contractului de achizitie publică mai mica decat echivalentul în lei a pragurilor: 130.000,00 
euro/contract de furnizare, 130.000,00 euro/contract de servicii, 5.000.000,00 euro/contract de lucrari ) au 
fost:  

• cererea de oferte on-line – pentru achiziția de medicamente; 
• licitatie deschisă on-line- pentru achiziția de echipamente medicale, transport, instalare, punere în 

funcțiune și instruire personal; 
• licitatie deschisă- cu etapa finală de licitație electronică organizată într-o singură etapă- pentru 

achiziția de servicii de preparare hrană pentru pacienți; 
• cerere de ofertă - cu etapa finala de licitatie electronică organizata într-o singură etapă- pentru 

achiziția de servicii de spălătorie; 
• cerere de ofertă - cu etapa finală de licitatie electronică organizată într-o singură etapă- pentru 

achiziția de Reparații capital acoperiș – Spitalul de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu, comuna Runcu, 
judet Gorj; 

 
Pentru achiziţiile a căror valoare cumulată, pe fiecare CPV - categorie de produse/ servicii /lucrări s-a 

încadrat în limita a pana la 30.000 euro fără TVA inclus, achizitionarea s-a efectuat prin “cumpărarea directă”. 
În urma finalizării procedurii de achiziţie publică Cerere de ofertă online nr. 375611/25.06.2015 furnizarea 

de medicamente pana la 31.12.2015 a fost contractata cu 9 operatori economici din totalul de 9 participanti 
la procedura, dupa cum urmeaza: 

- S.C. Pharma S.A. –22807,70 lei fara TVA 
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- S.C. Pharmafarm S.A.  – 6138,70 lei fara TVA 
- S.C. Europharm Holding S.A. – 37384,00 lei fara TVA 
- S.C. Felsin Farm SRL –8416,20 lei fara TVA 
- S.C. Polisano SRL – 1951,80 lei fara TVA 
- S.C. Mediplus Exim S.R.L. 28195,00–lei fara TVA 
- S.C. Farmaceutica Remedia S.A. –400,00 lei fara TVA 
- S.C. Farmexpert DCI S.R.L. – 39210,78 lei fara TVA 
- S.C. Farmexim S.A. – 22234,50 lei fara TVA 
 
           Valoarea totală a contractelor încheiate îin urma procedurii de achiziție Cerere de ofertă online 

361241/11.06.2014 a fost de  166737,98 lei fără TVA. 
 
În urma finalizării procedurii de achiziţie publică Licitatie deschisa online nr. 159602/20.05.2015,  

furnizarea de echipamente medicale, transport, instalare, punere în funcțiune și instruire personal a fost 
contractată cu 4 operatori economici din totalul de 8 participanți la procedură, după cum urmează: 

- S.C. Novaintermed S.R.L.. –45796,06 lei fara TVA 
- S.C. Physiomed Aparatura Medicala S.R.L..  – 14099,00 lei fara TVA 
- S.C. Biosystems Diagnostic S.R.L. – 15750,00 lei fara TVA 
- S.C. Bivaria Grup SRL –78770,00 lei fara TVA 
 
Valoarea totala a contractelor încheiate în urma procedurii de achiziție Licitație deschisa online nr. 

159602/20.05.2015 a fost de  154415,06 lei fara TVA. 
În urma finalizării procedurii de achiziţie publică Licitație deschisă online nr. 161754/05.08.2015,  

furnizarea de echipamente medicale, transport, instalare, punere în funcțiune și instruire personal a fost 
contractată cu 2 operatori economici din totalul de 4 participanti la procedura, dupa cum urmeaza: 

- S.C. Mendelson  S.R.L.. –12235,00 lei fara TVA 
- S.C. Alpha Medical S.R.L..  – 592530,00 lei fara TVA 
 
Valoarea totală a contractelor încheiate în urma procedurii de achiziție Licitatie deschisă online nr. 

161754/05.08.2015 a fost de  604765,00 lei fara TVA. 
 
În urma finalizării procedurii de achiziţie publică Licitatie deschisă online nr. 163258/01.10.2015,  

furnizarea de echipamente medicale, transport, instalare, punere în funcțiune și instruire personal a fost 
contractată cu 4 operatori economici din totalul de 6 participanti la procedura, dupa cum urmeaza: 

 
- S.C. Medical Grup S.R.L.. –26916,00 lei fara TVA 
- S.C. Rombiomedica S.R.L..  – 39562,40 lei fara TVA 
- S.C. Synttergy Consult  S.R.L.. –22500,00 lei fara TVA 
- S.C. Linde Gaz Romania S.R.L..  – 88550,00 lei fara TVA 
 
Valoarea totala a contractelor încheiate în urma procedurii de achizitie Licitatie deschisa online nr. 

163258/01.10.2015 a fost de  177528,40 lei fara TVA. 
In urma finalizării procedurii de achiziţie publică Licitatie deschisa - cu etapă finală de licitatie electronica 

organizată într-o singură etapa- pentru achizitia de servicii de preparare a mâncării nr. 158643/10.04.2015,  
serviciile de preparare a mâncării au fost contractate cu 1 operator economic din totalul de 1 participant la 
procedură, dupa cum urmeaza: 
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- S.C. Turism Parc  S.A. –2333664,00 lei fara TVA 
 
Valoarea totală a contractelor încheiate în urma procedurii de achizitie Licitatie deschisă - cu etapa finală 

de licitatie electronică organizată intr-o singura etapă- pentru achiziția de servicii de preparare a mâncării nr. 
158643/10.04.2015, a fost de  2333664,00 lei fara TVA. 

În urma finalizării procedurii de achiziţie publică Cerere de oferta - cu etapa finală de licitatie electronică 
organizată într-o singură etapă- pentru achiziția de servicii de spalatorie nr. 372553/15.04.2015,  serviciile de 
spălătorie au fost contractate cu 1 operator economic din totalul de 1 participant la procedura, dupa cum 
urmeaza: 

- S.C. Turism Parc  S.A. –350300,00 lei fara TVA 
 
Valoarea totala a contractelor incheiate in urma procedurii de achizitie Cerere de oferta - cu etapa finala 

de licitatie electronica organizata intr-o singura etapa- pentru achizitia de servicii de spalatorie nr. 
372553/15.04.2015 a fost de  350300,00 lei fara TVA. 

In urma finalizării procedurii de achiziţie publică Cerere de oferta - cu etapa finala de licitatie electronica 
organizata intr-o singura etapa- pentru achizitia de lucrari Reparatii capital acoperis- Spitalul de 
Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu, comuna Runcu, judet Gorj , nr. 375918/02.07.2015,  lucrarile au fost 
contractate cu 1 operator economic din totalul de 2 participant la procedura, dupa cum urmeaza: 

- S.C. Gatmat Prod S.R.L.. –598500,00 lei fara TVA 
Valoarea totala a contractelor incheiate in urma procedurii de achizitie Cerere de oferta - cu etapa finala 

de licitatie electronica organizata intr-o singura etapa- pentru achizitia de lucrari Reparatii capital acoperis- 
Spitalul de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu, comuna Runcu, judet Gorj , nr. 375918/02.07.2015 a fost 
de  598500,00 lei fara TVA. 

Pentru achiziţiile a căror  valoare cumulată, pe fiecare CPV - categorie de produse/ servicii /lucrări s-a 
încadrat în limita de pana la 30.000,00 euro fără TVA inclus/ an bugetar, achizitionarea s-a efectuat prin 
“cumpărarea directă” si a cuprins achizitiile de: furnituri de birou, materiale de curatenie, materiale sanitare, 
reactivi si consumabile de laborator, piese auto, carburanti si lubrefianti, incalzit si iluminat, apa, canal 
salubrizare, posta si telecomunicatii,  bunuri de natura obiectelor de inventar, reparatii curente, prestari 
servicii si alte cheltuieli.            

 
2.4. Compartimentul Protecţia Muncii , Protecţia Mediului, P.S.I. Formaţia de întreţinere din cadrul 

serviciului 
Compartiment Protectia Muncii , Protectia Mediului, P.S.I.  
• s-au efectuat toate controalele medicale periodice cu toti angajatii ; 
• s-a asigurat instruirea periodica in domeniul protectiei muncii si P.S.I.; 
• s-au efectuat simularii impotriva incendiilor cu toti angajatii din unitate ; 
• s-au impartit brosuri de informare impotriva accidentelor, incendiilor si impotriva 

calamitatiilor la angajatii din unitate si pacienti ; 
• s-au intocmit toate documentaiile pentru autorizatiile de la : Apele Romane ; Protectia 

Mediului; Protecia Muncii ; Inspectoratul Pentru Situatii de Urgenta ; 
• s-a intocmit Planul la Dezastre, Planul de Prevenire si Combatere a Poluarii Accidentale la 

Folosintele de Apa; 
• s-au intocmit Necesarele de scule, materiale si servicii. 
• s-au intocmit referate de achizitii materiale si echipamente pentru buna desfasurare a 

unitatii ; 
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• s-a intocmit Planul de Interventie pe unitate ; 
• s-a achizitionat o motopompa pentru remiza P.S.I ; 
• s-au achizitionat Stingatoare si Furtune P.S.I ; 
• s-a achizitionat un grup electrogen la Uzina de apa ; 
Intretinere , Spatii Verzi  
• s-a asigurat non –stop buna desfasurare a echipamentelor si instalatiilor din unitate; 
• s-au construit  sarpante acoperite cu tabla pe  spital si bloc alimentar ; 
• s-au intretinut toate spatiile verzi din incinta unitatii ; 
• s-au intreninut  bazinele de apa din brazi ; 
• s-a vopsit tabla de pe acoperisi centrala termica ; 
• s-a ierbicidat in zonele din curtea unitatii unde erau maracini si arbusti ; 
• s-a defrisat o suprafata de aproximativ  2 ha maracini, arbusti si iarba ; 
• s-au facut revizii si testat tractorul din unitate sa corespunda in caz de o avarie  ; 
• s-a asigurat buna circulatie pe alei, carosabil si intrarile in unitate ; 
• s-a intretinut curatenia din unitate ;  
• s-a asigurat necesarul de combustibil pnetru buna desfasuare a generatoarele electrice in 

caz de defectiuni la sistemul national de energie electrica ; 
Inventar Moale , 
• s-a asigurat primirea si predarea lenjeriei din unitate in condiitii bune ; 
• s-au intretinut in conditii bune spatiile de depozitare si livrare lenjerii din unitate ; 
• au fost efectuate reparatii de croitorie la lenjeriile din unitate  ;  
 
 
 
2.5 Biroul Contecios, Administrativ şi Pază 
Biroul contencios, administrativ si paza se află  în subordinea directă a managerului. În anul 2015 acesta  

a funcţionat cu un număr  de 9 salariaţi si respectiv 8 incepand cu 02.09.2015, urmare a incetarii la cerere 
contractului individual de munca a paznicului Gingioveanu Virgiliu, astfel: 

- 1 – şef birou (consilier juridic) – post conducere; 
- 5 respectiv 4 (incepand cu 02.09.2015) – agenti de paza – posturi de execuţie; 
- 1 – economist – post de executie; 
- 1 – secretara – post de executie; 
- 1 – ingrijitoare – post de executie. 
 
Personalul biroului contencios, administrativ si paza  răspunde pentru executarea sarcinilor de serviciu 

încredinţate, potrivit fişei postului. Fişa postului şefului de Birou  se aprobă de manager, iar cele ale 
personalului biroului  de către şeful acestuia. Seful biroului evalueaza anual activitatea subordonatilor. 

În cadrul biroului se desfăşoară următoarele activităţi:  
1. ACTIVITATE DE CONTNCIOS  
Consilierul juridic a acordat asistenţă şi consultanţă juridică de specialitate, a reprezentat interesele 

unitatii în cazul litigiilor. 
Activităţi desfăşurate în cadrul compartimentului contencios în anul 2015. 
Activităţi cu caracter permanent : 
-Reprezentarea la instanţele de judecată în litigii care îşi au izvorul de drept în materia legislaţiei 

muncii, drepturi şi obligaţii ale furnizorilor de servicii medicale şi/sau ale persoanelor fizice şi juridice 
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- litigii privind încheierea, modificarea, derularea si încetarea contractelor încheiate unitate cu furnizorii 
de servicii medicale si farmaceutice; 

- alte cauze care se află pe rolul instanţelor privind contestaţii la executare  
- cauze care au ca obiect pretenţii, obligaţia de a face  
În aceste procese  principala sarcină şi activitate a consilierului juridic  a fost aceea de a formula acte 

procesuale necesare dezlegării pricinii. În acest sens,  consilierul juridic a studiat cauzele în care a reprezentat 
instituţia, a redactat, după caz, cereri de chemare în judecată, întâmpinări, note, concluzii scrise, cereri de 
exercitare a căilor de atac în termenele legale. 

-obligaţii de plată ca urmare a Hotărârilor judecătoreşti definitive investite cu formule executorii  
- a acordat asistenta de specialitate in vederea redactarii contractelor, a verificat şi vizat contractele şi 

actele adiţionale privind furnizarea de servicii medicale încheiate între unitate şi furnizorii de servicii medicale 
şi farmaceutice, precum şi  celorlalte documente in care unitatea a fost parte contractantă; 

-a acordat viza de legalitate pentru deciziile emise de manager  şi dispoziţii emise de biroul RUONSI. 
În activitatea practică sa constat foarte dese modificări şi completări ale legislaţiei care guvernează 

sistemul de sănătate sau care au impact asupra acestuia. În perioada analizată, consilierul juridic a răspuns 
în termen la solicitările petenţilor, au formulat răspunsuri la actele de procedură emise de instanţe în vederea 
soluţionării litigiilor. 

Compartimentul juridic indeplineste si alte atributii stabilite de catre conducerea unitatii 
Aceste activităţi presupun îndeplinirea următoarelor obligaţii:   
• Asigură asistenţa juridică de specialitate managerului si compartimentelor aparatului propriu de 

lucru, în vederea luării deciziilor.  
• Avizează legalitatea hotărârilor Comitetului Director.  
• Analizează proiectele de decizii înaintate şi face eventuale observaţii cu privire la conţinutul acestora 

pentru încadrarea în normele legale; avizează deciziile managerului după verificarea acestora.  
• Avizează, la cererea managerului, asupra legalităţii măsurilor ce urmează a fi luate de acesta în 

desfăşurarea activităţii unitatii.  
• Avizează legalitatea contractelor care se încheie între unitate şi alte persoane fizice sau juridice; 

avizează orice alt act juridic ce poate angaja răspunderea patrimonială a unitatii.  
• Avizează asupra angajării, derulării şi încetării contractelor de muncă, pentru personalul unitatii.   
• Asigură asistenţa de specialitate cu prilejul rezolvării neînţelegerilor precontractuale sau litigiilor post 

contractuale.  
• Asigură asistenţă juridică în rezolvarea de către compartimentele de specialitate a memoriilor, 

cererilor, referatelor  şi propunerilor formulate de acestea. 
• Asigură soluţionarea reclamaţiilor formulate în temeiul reglementărilor privind liberul acces la 

informaţiile de interes public.  
• Întocmeşte puncte de vedere cu privire la problemele de drept ce se ivesc în activitatea de aplicare 

a actelor normative.  
• Reprezintă şi apără interesele unitatii  în raporturile cu autorităţile publice, instituţiile de orice 

natură,  precum şi în relaţiile cu orice persoană juridică sau fizică, română sau străină în condiţiile legii si ale 
ROF . 

 
Propuneri de îmbunătătţire a activităţii:  
• Participarea consilierului juridic la cursuri de perfecţionare, comunicări, simpozioane etc.  
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Avizarea proiectelor de contracte  şi a altor lucrări cu caracter juridic care angajează patrimonial 
unitatea, reprezentarea şi apărarea intereselor unitatii în faţa instanţelor de judecată, organelor cu 
atribuţii jurisdicţionale  precum şi a entităţilor administrative.  

  În exercitarea  atribuţiilor sale, consilierul juridic este obligat să păstreze secretul profesional, cu 
excepţia cazurilor prevăzute de lege, să manifeste onestitate, probitate profesională, corectitudine  şi 
confidenţialitate,  iar pentru avizul de legalitate şi în exercitarea atribuţiilor sale are independenţa opiniei, 
bazată numai pe lege.  

2. ACTIVITATEA DE AVIZARE SUB ASPECTUL LEGALITATII A ACTELOR JURIDICE 
•  De vizare si semnare acte cu caracter juridic  
-  vizare pentru legalitate contracte de achizitii bunuri si servicii, contracte de finantare, contracte de 

sponsorizare si donatie, contracte privind utilitatile, protocoale;  
-  vizare pentru legalitate dispozitii emise de catre managerul unitatii;  
- vizare pentru legalitate contracte individuale de munca si acte aditionale la contractele individuale de 

munca;  
-  vizare pentru legalitate contracte acordare servicii beneficiari ;  
 
3. ACTIVITATEA DE SOLUTIONARE A SESIZARILOR SI ADRESELOR  
• Raspuns la petitii adresate unitatii si raspuns sau punere in executare a popririlor infiintate de executorii 

judecatoresti sau instantele de judecata; 
 
4. ACTIVITATEA DE INTOCMIRE A PUNCTELOR DE VEDERE  
De cele mai multe ori, consilierul juridic trebuie să formuleze puncte de vedere pentru aplicarea 

prevederilor legale, fără a exista un punct de vedere unitar aplicabil pe întregul sistem, ceea ce poate conduce 
la divergenţe de opinii. 

5.  ACTIVITATE DE INFORMARE LEGISLATIVA 
- Acorda asistenta juridica compartimentelor, precum si salariatilor;  
- Comunica si prelucreaza actele normative nou aparute sefii de compartimente;  
- Furnizeaza publicului relatiile cerute respectand secretul profesional;  
- Indosariaza , numeroteaza si preda anual documente conform prevederilor legale la arhiva ;  
- Formuleaza raspunsuri la adresele , petitiile si sesizarile autoritatilor si institutiilor publice, precum si 

ale persoanelor fizice;  
6. ACTIVITATE ADMINISTRATIVA SI DE CURATENIE 
 Igrijitoarea din cadrul biroului a efectuat cu responsabilitate lucrarile prevazute in fisa postului, in 

plus a participat la organizarea arhivei la nivelul unitatii, a efectuat curatenia in pavilionul administrativ si in 
alte locatii – au fost efectuate lucrari de constructie, reabilitare, igenizare – conform sarcinilor trasate. 

7. ACTIVITATE DE SECRETARIAT 
 Persoana cu atributii de secretariat efectueaza cu profesionalism sarcinile de serviciu, efectueaza 

legaturile telefonice in interiorul si afara unitatii, inregistreaza corespondenta si o distribuie sub semnatura, 
transmite si primeste faxuri, executa alte sarcini trasate de managerul unitatii si de seful biroului. 

A fost asigura o buna comunicare cu toate departamentele firmei si transmise corect si in timp util 
informatiile. Manifesta atentie fata de toate persoanele straine care vin in firma indiferent in ce calitate se 
prezinta acestea. S-a remarcat o preocupare permanenta pentru promovarea imaginii unitatii prin 
comportamentul adoptat si prin activitatea desfasurata, a fost asigurata pastrarea confidentialitatii asupra 
informatiilor. 

8.  ACTIVITATE DE ARHIVARE 
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 Avand in vedere faptul ca acest birou a fost infiintat in urma cu aproximativ un an, eforturile in 
vederea organizarii arhivei la nivelul unitatii au fost deosebite. Suntem in faza de triere a documentelor 
supuse arhivarii, spatiul destinat arhivei a fost amenajat, igienizat, vopsit, refacut parchet si lacuit, a fost 
intocmita si avizata documentatia specifica.  

- S-au furnizat relatiile cerute respectand secretul profesional;  
- S-au indosariat , numerotat si predat anual documente conform prevederilor legale la arhiva ;  
- S-au formulat raspunsuri la adresele , petitiile si sesizarile autoritatilor si institutiilor publice, precum si 

ale persoanelor fizice.  
 Este necesar, a fost prevazut in Planul anual de achizitii pentru anul 2015, un program informatic 

care sa eficientizeze identificarea si consultarea documentelor, in regim de siguranta. 
 Participarea la un curs de perfectionare a persoanei care se ocupa de aceasta activitate. 
9.  CONTROL MANAGERIAL INTERN 
In calitate de responsabil cu supravegherea si implementarea controlului managerial intern, am urmarit 

indeplinirea obiectivelor generale ale Programului de dezvoltare a sistemului de control managerial din 
cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” astfel: 

- Intensificarea activităţilor de monitorizare în control desfăşurate la nivelul fiecărei structuri, în scopul 
eliminării riscurilor existente şi utilizării cu eficienţă a resurselor alocate. 

- Dezvoltarea activităţilor de prevenire şi control pentru protejarea resurselor alocate împotriva 
pierderilor datorate risipei, abuzului, erorilor sau fraudelor. 

- Imbunătăţirea comunicării între structurile spitalului, în scopul asigurării circulaţiei informaţiilor 
operativ, fără distorsiuni, astfel încât acestea să poată fi valorificate eficient în activitatea de prevenire şi 
control intern. 

- Proiectarea, la nivelul fiecărei structuri, a standardelor de performanţă pentru fiecare activitate, în 
scopul utilizării acestora şi la realizarea analizelor pe baza de criterii obiective, privind valorificarea resurselor 
alocate. 

Controlul intern la nivelul Spitalului de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” a avut drept obiective: 
• realizarea atributiilor la nivelul fiecarei structuri in mod economic, eficace si eficient; 
• protejarea fondurilor publice; 
• respectarea legilor, normelor, standardelor si reglementarilor in vigoare; 
• dezvoltarea unor sisteme de colectare, stocare, actualizare si difuzare a datelor si informatiilor 

financiare si de conducere. 
 Prin mijloacele de control intern aplicate, managerul unităţii a constat abaterile de la indeplinirea 

obiectivelor, cauzele care le-au determinat şi masurile ce se impuneau pentru inlaturarea acestora si 
indeplinirea obiectivelor. 

Etapele controlului intern au fost urmatoarele: 
• Constatarea neregularitatilor existente la nivelul fiecarei structuri din cadrul Controlul intern la 

nivelul Spitalului de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu”, neregularitati care faceau imposibila atingerea 
obiectivelor propuse; 

• Identificarea cauzelor care au determinat abaterile constatate; 
• Dispunerea de masuri care sa duca la indeplinirea obiectivelor intr-un mod economic, eficace si 

eficient. 
Urmare a unei misiuni de auditare efectuata de Consiliul Judetean Gorj, unitatea a primit felicitari si a 

fost evidentiata, recomandata drept exemplu, pentru modul de implementare a Controlului Managerial 
Intern. 
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A fost elaborata STRATEGIA DE DEZVOLTARE A SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE TUDOR 
VLADIMIRESCU pentru perioada 2015 – 2016. 

 
10.IMPLEMENTAREA SI SUPRAVEGEREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITATII 
In calitate de responsabil cu managementul calitatii in cadrul SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE 

„TUDOR VLADIMIRESCU” RUNCU am elaborat si tinut la zi manual calitatii, care se aplica pentru domeniul 
principal de activitate al firmei. Manualul descrie organizarea si responsabilitatile referitoare la SMC 
implementat, domeniul de aplicare, politica privind calitatea, face referiri la procesele SMC si la interactiunea 
acestora precum si la procedurile stabilite pentru planificarea, desfasurarea controlul si îmbunatatirea 
permanenta a acestor procese.  

Procedurile descrise în acest manual, procedurile de sistem, procedurile de lucru si instructiunile de lucru 
asociate, constituie practici obligatorii pentru întregul personal.  

RMC are responsabilitatea elaborarii si reviziei MC. Verificarea si aprobarea  MC intra în responsabilitatea 
Managerului care, prin angajamentul asumat, raspunde de realizarea obiectivelor politicii în domeniul calitatii.  

Manualul Calitatii a fost revizuit ori de câte ori a fost necesar pentru a asigura conformitatea lui cu evolutia 
SMC implementat. Revizia MC este determinata de:  

•  Revizuirea standardului de referinta;  
•  Rezultatele analizei efectuata de management;  
•  Aparitia unor modificari functionale si organizatorice;  
•  Rezultatul auditului efectuat de organismul de certificare.  
Pentru mentinerea sub control a MC, acesta prezinta urmatoarele elemente de control:  
-  identificare prin cod;  
-  identificarea editiei si reviziei în vigoare;  
-  data intrarii în vigoare;  
-  numele, prenumele si semnatura persoanelor care l-au elaborat, verificat si aprobat;  
-  nr. copie difuzata controlat.   
În exteriorul organizatiei MC poate fi difuzat numai cu aprobarea Managerului, cu precizarea ca este un 

exemplar necontrolat. Exceptie face orgnismul de certificare caruia i se distribuie un exemplar controlat.  
Arhivarea  MC este asigurata  de catre RMC care pastreaza exemplarele 3 ani de la data iesirii din uz. 

Anual au fost realizate misiuni de audit de catre organismul de certificare, concluziile fiinde foarte bune. 
 
11. ACTIVITATE DE ADMINISTRARE PATRIMONIU, MAGAZIE, RECEPTIE SI DISTRIBUTIE MIJLOACE FIXE 

SI OBIECTE DE INVENTAR 
 La nivelul biroului, economistul efectueaza cu profesionalism receptia pentru bunurile achizitionate 

de unitate, elibereaza mijloacele fixe, obiectele de inventar si materialele necesare bunei functionari a 
tuturor compartimentelor din unitate. 

-  Seful biroului a participat  in calitate de membru al comisiei centrale de inventariere si casare a 
bunurilor din patrimoniul unirtatii, la efectuarea inventarierii anuale la nivelul unitatii. 

12. ACTIVITATE DE PAZA SI PROTECTIE 
Personalul din compartimentul paza, cu seriozitate si profesionalism a asigurat paza obiectivului 

incredintat sau a postului in care a fost repartizat, paza materialelor, bunurilor si valorilor aflate in raza 
postului sau fata de intentii ce au avut ca scop prejudicierea morala sau materiala a unitatii. 
 Au raportat sefului biroului si managerului unitatii aspectele negative menite sa impiedice buna desfasurare 
a serviciului. 

Au mentinutin permanent legatura prin mijloacelor de comunicare ( Radio, Telefonic ) cu seful biroului si 
colegii raportand imediat situatiile ivite in postul incredintat. 
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Au efectuat controale asupra persoanele suspecte sau pe cele care aveau vadita intentia sa aduca 
prejudicii materiale societatii, au asigura mentinerea climatului de siguranta si integritatii persoanelor si 
bunurilor aflate in raza postului. 
 Au efectuat lucrari de mentinere a curateniei in postul de paza, perimetrul ce a fost repartizat prin 
fisa postului si in curtea unitatii atunci cand acest lucru a fost solicitat. 

In anul 2015, Biroul contencios, administrativ si paza din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Tudor 
Vladimirescu a desfasurat pe langa sarcinile permanente si specifice ce revin personalului si alte sarcini 
trasate de conducerea unitatii si Consiliul Judetean Gorj, activitatea desfasurata fiind efectuata cu 
profesionalism fiind apreciata ca foarte buna si eficienta, personalul din cadrul biroului nu a fost sanctionat 
sub nici una din formele prevazute de legislatia in vigoare. 

 
VIII. PROTECȚIA MEDIULUI 

Serviciul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor şi  a Activităţilor de Salubrizare  Gorj este un serviciu 
public de interes judeţean,cu personalitate juridică,constituit (01.05.2007) în temeiul prevederilor  Legii 
215/2001privind administraţia publică locală,republicată ,cu modificările şi completările ulterioare, a 
prevederilor OUG nr.78/2000 privind regimul deşeurilor,aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr.426/2001, cu modificările şi completările ulterioare-ordonanţa abrogată prin apariţia Legii nr.211/2011 
privind regimul deşeurilor -şi al prevederilor O.G.nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi 
rurale,cu modificările şi completările ulterioare. 
 
                                                        SISTEMUL  DE MANAGEMENT  INTEGRAT AL DEŞEURILOR 
     
         Sistemul de Management Integrat al Deşeurilor este un proiect care cuprinde toate activităţile de 
gestionare a deşeurilor( colectare,transportul,valorificarea şi eliminarea deşeurilor,inclusiv supervizarea 
acestor operaţiuni şi întreţinerea  
amplasamentelor de eliminare după închiderea lor,destinat să asigure deservirea tuturor unităţilor 
administrativ-teritoriale de la nivelul judeţului membre în asociaţia de dezvoltare intercomunitară,,ADIS 
Gorj”,constituită în conformitate cu prevederile Legii nr.51/2006,cu modificările şi completările ulterioare. 
     Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea unui sistem durabil de management al  deşeurilor la 
standarde europene în judeţul Gorj prin înbunătăţirea serviciilor şi reducerea numărului de depozite 
neconforme din judeţ,în conformitate cu practicile şi politicile Uniuni Europene şi în contextul Axei prioritare 
2 din Programul Operaţional Sectorial  Mediu. 
     Scopul   Sistemului de  Management Integrat al Deşeurilor este de a elimina impactul asupra mediului şi 
sănătăţii umane  
creat de modul necorespunzător de gestionare practicat până în prezent,prin folosirea eficientă a fondurilor 
structurale 
U.E. pentru dezvoltarea infrastructurii necesare managementului deşeurilor,astfel ca şi judeţul Gorj să fie 
capabil să-şi  
îndeplinească obligaţiile care îi revin conform Tratatului de Aderare şi legislaţiei naţionale specifice. 
     Din păcate acest proiect,deşi finalizat,nu a fost implementat în judeţul nostru,fiind refuzat de către 
beneficiar(Consiliul Judeţean Gorj) din lipsa fondurilor pentru cofinanţare.La nivel de ţară au rămas neatrase 
zeci de milioane de euro,multe lucruri nu sunt finalizate ,aşteptăm cu teamă şi judecata Comisiei Europene 
pentru că pericolul de infrigement pe diverse segmente este unul cât se poate de real ,România fiind codaşa 
Europei în privinţa gestionării deşeurilor. 
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      Este regretabil faptul că în Portofoliul de proiecte Programul Operaţional Infrastructură Mare 2016-
2020.Axa prioritară (A.P.) 3 -,,Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al 
resurselor”. 
      Obiectivul specific(O.S.).3.1.-,,Creşterea gradului de reutilizare şi reciclare a deşeurilor prin asigurarea 
premizelor necesare la nivelul S.M.I.D.de la nivel judeţean”.-consecinţă a neimplementării acestui proiect 
Ministerul Fondurilor Europeane, nu a prevăzut alocarea către judeţul Gorj de fonduri europene necesare 
gestionării deşeurilor,ceea ce va crea un decalaj şi mai mare în acest domeniu faţă de celelalte judeţe. 
      În aceste condiţii,angajaţii Serviciului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor şi  a Activităţilor de Salubrizare 
Gorj 
au înţeles faptul că degradarea mediului în Gorj este problema noastră,a gorjenilor,pe care trebuie s-o 
rezolvăm şi nu pentru că ne-o cere Comisia Europeană. 
     Ca aparat de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj, Serviciul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor şi  a 
Activităţilor de Salubrizare Gorj a activat în  anul 2015,în următoarele direcţii: 
 
 
                                                     COLECTAREA SELECTIVA A DEŞEURILOR 
            
       Colectarea selectivă a deşeurilor este parte integrată a conceptului de dezvoltare durabilă,datorită 
reducerii impactului asupra mediului ca urmare a reutilizării sau reciclării unei părţi din deşeurile colectate 
selectiv. 
       Marea majoritate a cetăţenilor judeţului Gorj sunt deschişi colectării selective a deşeurilor,însă sunt 
descurajaţi de lipsa infrastructurii 
       Salariaţii Serviciului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor şi  a Activităţilor de Salubrizare Gorj sunt 
implicaţi în responsabilizarea Autorităţilor Administraţiei Publice Locale (APL) în ceea ce priveşte 
obligativitatea implementării colectării separate a deşeurilor municipale cel puţin pentru următoarele tipuri 
de materiale:hârtie,metal,plastic şi sticlă. 
      Lipsind infrastructura necesară colectării separate a deşeurilor pe tip de materiale( echipamente şi puncte 
de colectare selectivă) în majoritatea localităţilor rurale din judeţ,dar respectând prevederile Legii 
nr.101/2006 modificată şi completată (Legea serviciului de salubrizare a localităţilor),am convenit ca A.P.L. 
să implementeze un sistem de colectare separată pe  
2 fracţii: 
  -uscată –componentă anorganică,reprezentată de deşeuri reciclabile:hârtie/ carton,plastic,sticlă şi 
metal,care trebuie să ajungă obligatoriu la o staţie de sortare; 
 -umedă-componenta organică,reprezentată de bio-deşeuri ( resturi alimentare şi resturi vegetale rezultate 
din toaletarea grădinilor , deşeuri animaliere) care va fi inclusă în procesul de descompunere de către 
microorganisme în gospodăriile rurale, cu obţinerea de compost,sau în unele cazuri,în hrana animalelor şi 
pasarilor. 
      Dacă în mediul rural problema deşeurilor biodegradabile este în parte rezolvată,nu acelaşi lucru se 
întâmplă şi în localităţile urbane unde,în lipsa unei staţii de tratare mecano-biologică,acest tip de deşeu este 
eliminat la depozitul judeţean,mărind cantitatea de gaze cu efect de seră eliberată în atmosferă şi încălcând 
ţintele impuse de legislaţie cu privire la reducerea cantităţilor de bio-deşeuri eliminate prin depozitare. 
      Un alt fenomen negativ sesizat de angajaţii noştri este acela că deşi deşeurile au fost colectate selectiv,în 
momentul în care au fost ridicate au fost amestecate în autogunoiera operatorului de salubritate,ajungând 
împreună la groapa de gunoi,contaminate şi murdare,greu de reciclat.Motivaţia? economie de carburanţi, în 
loc de două transporturi( reciclabile/ nereciclabile) se efectuează doar o cursă, cu deşeuri amestecate. 
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      Este adevărat că reciclarea costă şi nimic nu este mai ieftin decât depozitarea deşeurilor la groapa de 
gunoi.Pentru contracararea acestui fenomen,fostul Ministrul al Mediului,Graţiela Gavrilescu  anunţase că de 
la 1 ianuarie 2016 va intra în vigoare o taxă pentru depunerea deşeurilor la groapa de gunoi de 80 lei/ tonă, 
care se va dubla până la sfârsitul anului.Scopul intrării acestei taxe este de a devia fluxurile de deşeuri către 
valorificare şi pentru alinierea României la normele europene,,deseuri zero” adică orice produs devenit deşeu 
să reintre în circuitul de refolosire şi să devină materie primă.Odată cu schimbarea Guvernului s-a modificat 
şi această dată, ia fiind decalată pentru 1 ianuarie2017. 
      
                        Aplicarea Legii132/2010 
       Legislaţia în vigoare ( HG 856/2002 şi Legea nr.211/2011) obligă persoanele juridice să aibe un sistem 
coerent de gestionare a deşeurilor,atât prin colectarea    selectivă pe categorii cât şi prin predarea către 
operatori autorizaţi.Aceştia trebuie să ţină o evidenţă a gestionării deşeurilor de toate tipurile,în special a 
reciclabilelor. 
       În aplicarea Legii 132/2010 privind colectarea selectivă în instituţiile publice, Preşedintele Consiliului 
Judeţean Gorj, 
 prin  Dispoziţia nr.888/06.08.2010 a numit Serviciul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor şi  a Activităţilor de 
Salubrizare Gorj ca responsabil cu implementarea colectării selective a deşeurilor în cadrul instituţiilor la 
nivelul Consiliului Judeţean Gorj şi a instituţiilor publice şi societăţilor comerciale din subordine. 
      Aplicarea prevederilor Legii 132/2010 conduce la reducerea cantităţilor de deşeuri eliminate prin 
depozitare cât şi la creşterea graduli de reciclare şi valorificare a deşeurilor generate în Consiliul Judeţean 
Gorj şi în unităţile din subordine,ceea ce constituie o premiză în reducerea costurilor legate de gestionarea 
deşeurilor. 
    De asemenea,implementarea şi monitorizarea de către   Serviciul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor şi  a 
Activităţilor de Salubrizare a acestui sistem de colectare separată a deşeurilor în instituţiile  Consiliului 
Judeţean Gorj constituie un prim pas în creşterea gradului de informare,de constientizare şi de educare a 
funcţionarilor şi cetăţenilor cu privire la colectarea şi managementul deşeurilor generate, devenind în timp o 
practică permanentă. 
     Printre măsurile de reducere a cantităţii de deşeuri eliminate în afara unui cadru controlat,enumerăm şi 
Campania Naţională pentru colectare a cartuşelor de imprimantă consumate, Serviciul Judeţean de 
Gestionare a Deşeurilor şi  a Activităţilor de Salubrizare Gorj fiind unitatea responsabilă cu coordonarea 
acestei acţiuni din partea Consiliul Judeţean Gorj ,pentru toate unităţile subordonate. 
    De asemenea,începând cu toamna anului 2015,Serviciul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor şi a 
Activităţilor de Salubrizare Gorj vine în sprijinul unităţilor subordonate Consiliul Judeţean să se debaraseze 
corect şi responsabil de EEE- (echipamente electrice şi electronice) şi vechi sau uzate,prin preluarea şi 
predarea acestora către Centrul de colectare DEEE-(deşeuri de echipamente  electrice şi electronice) Tg-
Jiu,centru ce aparţine Reţelei Naţionale de Colectare RoRec şi care eliberează documente justificative prin 
care pot fi scoase din gestiune, respectând normele de mediu. 
 
 
 GOSPODĂRIREA LOCALITĂŢILOR RURALE 
 
      ●  Unul dintre obiectele de activitate ale Serviciului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor şi a Activităţiilor 
de Salubrizare Gorj constă in acordarea de asistenţă tehnică,sprijin şi îndrumare autorităţilor administraţiei 
publice locale pentru gospodărirea localităţilor. 
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       Pentru a urmării modul în care edilii localităţilor rurale se implică în acţiuni de salubrizare, gospodărirea 
şi înfrumuseţarea acestora, am alcătuit un chestionar cu un număr de 12 criterii de evaluare şi punctaj aferent 
fiecărui criteriu,urmând că la sfârşitul anului să se stabilească un clasament al localităţilor rurale fruntaşe.. 
      Dintre localităţile cu bune rezultate privind gospodărirea şi înfrumuseţarea amintim: Bustuchin,Ţânţăreni, 
Băleşti, Runcu, Turburea, Polovragi, ,Negomir, ,Jupâneşti, Stoina,Căpreni. 
      Din nefericire  lipsesc fonduri băneşti în bugetul Consililui Judeţean ,în vederea premierii localităţilor 
fruntaşe, premierea ar stimula mai mult concurenţa şi ar anula neimplicarea mai multor autorităţi locale în 
gospodărirea propriilor localităţii. 
 
 IGIENIZAREA ŞI SALUBRIZAREA CURSURILOR DE APĂ 
 
    ●  Prin Ordinul Prefectului judeţului Gorj, privind constituirea Comisiei mixte pentru verificarea în judeţul 
Gorj a modului în care au fost realizate şi întreţinute şanţurile şi rigolele în localităţi, pentru asigurarea 
secţiunilor de scurgerea apelor mari, în perioada 01aprilie-20mai 2015,Consiliul Judeţean Gorj a fost 
nominalizat să facă parte din această comisie. 
      Salariaţii Serviciului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor şi a Activităţiilor de Salubrizare Gorj s-au deplasat 
în localităţile rurale în vederea depistării depozitelor de material lemnos şi de gunoaie de pe malurile şi albiile 
râurilor de apă,ce putea crea baraje naturale sau să pună în pericol integritatea podurilor şi podeţelor,luând 
legătura cu autorităţile locale în vederea eliminării acestora.De asemenea,s-a avut în vedere îndepărtarea 
depozitelor de material lemnos de pe formaţiunile torenţiale din apropierea zonelor locuite şi luarea 
măsurilor necesare pentru a evita producerea de evenimente care să pună în pericol populaţia,construcţiile 
sau mediu. 
    Din fericire riscul de inundaţii a fost foarte redus.Cantităţile de ploi neânsemnate cantitativ salvând 
comportamentul eco-iresponsabil al unor cetăţeni,instituţii,autorităţi locale şi agenţi economici care au 
autorizat,au permis sau au exploatat în mod ilegal balastiere pe albiile cursurilor de apă sau defrişeri ilegale 
şi masive de păduri. 
 
ACŢIUNI DE VOLUNTARIAT PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI 
 
        Şi în judeţul Gorj,cel puţin la nivel declarativ, sunt multe instituţii şi persoane fizice iubitoare de mediul 
în care trăiesc şi implicate în proiecte şi acţiuni care să schimbe în bine lucrurile.În schimb acţiunile concrete 
de ecologizare s-au dovedit de cele mai multe ori ,,poleială”, limitate ca  volum de muncă şi timp de 
desfăşurare, încetând imediat după plecarea reprezentanţiilor mass-media.Nu s-a înţeles faptul că 
degradarea mediului în Gorj este problema noastră a gorjenilor,pe care noi trebuie să o rezolvăm. 
    Angajaţii noştri consideră că schimbarea inseamnă mai mult decât cuvinte şi poze,înseamnă 
fapte,voinţă,muncă. 
    Puterea exemplului şi gesturile mici  fac diferenţa. 
 
1.  Ziua europeană a curăţeniei(8-10 mai) 
 
     ,,Lets’s Clean UP=pentru o Europă mai curată” este un proiect LIFE coordonat de Asociaţia Oraşelor şi 
Regiunilor pentru Reciclarea şi Gestionarea  Durabilă a Resurselor, coordonatorul local pentru România fiind 
Asociaţiia Planeta Verde. 
    În cadrul acestei acţiuni, un număr de 18 angajaţi ai Serviciului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor şi  a 
Activităţilor de Salubrizare Gorj au participat în data de 6 mai 2015  la ecologizarea zonei de Picnic şi serbare 
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câmpenească,,Serbarea Narciselor din Preajba” ( localitate componentă a municipiului Tg-Jiu),adunând 
deşeuri în 42 saci menajeri. 
    Fiecărui participant i s-a acordat,printr-o diplomă ,titlul de Cetăţean al Societăţii Europene a Reciclării. 
 
 
 2.   Luna pădurii în judeţul Gorj    
 
           Conform  Calendarului de Mediu 2015, în perioada  15 marte-15 aprilie a fost luna Pădurii,eveniment 
care a urmărit atât  regenerarea pădurilor, conservarea şi protecţia acestora în scopul dezvoltării lor durabile 
cât şi conştientizarea populaţiei despre importanţa pădurii pentru protecţia mediului şi implicit  sănătatatea 
umană. 
           O echipă formată din salariaţi ai Serviciului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor şi  a Activităţilor de 
Salubrizare Gorj ,a participat în zilele de 16,25 şi 31 martie, împreună cu reprezentanţi ai Ocolului Silvic Tg-
Jiu şi S.C.Minprest SA ,la refacerea biodiversităţii şi îmbunătăţirea calităţii aerului şi solului prin plantare în 
zona fostului zăvoi al Jiului din vecinătatea cartierului Romaneşti, în zona ,,între Jieţe –fosta groapă de gunoi 
a oraşului” şi pe halda de steril de la Vârţ-Rovinari, a unui număr de 2340 puieţii salcâm, efectuând,un număr  
de 43 zile / om. 
         De asemenea,un număr de 6 angajaţi ai Serviciului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor şi  a Activităţilor 
de Salubrizare Gorj au participat în data  de 2 aprilie 2015 la acţiunea de plantat puieţi forestieri:tei,stejar 
negru,frasin, în scopul amenajării spaţiilor verzi în zona Narciselor- blocuri A.N.L.,acţiune organizată de 
Primăria Tg-Jiu şi Direcţia Silvică Gorj. 
       Pe lângă lucrările de mărire a suprafeţelor împădurite de la nivelul judeţului Gorj,salariaţii noştri au 
participat şi la acţiuni de ecologizare a zonelor cu pădure, limitrofe drumurilor naţionale şi judeţene din 
apropierea localităţilor Bîrseşti, Bujorăscu,Tismana,Ţicleni. 
      Întrucât Ministerul Mediului Apelor şi Pădurilor-prin Romsilva- va pune la dispoziţie 1,5 milioane de puieţi 
forestieri în vederea desfăşurării activităţilor de plantare la nivel naţional, ne-am preocupat ca fiecare 
autoritate publică locală de pe raza judeţului Gorj să ia cunoştinţă despre această acţiune, să identifice 
terenurile care vor fi puse la dispoziţie pentru împădurire,cu respectarea prevederilor legale, şi să informeze 
în mod corespunzător Regia Naţională a Pădurilor-Romsilva,în vederea alocării numărului de puieţi forestieri 
necesari pentru împădurire. 
 
         
3.  Programul,, Mere pentru şcoli” 
 
 
       La sfârşitul luni aprilie ,Consiliul Judeţean Gorj a achiziţionat un număr de 525 pomi fructiferi-meri pentru 
21 de unităţi şcolare  din judeţ,astfel ca în 3-4 ani de zile,elevii să consume fructe proaspete din livezile 
aferente scolilor. 
     Beneficiari ai proiectelor au fost unităţile şcolare din următoarele localităţi:Alimpeşti,Andreeşti,Aninoasa, 
Bălceşti,Bustuchin,Ciuperceni,Cruşeţ,Dăneşti,Dragoteşti,Drăguţeşti,Godineşti,Leleşti,Novaci,Polovragi,Roşia
-Jiu,Samarineşti,Tg-Logreşti,Teleşti,Ţicleni,Ţînţătreni,fiecare primind un număr de 25 pomi şi uneltele 
necesare plantării. 
     Distribuirea puieţilor în teritoriu a fost făcută de către angajaţii noştri,care,având pregătire agronomică,au 
asigurat îndrumarea şi supravegherea operaţiunilor de plantare pomi de către elevi. 
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4. Turism montan şi protecţia mediului 
 
      Turismul este dependent de mediu înconjurător, el se desfăşoară în mediu şi prin mediu 
înconjurător,calitatea mediului putând favoriza sau nega activitatea turistică. 
     Şi în acest an,salariaţii Serviciului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor şi  a Activităţilor de Salubrizare Gorj 
au fost 
preocupaţi de repunerea în valoare,dezvoltarea şi promovarea potenţialului turistic al judeţului 
Gorj,acţionând pentru a readuce mediul natural la stadiul iniţial.Astfel, în lunile mai-iunie, pe lângă 
ecologizarea unor zone turistice cu flux turistic mare, am dat o mână de ajutor celor de la Salvamont Gorj la 
amenajarea şi întreţinerea traseelor turistice în zonele montane. 
     Dacă în zona mânăstiri Tismana-Schit Cioclovina de Jos-Schit Cioclovina de Sus refacerea potecilor şi a 
marcajelor a fost mai uşoară, necesitând doar 8 zile de muncă, în schimb refacerea traseului turistic Piatra 
Cloşanilor din comuna Padeş a fost epuizantă,atât din cauza dificultăţii traseului cît şi a volumului mare de 
material lemnos căzut în ultimii ani peste poteca de acces spre vîrf,necesitând cinci zile de muncă în condiţii 
dificile,cu un efectiv de 8 angajaţi zilnic. 
     Considerăm că participând la asemenea acţiuni,am contribuit şi noi într-o mică măsură la realizarea 
proiectului ,,Redescoperă Gorjul”-proiect propus şi inclus în programul de dezvoltare judeţeană,respectiv 
,,Refacerea reţelei traseelor turistice montane”. 
  
 
 
Implicarea responsabilă a comunităţilor şi creşterea nivelului de informare şi conştientizare a  Publicului 
 
    Colectarea selectivă va duce la schimbarea propriu-zisă a obiceiurilor de colectare în fiecare gospodărie în 
parte,fapt ce va genera o implicare mai responsabilă a autorităţilor şi a populaţiei.Acest lucru va schimba 
aspectul estetic al localităţilor. 
   Fiecare primărie trebuie să stabilească propria abordare pentru a comunica cu cetăţenii,informând şi 
sensibilizând opinia publcă.. 
   Serviciul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor şi  a Activităţilor de Salubrizare Gorj,  prin angajaţii săi,a venit 
în sprijinul primăriilor în acţiunea de pregătire a campaniilor de sensibilizare a publicului în cadrul 
implementării politicii de gestionare a deşeurilor la diferite nivele,punându-le la dispoziţie un ,,Ghid pentru 
primării în vederea organizării de campanii de informare şi constientizare a publicului,editat de Ministerul 
Mediului.De asemenea le-am pus la dispoziţie,pentru a fi multiplicat şi înmânat cetăţenilor ,,Ghidul eco-
cetăţeanului.Pentru un mediu sănătos”, ghid în care sunt prezentate eco-instrucţiuni pentru reducerea 
poluării,evitarea risipei de resurse,pentru protecţia mediului,împotriva schimbărilor climatice şi a dispariţiei 
speciilor de plante,păsări,animale,peşti şi insecte. 
    Adoptând în mod regulat eco-instrucţiunile din acest ghid la nivel de individ şi grup,putem să ne schimbăm 
în mod esenţial obiceiurile şi mentalităţile,oferind un exemplu de urmat , astfel ca noi şi generaţiile 
următoare să beneficieze de un mediu curat şi sănătos. 
 
       Serviciul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor şi  a Activităţilor de Salubrizare Gorj s-a implicat în 
conştietizarea populaţiei cu privire la colectarea selectivă a deşeurilor şi la faptul că este interzisă 
abandonarea deşeurilor şi eliminarea lor în afara spaţiilor autorizate în acest scop,la nivelul fiecărei localităţi 
fiind împărţite pliante:,,Colectarea selectivă începe de acasă!”şi ,,Ghidul pentru colectarea deşeurilor 
provenite din surse de lumină”. 
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PREGĂTIRE PROFESIONALĂ 
 
     ●  Pentru ridicarea nivelului de competenţă profesională un număr din angajaţii Serviciului Judeţean de 
Gestionare a Deşeurilor şi a Activităţiilor de Salubrizare Gorj au participat în anul 2015 la cursuri de pregătire 
profesională organizate cu finanţare europeană,după cum urmează: 
    - Managementul integrat al deşeurilor -7 angajaţi 
    - Protecţia naturii şi planuri de management arii protejate – 7 angajaţi 
        În luna octombrie,toţi angajaţii noştri responsabili cu gestionarea deşeurilor au urmat un curs de 
perfecţionare profesională la locul de muncă, pe parcursul a două zile, accentul fiind pus pe dezbaterea noilor 
modificări şi cerinţe ale legislaţiei europene şi naţionale legate de asigurarea unui mediu sănătos şi curat. 
 
 
 ALTE  ACTIVITĂŢI 
 
      ●  Prin dispoziţii ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj s-a constituit Comandamentul Judeţean de 
conducere şi coordonare a acţiunilor de prevenire şi intervenţie pentru combaterea poleiului şi înzăpezirii 
drumurilor judeţene în iarna 2014-2015 şi 2015-2016, în a cărui componenţă intră şi directorul Serviciuli  
Judeţean de Gestionare a Deşeurilor şi a Activităţiilor de Salubrizare Gorj . 
       Salariaţii noştri au obligaţia să anunţe autărităţile locale şi judeţene despre orice eveniment întâlnit pe 
căile rutiere judeţene sau comunale, din raza lor de activitate, pe timpul iernii, cum ar fii: polei, drumuri 
troienite şi necurăţite de utilajele de dezăpezire, accidente rutiere, maşini blocate etc. 
         În anul 2015 angajaţi ai Serviciului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor şi a Activităţiilor de Salubrizare 
Gorj au făcut parte din diferite comisii şi grupuri de lucru constituite la nivel judeţean, astfel: 
 - Comisia tehnică judeţeană pentru elaborarea Planului de menţinere a calităţii aerului în judeţul Gorj; 
 - Comisia de monitorizare a Strategiei de dezvoltare durabilă a judeţului Gorj pentru perioada 2011-2020 
 - Grupul de lucru,,Un Gorj verde” 
 - Grupul judeţean de lucru pentru derularea Programului Operaţional pentru Ajutorarea Persoanelor 
Defavorizate. 
 
IX. EVIDENȚA PERSOANELOR 

Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Gorj este o instituţie organizată în 
subordinea Consiliului Judeţean, având drept principal scop exercitarea competenţelor ce îi sunt date prin 
lege pentru punerea în aplicare a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea de evidenţă 
a persoanelor şi de stare civilă, îndeplinind atribuţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor. 

Totodată, această instituţie sprijină, îndrumă, coordonează şi controlează metodologic activitatea 
serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor şi a oficiilor de stare civilă din judeţ, precum 
şi ia măsuri pentru îmbunătăţirea activităţilor ce intră în sfera sa de competenţă. 
 
A. Activităţi pe linie de management 

A1. Documente de organizare, planificare şi monitorizare a activităţii 
Au fost întocmite documentele de organizare şi planificare a activităţilor în conformitate cu 

Metodologia Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date nr. 3462829/12.07.2012, 
cu modificările şi completările ulterioare, respectiv: Planul anual de măsuri şi acţiuni şi Planurile de activităţi 
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semestriale la nivelul Direcţiei, Planurile trimestriale de activităţi la nivelul Serviciului Evidenţa Persoanelor şi 
Compartimentului Stare Civilă, Graficul privind planificarea anuală a controalelor metodologice pe linie de 
evidenţă a persoanelor la serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor, Graficul privind 
planificarea anuală a activităţilor de coordonare şi control metodologic pe linie de stare civilă din judeţ, Planul 
de măsuri pentru creşterea calităţii şi eficienţei activităţii de relaţii cu publicul la nivelul D.C.J.E.P. Gorj şi Planul 
de măsuri şi acţiuni al D.C.J.E.P. Gorj privind prevenirea şi combaterea faptelor de corupţie. 

De asemenea, au fost întocmite rapoartele de analiză a activităţilor desfăşurate atât la nivelul 
Direcţiei - pentru semestrul II 2014, anul 2014 și semestrul I 2015, cât şi la nivelul Serviciului Evidenţa 
Persoanelor şi Compartimentului Stare Civilă pentru trimestrul IV 2014 şi trimestrele I, II şi III 2015. 

De asemenea, au fost întocmite şi transmise la D.E.P.A.B.D. statisticile şi rapoartele de analiză a 
activităţilor aşa cum sunt ele prevăzute de Metodologia Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi 
Administrarea Bazelor de Date nr. 3462829/2012 şi celorlalte dispoziţii de linie. 

În vederea coordonării activităţii, au fost emise de către directorul D.C.J.E.P. Gorj, un număr de 97 de 
dispoziţii, pe toate liniile de muncă. 

 
A2. Proiecte finanţate cu fonduri europene 
Întrucât anterior a fost implementat cu succes de către D.C.J.E.P. Gorj, în parteneriat cu Consiliul 

Județean, proiectului „Consolidarea sistemului de formare continuă a angajaţilor Consiliului Judeţean Gorj 
şi a instituţiilor subordonate”, cofinanţat din Fondul Social European, în cadrul Programului Operaţional 
Dezvoltarea Capacităţii Administrative (PO DCA) 2007-2013, în prezent se desfășoară activitățile specifice 
privind sustenabilitatea acestui proiect, activități ce se vor derula pe o perioadă de 5 ani de la 
implementare. 

 
A3. Implementarea sistemului de control intern managerial  
Este monitorizată în permanenţă respectarea procedurilor aferente sistemului de control 

managerial. În această perioadă nu a fost cazul revizuiri niciunei proceduri. 
Parcurgerea etapelor privind analiza managementului riscurilor a fost sintetizată de către 

responsabilii procedurali în Situația privind analiza managementului riscurilor la nivelul compartimentelor. 
Din analiza acestei Situații reiese că riscurile au fost identificate și definite permanent la nivelul 
compartimentelor în raport cu obiectivele principalelor activități, iar tratarea acestora (monitorizarea 
permanentă și atenuarea riscurilor) s-a efectuat prin instrumente de control, respectiv obiective, mijloace, 
sistem de informare, organizare proceduri, supervizare. 

 
A4. Implementarea standardelor de calitate a serviciilor 
Creşterea calităţii serviciilor prestate către cetăţeni este un obiectiv urmărit atât de către Direcţia 

Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Gorj, cât şi de toţi factorii implicaţi în organizarea şi 
funcţionarea serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor. La nivelul D.C.J.E.P. Gorj este 
implementat din anul 2008 sistemul de management al calităţii conform standardelor SR EN ISO 
9001:2008. 

Sistemul de management al calităţii este aplicabil activităţilor de sprijin şi coordonare metodologică 
a serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor şi ale oficiilor de stare civilă din judeţul Gorj; 
actualizare, utilizare şi valorificare date din Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor; coordonare şi 
control al modului de gestionare  şi întocmire a registrelor de stare civilă şi a listelor electorale permanente; 
asigurarea emiterii certificatelor de stare civilă, a cărţilor de identitate şi a cărţilor de alegător; monitorizare 
şi control al modului de respectare a prevederilor legale în domeniul asigurării protecţiei datelor referitoare 
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la persoană; evidenţă şi păstrare registre de stare civilă exemplarul II şi efectuare menţiuni pe acesta; 
eliberare extrase de pe actele de stare civilă – exemplarul II; schimbare de nume pe cale administrativă. 

 
A5. Prevenirea şi combaterea faptelor de corupţie 

 În perioada analizată, la nivelul Direcţiei Comunitare Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Gorj, 
prevenirea şi combaterea faptelor de corupţie a constituit o activitate prioritară, având în vedere 
consecinţele grave produse prin comiterea acestui gen de fapte şi impactul mediatic pe care îl pot avea atât 
asupra administraţiei publice locale, cât şi asupra M.A.I. în general. 
 Cu această ocazie s-a avut în vedere respectarea cadrului legislativ şi dispoziţional, conform H.G. nr. 
215/2012 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2012-2015, a inventarului 
măsurilor preventive anticorupție și a indicatorilor de evaluare, precum și a Planului național de acțiune 
pentru implementarea Strategiei naționale. anticorupție pe perioada 2012-2015. 

În acest sens, la nivelul Direcţiei Comunitare Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Gorj s-a întocmit 
Planul de prevenire a corupției în cadrul D.C.J.E.P. Gorj pentru anul 2015, care conţine activităţi, termene şi 
responsabilităţi concrete pe această linie. 
 O componentă prioritară a activităţii în acest domeniu a constituit-o păstrarea permanent a legăturii 
cu structura de specialitate de la nivelul judeţului, respectiv Serviciul Judeţean Anticorupţie Gorj. În acest 
sens, reprezentanţi ai instituţiei de profil au fost invitaţi şi au participat la două activități de instruire cu ocazia 
convocării personalului de evidenţă a persoanelor. De asemenea, toate materialele pe linie de anticorupţie 
transmise au fost prelucrate atât cu personalul propriu al D.C.J.E.P. Gorj, cât şi cu cel al serviciilor locale, cu 
ocazia instruirilor metodologice. 
 Întrucât scopul principal al activităţii instituţiilor de evidenţă a persoanelor îl reprezintă deservirea 
cetăţenilor într-un mod operativ şi corect, D.C.J.E.P. Gorj s-a implicat activ în asigurarea, în mod gratuit, 
pentru cetăţeni a imprimatelor necesare intrării în posesia unui act de identitate, iar pe site-ul instituţiei se 
regăsesc atât informaţii actualizate, cât şi modele de imprimate utilizate în activitatea curentă.   
 Având în vedere acest ansamblu de activităţi desfăşurate de către personalul direcţiei, precum şi 
urmare a sprijinului acordat de către structura de specialitate de la nivel judeţean, în perioada analizată nu a 
fost înregistrată nicio faptă de corupţie şi nici reclamaţii ori sesizări la adresa lucrătorilor din acest 
domeniu.   

 
 În vederea sporirii transparenţei şi integrităţii în exercitarea atribuţiilor profesionale, a fost elaborat 
Planul anual de măsuri al D.C.J.E.P. Gorj pentru creşterea calităţii şi eficienţei activităţii de relaţii cu publicul 
prin care au fost stabilite măsuri concrete şi viabile în acest sens, urmărindu-se implicit şi diminuarea 
numărului de sesizări şi reclamaţii adresate conducerii M.A.I./D.E.P.A.B.D.. Urmare a implementării 
activităţilor cuprinse în Plan s-a reuşit o comunicare permanentă şi favorabilă cu cetăţeanul, având drept 
consecinţe faptul că, pe de o parte, numărul petiţiilor şi audienţelor a fost extrem de redus, respectiv 7 în tot 
anul 2015, iar pe de altă parte nu s-a înregistrat nicio sesizare sau reclamaţie a unui lucrător de evidenţă a 
persoanelor la forurile superioare din M.A.I. . 
 Această comunicare dintre angajaţii D.C.J.E.P. Gorj şi cetăţeni s-a realizat de cele mai multe ori în 
mod direct, printr-un comportament şi limbaj adecvat, caracterizat de solicitudine, promptitudine şi politeţe, 
dar şi prin intermediul mass-media, în perioada analizată fiind realizat un număr de 40 participări la 
emisiuni TV, intervenţii la posturi radio locale şi articole de presă, din care 21 ale D.C.J.E.P. Gorj, în toate 
cazurile activitatea fiind reflectată într-un mod favorabil. 
 

A6. Servicii publice locale de evidenţă a persoanelor avizate/funcţionale 
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La această dată funcţionează la nivelul judeţului Gorj un număr de 11 servicii publice comunitare 
locale de evidenţă a persoanelor în municipiile Tg. Jiu şi Motru, oraşele Rovinari, Turceni, Tg. Cărbuneşti, 
Novaci, Bumbeşti Jiu, Tismana şi în comunele Hurezani, Ţînţăreni şi Turburea ce deservesc cele 366207 
persoane domiciliate în acest județ. 

În baza Dispoziţiei Secretarului de Stat nr. 7568/RMP/10.06.2005 privind etapele ce trebuie parcurse 
pentru înfiinţarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor în localităţile în care nu au 
funcţionat formaţiuni de evidenţa informatizată a persoanei, în anul 2015 D.C.J.E.P. Gorj a continuat 
acordarea sprijinului de specialitate autorităților locale, la solicitarea acestora. 

Astfel, cu sprijinul instituției noastre, Consiliului Local al comunei Bustuchin, a obținut avizul 
D.E.P.A.B.D. nr. 3559845/17.12.2015 privind funcționarea S.P.C.L.E.P. Bustuchin, urmând ca acesta să 
funcționeze efectiv din data de 20.01.2016. 

Totodată, a fost acordat sprijinul de specialitate în scopul schimbării arondării comunei Săcelu la 
un alt serviciu local. 

D.C.J.E.P. Gorj a întocmit documentația de fundamentare pentru obținerea avizului D.E.P.A.B.D. și 
emiterea hotărârii Consiliului Județean Gorj privind schimbarea arondării unităților administrativ-teritoriale 
la serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor din județ, modificare ce se impunea datorită 
pe de o parte înființării S.P.C.L.E.P. Bustuchin, respectiv schimbării arondării comunei Bustuchin de la 
S.P.C.L.E.P. Hurezani la S.P.C.L.E.P. Bustuchin, iar pe de altă parte schimbării arondării comunei Săcelu de la 
S.P.C.L.E.P. Tg. Cărbunești la S.P.C.L.E.P. Novaci. În acest sens a fost emisă H.C.J. nr. 122/27.11.2015, care va 
intra în vigoare odată cu operaționalizarea S.P.C.L.E.P. Bustuchin programată pentru data de 20.01.2016. 

 
A7. Pregătirea profesională 
Având în vedere necesitatea pregătirii profesionale continue, dispoziţiile D.E.P.A.B.D. au fost 

prelucrate cu lucrătorii compartimentelor de specialitate din cadrul direcţiei de îndată ce acestea au fost 
primite şi au fost transmise către serviciile locale de evidenţă a persoanelor şi oficiile de stare civilă din judeţ 
în cel mai scurt timp prin reţeaua VPN, respectiv prin poşta militară. 

La nivelul direcţiei a fost întocmit Planul anual de pregătire profesională, care cuprinde teme din 
domeniul evidenţei persoanelor, stării civile, prelucrării datelor cu caracter personal, informaţiilor clasificate 
și informatică.  
  
 Trimestrial au avut loc convocări ale şefilor serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a 
persoanelor şi lucrătorilor regim evidenţa persoanelor, la care a participat şi şeful B.J.A.B.D.E.P. Gorj.  
 Cu această ocazie au fost prelucrate dispoziţiile D.E.P.A.B.D., precum și materialele aferente convocării 
metodologice anuale a D.E.P.A.B.D. desfășurată la Cluj în cursul lunii octombrie 

Totodată, au fost prezentate concluziile rezultate în urma controalelor metodologice trimestriale 
efectuate de structura judeţeană de evidenţă a persoanelor la serviciile locale şi au fost puse în discuţie 
speţele atipice întâlnite, insistându-se asupra măsurilor în vederea prevenirii falsurilor prin substituire de 
persoană, precum și aspecte legate de aplicație informatică a SISTEMULUI NAŢIONAL INTEGRAT DE 
INTRODUCERE ŞI ACTUALIZARE A INFORMAŢIILOR LEGATE DE EVIDENŢA PERSOANELOR. 
 Activităţile pe linia reducerii numărului persoanelor care nu au solicitat eliberarea actelor de identitate 
în termenele prevăzute de lege desfăşurate de către SPCEP în această perioadă, au constituit un alt subiect 
principal al acestor convocări. Accentul a fost pus pe activitățile  desfășurate în baza Planului de Măsuri 
D.E.P.A.B.D.-IGPR nr. 1970237/95835/2010 pentru eficientizarea activităților desfășurate în vederea punerii 
în legalitate a cetățenilor care nu au solicitat eliberarea actelor de identitate în termenele prevăzute de lege, 
precum și în baza Dispoziției comune D.E.P.A.B.D.-I.G.P.R. nr. 3483322/435582/2015 privind desfășurarea 
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activităților pentru punerea în legalitate a cetățenilor care dețin acte de identitate al căror termen de 
valabilitate a expirat în perioada 2012-2013. 
  
 O importanţă deosebită a fost acordată instruirii profesionale a delegaţilor de stare civilă din judeţ, 
în perioada analizată, fiind organizate şi executate convocări metodologice semestriale, ocazie cu care au 
fost prelucrate dispoziţiile legale şi metodologice în domeniu şi au fost dezbătute situații punctuale 
prezentate de către ofiţerii de stare civilă.  

 
Un alt domeniu al pregătirii profesionale îl reprezintă cel al protecţiei  datelor cu caracter personal, 

constând în dezbateri trimestriale ale temelor profesionale aferente acestor domenii, precum şi instruiri 
periodice ale personalului direcţiei care are acces la date cu caracter personal pentru îndeplinirea atribuţiilor 
de serviciu, în vederea asigurării cerinţelor de confidenţialitate şi de protecţie a datelor cu caracter personal 
aşa cum sunt ele stabilite prin Legea nr. 677/2001. 

 
Pregătirea profesională privind protecţia informaţiilor clasificate a inclus, trimestrial, prezentări în 

Power Point ale temelor dedicate acestui domeniu,  lucrătorii Serviciului Evidenţa Persoanelor şi trei lucrători 
ai Compartimentului Stare Civilă având acces la informaţii clasificate – clasa secret de serviciu. 
  

D.C.J.E.P. Gorj a transmis către SPCLEP, în format electronic, actualizările MAPEI DOCUMENTARE în 
format electronic, întocmită la nivelul Serviciului Evidența Persoanelor, actualizată până la data de 
09.12.2015, ce cuprinde legislaţia incidentă activităţii de evidenţă a persoanelor, materialele transmise de 
către D.E.P.A.B.D. cu ocazia convocărilor metodologice anuale, dispoziţiile D.E.P.A.B.D. aflate în vigoare, 
formularistică utilizată la nivelul SPCLEP, proceduri de lucru, avizierul SPCLEP pe linia evidenţei persoanelor 
şi prelucrării datelor cu caracter personal. 
 
B. Activităţi pe linia evidenţei persoanelor 

B1. Activităţi de îndrumare, sprijin şi control metodologic al serviciilor publice comunitare locale 
de evidenţă a persoanelor. 

1. Coordonarea, sprijinul și îndrumarea metodologică a activității SPCLEP pe linia evidenței 
persoanelor reprezintă o coordonată principală a activității Serviciul Evidența Persoanelor. 

A fost asigurat în permanență sprijinul și îndrumarea în scopul soluționării situațiilor atipice 
întâlnite în activitatea SPCLEP, în majoritatea cazurilor soluțiile fiind solicitate și comunicate telefonic. De 
asemenea, îndrumarea şi sprijinul metodologic s-a concretizat și în soluţiile furnizate pentru diferitele speţe 
atipice de către personalul Serviciul Evidența Persoanelor cu ocazia controalelor metodologice, precum şi în 
precizările referitoare la modul de actualizare a RNEP, în anumite situaţii particulare.  

Întocmirea și ținerea în actualitate a MAPEI DOCUMENTARE în format electronic constituie o altă 
preocupare permanentă a Serviciului Evidența Persoanelor, întrucât aceasta conține cadrul normativ incident 
activității de evidență a persoanelor, informația fiind structurată pe subdomenii astfel încât să poată fi ușor 
accesată, reprezentând un instrument de sprijin în asigurarea pregătirii continue de specialitate a 
personalului Serviciul Evidența Persoanelor și SPCLEP.  

2. În baza art. 7 lit. b) din O.G. nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor 
publice comunitare de evidenţă a persoanelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 372/2002, 
cu modificările şi completările ulterioare, a planurilor de control aprobate de către conducerea Direcţiei şi a 
Graficului privind planificarea controalelor metodologice pe linie de evidenţă a persoanelor la serviciile publice 
comunitare locale de evidenţă a persoanelor nr. 69/2015, au fost efectuate în cursul anului 2015 un număr 
de 33 controale tematice metodologice pe linia evidenţei persoanelor la serviciile publice comunitare locale 
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de evidenţă a persoanelor din mun. Târgu Jiu și Motru, oraşele Novaci, Tg. Cărbunești, Rovinari, Turceni, 
Bumbești Jiu și Tismana și comunele Hurezani, Țînțăreni și Turburea. 

Activităţile au fost precedate de instruirea personalului care desfăşoară activităţi de control 
metodologic. 

Verificările efectuate prin sondaj au avut în vedere activitatea desfăşurată de către aceste servicii în 
intervalul 05.05.-03.11.2015, fiind urmărit modul în care au fost cunoscute, aplicate şi respectate prevederile 
O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, 
republicată, ale Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor privind evidenţa, domiciliul, 
reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobate prin H.G. nr. 1375/2006, ale documentației 
aferente aplicației nSNIEP, precum şi ale celorlalte reglementări specifice. 

Cu aceste ocazii s-a constatat că sunt cunoscute, aplicate şi respectate prevederile  normative mai 
sus menționate, înregistrându-se însă şi unele neconformităţi. 

Concluziile rezultate în urma activităţilor desfăşurate, precum şi măsurile propuse, termenele și 
responsabilitățile concrete în vederea eliminării neconformităţilor constatate au fost cuprinse în referatele 
prezentate spre aprobare conducerii Direcţiei, precum şi în Raportul trimestriale privind Principalele concluzii 
rezultate în urma activităţilor de control metodologic pe linia evidenţei persoanelor efectuate la serviciile 
publice comunitare de profil. 

Consiliile locale ce au în subordine servicii publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor au 
fost informate asupra concluziilor rezultate în urma controalelor efectuate la respectivele servicii, asupra 
măsurilor, termenele și responsabilitățile concrete stabilite  în vederea remedierii neconformităţilor 
constatate, precum şi asupra termenului de informare a D.C.J.E.P. Gorj privind modul de realizare a măsurilor 
stabilite. Pentru celeritate, aceste adrese au fost transmise şi SPCLEP controlat.  

D.C.J.E.P. Gorj a fost informată, în termenele solicitate, asupra punerii în aplicare a măsurilor stabilite, 
cu ocazia următorului control metodologic trimestrial urmând a fi urmărit cu prioritate modul de remediere 
a neconformităţilor constatate. 

În general nu au fost constatate probleme deosebite de ordin metodologic, care să fi făcut obiectul 
unor abateri grave, neconformităţile constatate fiind remediate pe loc sau în termenele stabilite de către 
D.C.J.E.P. Gorj. 

 
B2. Activităţi pe linia reducerii numărului de persoane restanţiere  
Având în vedere importanţa deosebită pe care o au actele de identitate pentru cetăţenii români, în 

interesul rezolvării operative a tuturor situaţiilor existente care să permită identificarea corectă a cetăţenilor, 
prevenind astfel tentativele de substituire a identităţii, punerea în legalitate cu acte de identitate a 
cetăţenilor a constituit principala preocupare a serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor de 
pe raza judeţului Gorj. 

În cursul anului 2015, Serviciul Evidența Persoanelor a coordonat activităţile specifice desfășurate de 
către SPCLEP în vederea punerii în legalitate a cetăţenilor care nu au solicitat eliberarea actelor de identitate 
în termenele prevăzute de lege, în baza Planului de măsuri D.E.P.A.B.D.-IGPR nr. 1970237/ 95835/14.12.2010 
pentru eficientizarea activităţilor desfăşurate în vederea punerii în legalitate a cetăţenilor care nu au solicitat 
eliberarea actelor de identitate în termenele prevăzute de lege, a Dispoziției D.E.P.A.B.D. nr. 
3409421/29.04.2014 privind Dispoziția comună D.E.P.A.B.D.-I.G.P.R. nr. 3409220/23/2014 privind activitățile 
desfășurate referitor la persoanele cu acte de identitate expirate în perioada 2000-2005, precum și a 
Dispoziției comune D.E.P.A.B.D.-I.G.P.R. nr. 3483322/435582/2015 privind desfășurarea activităților pentru 
punerea în legalitate a cetățenilor care dețin acte de identitate al căror termen de valabilitate a expirat în 
perioada 2012-2013. 
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Astfel, trimestrial au fost transmise SPCLEP listele privind 5869 persoane care în cursul trimestrului 
anterior au împlinit vârsta de 14 ani sau cărora le-a expirat termenul de valabilitate al actului de identitate şi 
nu au solicitat punerea în legalitate, așa cum au fost comunicate de către B.J.A.B.D.E.P. Gorj. SPCLEP au 
desfășurat activitățile prevăzute de punctele 11-12 din Planul mai sus menționat, respectiv au tipărit și 
transmis invitaţiile privind această categorie de persoane și au continuat, după caz, verificările în scopul 
clarificării situației acestei categorii de persoane.  

 
La data de 27.02.2015 au fost finalizate activitățile conform prevederilor Dispoziției comune 

D.E.P.A.B.D. – I.G.P.R. nr. 3409220/23/2014 privind desfășurarea activităților pentru punerea în legalitate a 
cetățenilor care dețin acte de identitate al căror termen de valabilitate a expirat în perioada 2000-2005, în 
perioada 01.01.2015-27.02.2015 fiind clarificată situaţia a încă 7 persoane, acestea fiind puse în legalitate cu 
acte de identitate. 

Astfel, în perioada 05.05.2014-27.02.2015, a fost clarificată situația a 27 persoane dintre cele 56 
persoane care figurau cu acte de identitate expirate în perioada 01.01.2000-31.12.2005, după cum 
urmează: 22 au fost puse în legalitate cu acte de identitate, pentru 3 persoane a fost corectată în RNEP data 
valabilității actului de identitate, iar pentru 2 persoane a fost preluată în RNEP informația privind decesul. 
Toate celelalte persoane figurează în RNEP cu mențiuni operative din categoria ”restanțier”. 

 
Totodată, la nivelul Serviciul Evidența Persoanelor și SPCLEP s-au desfășurat activitățile prevăzute de 

Dispoziția comună D.E.P.A.B.D.-I.G.P.R. nr. 3483322/435582/2015 privind desfășurarea activităților pentru 
punerea în legalitate a cetățenilor care dețin acte de identitate al căror termen de valabilitate a expirat în 
perioada 2012-2013. 

Astfel, în perioada 20.05-22.06.2015 Direcția Comunitară Județeană de Evidență a Persoanelor Gorj 
a realizat verificări complexe în Registrul Național de Evidență a Persoanelor (R.N.E.P.) și registrele de stare 
civilă, referitoare la cele 944 de persoane ce au fost selectate și transmise spre verificare, însă nu a putut fi 
clarificată situația niciuneia dintre aceste persoane. Au fost însă identificate 47 persoane care au fost puse în 
legalitate cu acte de identitate ulterior selecției datelor. 

Ca urmare, în urma efectuării celei de-a doua selecții, B.J.A.B.D.E.P. Gorj a transmis către I.P.J. Gorj 
la data de 30.06.2015 listele cuprinzând un număr de 897 persoane în scopul efectuării verificărilor în teren. 
Aceste liste au fost transmise D.C.J.E.P. Gorj, care le-a trimis de îndată serviciilor publice comunitare locale 
de evidență a persoanelor din județ, pentru a constitui instrumentul de lucru în activitatea de colaborare cu 
polițiștii de ordine publică. 

Serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor au primit până la data de 30.09.2015 
referate de verificare în teren pentru toate persoanele vizate de cea de-a doua etapă a dispoziției mai sus 
menționate. 

D.C.J.E.P. Gorj a realizat monitorizarea continuă a activității SPCLEP privind actualizarea R.N.E.P. pe 
modulul Informații persoană cu informațiile din rapoartele de verificare primite de la structura de ordine 
publică, verificarea prin sondaj a modului de actualizare și centralizarea indicatorilor de activitate, iar lunar 
au fost transmise I.P.J. Gorj informări privind modul de realizare a activităților comune pe această linie.  

De la începutul acțiunii și până la data de 31.12.2015, a fost clarificată situaţia a 337 de persoane, 
reprezentând un procent de 35,7% din cele 944 persoane vizate de dispoziția mai sus menționată, după cum 
urmează: 325 persoane au fost puse în legalitate cu acte de identitate, pentru 4 persoane a fost actualizat 
R.N.E.P. cu informațiile privind decesul, 6 persoane au dobândit statutul de cetățean român cu domiciliul în 
străinătate, iar pentru 2 persoane au fost operate în R.N.E.P. corecţii ale datei valabilităţii actelor de 
identitate.   
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Menționăm că toate celelalte 607 persoane figurează în R.N.E.P. cu  mențiuni operative din categoria 
”restanțier”, după cum urmează: 391 – restanţier plecat în străinătate, 55 - restanţier plecat la altă adresă, 4 
– restanțier posibil decedat, 16 - restanţier arestat, 43 - restanţier necunoscut la adresă, 3 – restanțier adresă 
inexistentă, 2 – restanțier internat în spital/sanatoriu, precum şi 93 menţiuni „restanţier invitat”.  

 
În conformitate cu prevederile punctului 14 din Planul de măsuri D.E.P.A.B.D.-I.G.P.R. nr. 1970237/ 

95835/14.12.2010, D.C.J.E.P. Gorj a transmis un număr de 36 informări cu privire la prevederile legale pe 
linie de evidenţă a persoanelor către autorităţile publice şi instituţiile care au în subordine structuri a căror 
activitate presupune identificarea persoanelor pe baza actelor de identitate, cu privire la prevederile legale 
pe linie de evidenţă a persoanelor. 

 
La solicitarea autorităţilor administraţiei publice locale, a instituţiilor sau a persoanelor interesate, în 

perioada analizată au fost întreprinse, în condiţiile art. 51 din Normele metodologice de aplicare unitară a 
dispoziţiilor privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobate prin 
H.G. nr. 1375/2006, un număr de 130 acţiuni cu camera mobilă, fiind puse în legalitate pe linie de evidenţă 
a persoanelor un număr de 176 persoane netransportabile, internate în unităţi sanitare ori de ocrotire 
socială, reţinute, arestate ori care execută pedepse privative de libertate, care locuiesc în localităţi izolate 
sau aflate la distanţe mari de serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor.  

Astfel, au fost puse în legalitate cu acte de identitate 106 persoane netransportabile, ca urmare a 
solicitărilor venite din partea aparţinătorilor, 44 persoane internate în unităţi sanitare ori de ocrotire socială 
(Complexul de Îngrijire şi Asistenţă Suseni, Complexul de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa şi Complexul de Servicii 
Comunitare pentru Copilul cu Handicap Tg. Jiu) și 26 persoane care execută pedepse privative de libertate în 
Penitenciarul Tg. Jiu. 

 
La sfârșitul anului 2015 la nivelul județului Gorj erau 5777 persoane care nu au solicitat eliberarea 

actelor de identitate în termenele prevăzute de lege, din care 1136 la prima eliberare și 4641 la expirare. 
Dintre totalul acestora, 1928 reprezintă restanţe justificate pentru care sunt preluate informații în modulul 
Informații asociate persoanei din aplicația nSNIEP. 

Până la sfârşitul anului 2015, restanţierii din anii anteriori au fost puşi în legalitate într-un procent 
de 56,3%, situaţia acestora prezentându-se astfel: 

 
 Restanţe 

14 ani 
la 

01.01.2015 

Restanţe 
expirare 

la 
01.01.2015 

Restanţe 
total 

la 
01.01.2015 

Restanţe 
14 ani 

la 
31.12.2015 

Restanţe 
expirare 

la 
31.12.2015 

Restanţe 
total 

la 
31.12.2015 

GORJ 1271 5856 7127 579 2536 3115 

  
Raportat la volumul de muncă aferent anului 2015, au fost puse în legalitate cu acte de identitate 

90,35% dintre persoanele care au împlinit vârsta de 14 ani sau cărora le-a expirat actul de identitate în 
cursul acestei perioade, situaţia acestora prezentându-se astfel: 

 
 Volum de 

muncă 
la 14 ani 

anul 2015 

Volum de 
muncă 

la expirare 
anul 2015 

Volum de 
muncă 
total 

anul 2015 

Restanţe 
a.c. 

la 14 ani 

Restanţe 
a.c. 

la expirare 
31.12.2015 

Restanţe 
a.c. 

total 
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la 
31.12.2015 

la 
31.12.2015 

GORJ 3992 23582 27574 557 2105 2662 

 
Activităţile mai sus menţionate au caracter de permanenţă, urmând ca aspectele circumscrise acestor 

activităţi să fie consemnate în rapoartele periodice referitoare la Planul de Măsuri D.E.P.A.B.D.-I.G.P.R. nr. 
1970237/95835/2010 și Dispoziția comună D.E.P.A.B.D.-I.G.P.R. nr. 3483322/435582/2015 privind 
desfășurarea activităților pentru punerea în legalitate a cetățenilor care dețin acte de identitate al căror 
termen de valabilitate a expirat în perioada 2012-2013. 

 
Urmare acţiunilor anterior menţionate, în cursul anului 2015 au fost eliberate 39055 acte de 

identitate, din care 37860 cărţi de identitate şi 1195 cărţi de identitate provizorii, iar la solicitarea cetăţenilor 
au fost înscrise în actele de identitate 2414 menţiuni de stabilire a reşedinţei. 

 
B3. Monitorizarea situaţiei privind punerea în legalitate pe linie de evidenţă a persoanelor  a 

asistaţilor şi minorilor instituţionalizaţi în unităţile sanitare şi de protecţie socială, ca exigență a Uniunii 
Europene, reprezintă o altă coordonată importantă a activităţii D.C.J.E.P. Gorj. 

În baza Protocolului privind activităţile desfăşurate în vederea punerii în legalitate pe linie de stare 
civilă şi de evidenţă a persoanelor a asistaţilor şi copiilor instituţionalizaţi în unităţile sanitare şi de protecţie 
socială încheiat între D.C.J.E.P. şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj nr. 
515/4929/08.04.2009 şi  în conformitate cu Planul de măsuri pentru punerea în legalitate pe linie de stare 
civilă şi de evidenţă a persoanelor, a asistaţilor şi copiilor instituţionalizaţi în unităţile sanitare şi de protecţie 
socială întocmit la nivelul D.C.J.E.P. Gorj nr. 958/27.02.2014, în anul 2015 lucrătorii serviciilor publice 
comunitare de evidenţă a persoanelor au efectuat un număr de 219 controale la unităţile sanitare şi de 
ocrotire socială de pe raza judeţului, fiind puse în legalitate pe linie de evidenţă a persoanelor un număr 
de 152 persoane cu acte de identitate sau vize de reşedinţă.  

Cu aceste ocazii au fost reinstruiţi factorii de răspundere cu privire la obligaţiile legale ce le revin pe 
această linie şi s-a urmărit identificarea persoanelor neînregistrate la starea civilă ori nepuse în legalitate pe 
linia actelor de identitate. 
 S-a urmărit ca personalul din cadrul maternităţilor să cunoască modul de completare şi să înmâneze 
spre completare declaraţia-tip pentru stabilirea identităţii femeilor care se internează fără a prezenta actul 
de identitate, aşa cum este prevăzut în H.G. 1103/2014 pentru aprobarea metodologiei privind realizarea 
obligațiilor ce revin autorităților administrației publice locale, instituțiilor și profesioniștilor implicați în 
prevenirea și intervenția în cazurile de copii aflați în situație de risc de părăsire sau părăsiți în unități sanitare 
şi totodată, să verifice cu operativitate la serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor datele 
din declaraţia-tip. 
 Au fost reprelucrate cu personalul abilitat din secţiile de maternitate şi centrele de plasament art. 19 
şi art. 20 din Legea nr. 119/1996 privind declaraţia de naştere, respectiv înregistrarea la starea civilă a copiilor 
abandonaţi de părinţi, etc. 
 Au fost luate măsuri de afişare la loc vizibil, în cabinetele medicale, a numerelor de telefon care pot 
fi apelate pentru efectuarea de verificări în vederea identificării mamelor care se internează fără a avea 
asupra lor actul de identitate.  

Personalul din instituţiile de protecţie socială a fost reinstruit asupra prevederilor art. 22 alin. (2) din 
O.U.G. nr. 97/2005, republicată, şi asupra obligaţiei de a asigura condiţiile necesare astfel încât să fie evitată 
pierderea, distrugerea, deteriorarea, furtul actelor de identitate, conform art. 23 alin. (1). 
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Personalul din unităţile sanitare şi de ocrotire socială a fost reinstruit, în legătură cu caracteristicile, 
forma şi conţinutul actelor de identitate, în scopul prevenirii folosirii documentelor false. 

Pentru persoana majoră MARIA ANA internată în secția psihiatrie a Spitalului orășenesc Turceni, a 
fost instituită tutela prin sentința civilă nr. 3786/2015/Judecătoria Tîrgu Jiu, iar persoana a fost pusă în 
legalitate cu act de identitate, în data de 19.11.2015, de către S.P.C.L.E.P. Turceni. 

La sfârşitul anului 2015, în unităţile sanitare şi de ocrotire socială de pe raza de competenţă nu se 
află niciun minor neînregistrat în starea civilă și nicio persoană asistată în unităţile sanitare şi de protecţie 
socială nepusă în legalitate cu act de identitate. 

 
 
B4. A fost asigurată aprovizionarea serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor 

și oficiilor de stare civilă cu imprimatele necesare activităţii de evidenţă a persoanelor și stare civilă 
distribuite de către D.E.P.A.B.D. și a fost comunicat D.E.P.A.B.D. necesarul de imprimate necesare desfășurării 
activității pentru anul 2016. 

 
B5. Activitatea desfăşurată pe linia Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date 
În baza art. 7 lit. e) din O.G. nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor 

publice comunitare de evidenţă a persoanelor, Serviciul Evidența Persoanelor a monitorizat şi controlat 
modul de respectare a prevederilor legale în domeniul asigurării protecţiei datelor referitoare la persoană.  

Toate serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor sunt notificate ca operator de date cu 
caracter personal la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și au 
implementate măsurile organizatorice necesare pentru asigurarea protecției persoanelor cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate. Astfel, este afișată la loc vizibil informarea persoanelor 
vizate cu privire la prelucrările de date cu caracter personal efectuate în domeniul evidenței persoanelor și 
al stării civile, respectiv: identitatea operatorului, baza legală, scopul prelucrării, categoriile de destinatari ai 
datelor prelucrate, modul de colectare a datelor personale, drepturile persoanei vizate. De asemenea, la 
avizier se regăsește un extras din Legea nr. 677/2001 referitor la drepturile persoanei privind prelucrarea 
datelor personale, precum și formularele necesare exercitării acestor drepturi. Totodată, formularele sunt 
puse la dispoziția cetățenilor în mod gratuit la ghișeele serviciilor. 

Verificările efectuate prin sondaj au avut în vedere activitatea desfăşurată de către aceste servicii în 
intervalul 03.09.2014 - 03.11.2015, cu precădere a furnizărilor de date cu caracter personal, fiind urmărit 
modul în care au fost cunoscute, aplicate şi respectate prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia 
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, O.U.G. nr. 
97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, 
precum şi ale celorlalte reglementări specifice. 

Cu aceste ocazii s-a constatat că sunt cunoscute, aplicate şi respectate prevederile  normative mai 
sus menționate, înregistrându-se însă şi unele neconformităţi, pentru remedierea cărora au fost stabilite de 
către Serviciul Evidența Persoanelor și comunicate serviciilor locale  în cauză măsuri de reprelucrare a unor 
prevederi normative și metodologice. 

Pe parcursul anului 2015, Serviciul Evidența Persoanelor a efectuat un număr de 2730 de verificări în 
Registrul Național de Evidență a Persoanelor, toate pentru alte ministere decât M.A.I. sau M.Ap.N.  

La nivelul judeţului Gorj au fost efectuate verificări în R.N.E.P. pentru un număr total de 64486 
persoane, din care 60434 pentru M.A.I, 3528 pentru alte ministere, 242 pentru agenţi economici şi 282 la 
solicitarea persoanelor fizice. 
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Nu au fost înregistrate solicitări privind exercitarea drepturilor prevăzute de art. 13-14 din Legea nr. 
677/2001. 
 

B6. Activitatea pe linie de informatică. 
Odată cu trecerea la actualizarea on-line a Registrului Național de Evidență a Persoanelor prin 

utilizarea exclusivă a noului SISTEM NAŢIONAL INTEGRAT DE INTRODUCERE ŞI ACTUALIZARE A 
INFORMAŢIILOR LEGATE DE EVIDENŢA PERSOANELOR (nSNIEP), Serviciul Evidența Persoanelor 
monitorizează și sprijină activitatea SPCLEP aflate în coordonare în ce privește utilizarea aplicației SNIEP. 
Astfel, problemele semnalate de către serviciile locale au fost soluționate în general cu sprijinul Serviciului 
Evidența Persoanelor, iar în cazuri atipice – cu ajutorul D.E.P.A.B.D.. 

Serviciul Evidența Persoanelor a actualizat RNEP cu informaţiile privind dobândirea statutului de 
CRDS pentru un număr de 137 persoane, în baza comunicărilor primite de la S.P.C.E.E.P.S. Gorj.  

În scopul creşterii operativităţii transmiterii şi recepţionării unor documente ce privesc îndeplinirea 
obligaţiilor de serviciu pe linie de evidenţă a persoanelor şi stare civilă, dispoziţiile D.E.P.A.B.D., precum şi 
documentele elaborate de către D.C.J.E.P. Gorj sunt transmise către SPCLEP prin serverul FTP al D.E.P.A.B.D., 
iar către oficiile de stare civilă prin Internet. 

Pe calculatoarele care procesează date cu caracter personal prin aplicaţiile RJEP şi PORTAL sunt 
implementate măsurile de securitate prevăzute de Normele privind măsurile de securitate ce trebuie 
implementate la nivelul staţiilor de lucru/reţelelor de calculatoare transmise prin Dispoziţia D.E.P.A.B.D. nr. 
1924433/23.05.2011. 

Personalul care are acces la bazele de date privind evidența persoanelor a fost reinstruit periodic de 
către șeful serviciului referitor la normele de securitate aplicate pe calculatoarele conectate la bazele de date 
privind evidenţa persoanelor. 

 
Situaţia cu principalele activităţi privind evidenţa persoanelor desfăşurate în anul 2015 este 

prezentată în Anexa 1. 
 
C. Activitatea desfăşurată pe linie de stare civilă 

În cursul anului 2015, Compartimentul Stare Civilă din cadrul D.C.J.E.P. Gorj şi-a desfăşurat activitatea 
conform Planul de activităţi trimestrial cu termene şi responsabilităţi concrete, cu respectarea prevederilor 
Legii 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, a H.G. nr. 64/2011 pentru aplicarea unitară a 
dispoziţiilor în materie de stare civilă, a O.G. nr. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale 
administrativă a numelor persoanelor fizice, precum şi a dispoziţiilor primite de la D.E.P.A.B.D., coordonând 
şi controlând metodologic activitatea oficiilor de stare civilă din judeţ. 

 
Un obiectiv prioritar al celor cinci funcţionari angajaţi ai acestui compartiment a fost verificarea 

modului de organizare a activităţii şi respectarea dispoziţiilor legale de către ofiţerii de stare civilă din 
cadrul primăriilor de pe raza judeţului. În acest sens, în conformitate cu graficul anual, a fost efectuat un 
număr de 74 deplasări în teren (2 municipii, 9 orașe, 63 comune). 

Cu ocazia efectuării acestor verificări, s-a constatat faptul că activitatea desfăşurată respectă 
dispoziţiile legale, pentru eliberarea certificatelor de stare civilă există documente justificative şi nu au fost 
înregistrate cazuri de dispariţie a documentelor cu regim special. 

Înregistrarea şi întocmirea actelor de stare civilă au fost făcute cu respectarea normelor în vigoare, 
fiind depuse la dosar toate documentele prevăzute în actele normative. 
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Acolo unde au fost constatate neconformități, au fost consemnate în procese-verbale de control, cu 
menționarea pentru fiecare situație în parte a măsurilor ce se impun și a termenelor concrete, urmărindu-se 
modul de remediere a acestora. 

În perioada analizată nu s-au înregistrat întârzieri în ceea ce priveşte întocmirea şi transmiterea 
comunicărilor de naştere şi a borderourilor privind persoanele decedate. 

 
O activitate ce a presupus un volum mare de muncă a fost aceea de înregistrare a menţiunilor cu 

privire la modificările intervenite în starea civilă a persoanelor, pe marginea actelor de stare civilă. În general, 
operarea menţiunilor în actele proprii și expedierea acestora s-a făcut cu respectarea normelor în vigoare. 
Astfel, în anul 2015 la nivelul judeţului au fost înscrise pe exemplarul I al actelor de stare civilă 10894 
menţiuni, fiind trimise și operate la exemplarul II un număr de 10822 menţiuni. 

 
Tot în această perioadă au fost primite 149 dosare de rectificare ale actelor de stare civilă, din care 

129 au fost avizate,  fiind urmărite termenele de soluţionare a acestora, precum şi operarea menţiunilor pe 
marginea actelor, conform art. 58 din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu 
modificările ulterioare. 

 
O atenţie sporită a fost acordată  primirii şi analizării  dosarelor privind solicitarea transcrierii  

certificatelor/extraselor de stare civilă emise de către autorităţile străine în vederea obţinerii avizului din 
partea D.C.J.E.P.. Astfel, în cursul anului 2015, au fost verificate 433 dosare de transcriere (350 naştere, 52 
căsătorie, 31 deces), cu precizarea că 405 dosare (331 naştere, 46 căsătorie, 28 deces) au fost avizate de către 
D.C.J.E.P. Gorj. 

 
Având în vedere faptul că una din atribuţiile specifice ale compartimentului constă în asigurarea 

pentru toate primăriile de pe raza de competenţă a materialelor şi documentelor cu regim special, în 
această perioadă au fost distribuite către primării 17300 certificate de stare civilă (7350 de naştere, 3575 de 
căsătorie, 6375 de deces), 605 extrase multilingve (240 de naștere, 200 de căsătorie, 165 de decs ), 42 registre 
cu acte de stare civilă (10 de naştere, 6 de căsătorie,  26 de deces) şi 3,200 litri de cerneală specială. 

 
La solicitarea instituţiilor prevăzute de lege, conform art. 27 din H.G. nr. 64/2011 pentru aprobarea 

Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă,  au fost eliberate 535  
extrase pentru uz oficial de pe actele de stare civilă. 

 
În perioada analizată s-au întocmit la nivelul județului un număr de 22 dosare de schimbare de nume 

pe cale administrativă, fiind date în toate cazurile dispoziţiile corespunzătoare ale Preşedintelui Consiliului 
Judeţean. 

 
În vederea aplicării unitare pe raza județului a dispozițiilor D.E.P.A.B.D., Compartimentul Stare Civilă 

a asigurat în această perioadă transmiterea către primării a acestora, având totodată și rolul de coordonator 
al activității din județ prin acordarea de sprijin și consultanță de specialitate acolo unde s-a solicitat. 

 
Ca și volum de activitate al ofițerilor de profil din județ, menționăm că în anul 2015 au fost înregistrate 

8099 acte de stare civilă (2019 de naștere, 2094 de căsătorie și 3986 de deces) și au fost eliberate 15667 
certificate de stare civilă (6615 de naștere, 3288 de căsătorie și 5764 de deces). 

 
Situaţia principalelor activităţi de stare civilă desfăşurate în semestrul II 2015 este prezentată în Anexa 2. 
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D. Activitatea desfăşurată de compartimentul juridic şi contencios 

Au fost avizate  pentru legalitate un număr de 97 dispoziţii emise de Directorul executiv al D.C.J.E.P. 
Gorj. 

Au fost verificate 433 dosare de transcriere (350 naştere, 52 căsătorie, 31 deces), dintre care au fost 
avizate pentru legalitate 405 referate (331 naştere, 46 căsătorie, 28 deces) pentru obținerea avizului 
D.C.J.E.P. Gorj necesar transcrierii certificatelor/extraselor de stare civilă emise de către autorităţile străine 
în registrele de stare civilă române. 

Au fost verificate 149 dosare de rectificare, dintre care au fost avizate pentru legalitate 129. 
Au fost avizate pentru legalitate 22 referate privind schimbarea numelui pe cale administrativă, în 

acest sens fiind emise dispoziţii de admitere de către Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj. 
S-au transmis la D.E.P.A.B.D. un număr de 514 comunicări primite de la autoritatea judecătorească 

privind interzicerea unor drepturi. 
Au fost soluţionate 49  lucrări cu caracter general. 
Au fost avizate pentru legalitate 15 referate cu caracter general. 
A fost certificată pentru legalizare, procedura de implementare privind declaraţiile de avere şi de 

interese, cu respectarea termenelor legale de transmitere a acestora către A.N.I..     
Au fost avizate pentru legalitate contractele instituției cu celelalte autorități publice centrale și locale, 

precum și societățile comerciale prestatoare de servicii, după cum urmează: 
- contractul de servicii informatice încheiat între D.C.J.E.P. Gorj și S.C. MEDPRO S.R.L ; 
- contractul încheiat între D.C.J.E.P. Gorj și Unitatea Administrativ-  Teritorială a jud. Gorj ( U.A.T. Gorj) ; 
- contractul de comodat între D.C.J.E.P. Gorj și Instituția Prefectului- Județul Gorj ; 
- contractul de prestare de servicii de certificare încheiat între D.C.J.E.P. Gorj și S.C. Centrul de Calcul S.A. ; 
- contractul încheiat între D.C.J.E.P. Gorj și Vodafone România S.A. ; 
- un act adițional   la contractul Vodafone România S.A. ; 
- contractul de servicii încheiat între D.C.J.E.P. Gorj și A.S.C. Consulting 2013 S.R.L. ; 
- contractul de prestare servicii de certificare încheiat între D.C.J.E.P. Gorj și Cert Digital ; 
- contractul de prestări servicii în domeniul securității și sănătății în muncă încheiat între D.C.J.E.P. Gorj și S.C. 

Rogsan Serv S.R.L. ; 
- un act adițional la protocolul de colaborare  dintre D.C.J.E.P.Gorj și S.C. Polaris M Holding S.R.L. ; 
- contractul de prestări servicii medicale dintre D.C.J.E.P. Gorj și S.C. Praxmed S.R.L.. 

 S-au întocmit și transmis către A.N.F.P. două rapoarte privind situația implementării procedurilor 
disciplinare. 

S-au întocmit şi au fost  transmise către A.N.F.P. patru formate de raportare privind consilierea etică. 
S-a transmis către A.N.F.P. un format standard de transmitere a datelor privind comisiile paritare și 

acordurile colective. 
Instituția a fost reprezentată în 6 dosare aflate pe rolul instanțelor de judecată. 
S-au acordat la cerere consilieri juridice personalului din cadrul D.C.J.E.P. Gorj şi al S.P.C.L.E.P. din 

judeţ. 
 
 
E. Activitatea desfăşurată pe linia resurselor umane 
     În decursul anului 2015, Compartimentul resurse umane a desfăşurat următoarele activităţi: 
 lunar s-au întocmit  foile de pontaj, statele de plata , statul de virament a drepturilor băneşti către 
Banca Raiffeisen  pentru  alimentarea conturilor de salarii a personalului Direcţiei; 
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 lunar au fost  întocmite centralizatoare, situaţii recapitulative a drepturilor salariale , a contribuţiilor 
de asigurări sociale, impozitului pe venit datorate potrivit legii de către salariaţi si de instituţie, care se 
înaintează compartimentului financiar contabilitate ; 
 lunar s-a întocmit situatia privind veniturile realizate de politistii detasati si se transmit la Directia 
pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date, prin fax; 
 lunar s-au întocmit declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit 
şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate pe suport de hârtie şi este transmisă electronic către ANAF; 
 S-a întocmit situaţia privind fondul de salarii şi numărul de personal, care se depune la A.J.F.P. Gorj 
pe suport de hârtie cât şi electronic, pentru semestrul I si semestrul II al anului 2015; 
 au fost întocmite şi depuse la Casa de Asigurări de Sănătate Gorj, centralizatorul privind certificatele 
de concediu medical al salariaților; 
  lunar s-a întocmit situaţia statistică S1- ancheta asupra câştigurilor salariale, trimestrial se întocmeşte 
situaţia statistică LV- ancheta locurilor de muncă vacante. Aceste situaţii se întocmesc pe suport de hârtie şi 
se transmite electronic către Institutul Naţional de Statistică; 
 a fost întocmită documentaţia necesară pentru organizarea  concursului privind promovarea in grad 
profesional privind pe d-nele Mitu Mihaela si Popescu Camelia; 
 a fost întocmită documentaţia pentru modificarea  statului de funcţii   al D.C.J.E.P Gorj şi înaintată 
Consiliului Judeţean Gorj pentru aprobare, fiind emisă H.C.J nr. 43/30.04.2015  privind modificarea Statului 
de funcţii al D.C.J.E.P.Gorj ; 
 a fost întocmită  documentaţia cu propunerile privind Planul  de ocupare a funcţiilor publice a 
aparatului din cadrul D.C.J.E.P. pentru anul 2016 şi înaintat Consiliului Judeţean Gorj spre aprobare, fiind 
emisă H.C.J nr.106 din 20.10.2015 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de 
specialitate al Consiliului  Judeţean Gorj, D.C.J.E.P Gorj, D.G.A.S.P.C.Gorj şi Camera Agricolă Judeţeană Gorj, 
pentru anul 2016; 
 a fost intocmita documentatia privind incetarea activitatii in cadrul D.C.J.E.P. Gorj a d-nei Muja 
Gabriela, personal contractual detasat din politie incepand cu data de 01.07.2015; 
 a fost întocmită documentaţia pentru  incetarea activitatii privind pe  doamna Grindeanu Luiza -Doina,  
începând cu data de 02 septembrie  2015; 
 a fost întocmită documentaţia pentru suspendarea de drept  a raportului de muncă, respectiv 
reluarea activități  de către funcționarii publici, Captilin Adela-Mona, Popescu Ion-Doinel, Vlad Ion,  Mocioi 
Mihaela, Rata Catalin-Adrian,  Stancu Corina si Munteanu Lucian ca  urmare a concediului medical pentru 
incapacitate temporară de muncă; 
 a fost întocmită documentația pentru stabilirea salariului de bază potrivit HGR nr. 1091/2014 pentru 
stabilirea salariului de bază minim brut pe țară pentru următorii salariați din cadrul Direcției: Cernătescu 
Cosmin Nicolae, Cîndea Melania, Stamatoiu Liviu; 
 a fost întocmită documentația pentru majorarea salariului pentru salariatii din cadrul Directiei potrivit 
prevederilor OUG nr. 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum 
si alte masuri in domeniului cheltuielilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare si a prevederilor 
Legii nr 293/2015 privind aprobarea OUG nr 35/2015 pentru modificarea si completarea OUG nr. 83/2014; 
 a  fost intocmita  anexa  la Contractul individual de munca, privind  modificarea salariului de baza 
pentru d-na Cîndea Melania si Rachiteanu Alin-Mihai personal contractual. 
 s-a comunicat I.T.M.,   prin intermediul aplicației Revisal,  modificarea intervenita ca urmarea a 
modificarii salariului, contractul individual de munca al d-nei   Cîndea Melania si Rachiteanu Alin-Mihai.   
 s-a comunicat  A.N.F.P    modificările intervenite în structura funcţiilor publice ale Direcţiei, prin 
transmiterea documentelor pe suport de hârtie cât şi prin  scanarea si transmiterea documentelor prin 
intermediul utilizării portalului de management al funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici; 
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 au fost efectuate înregistrări, modificări, completări, în  baza de date a structurilor de funcţii publice 
ca urmare a aplicării prevederilor O.U.G. nr. 77/2013 asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, 
a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile si autorităţile publice, prin intermediul 
conexiunii http://www.anfp.gov.ro/ în portalul de management al funcţiei publice şi funcţionarilor publici 
înfiinţat pentru DCJEP Gorj; 
 a fost asigurată acordarea concediilor de odihnă, a recuperării zilelor lucrate de către salariaţi în 
perioada  repausului săptămânal; 
 au fost eliberate la cererea  angajaţilor adeverinţe şi alte documente prin care se atestă anumite 
situaţii ce rezultă din evidenţele pe care le deţin; 
 s-a realizat gestionarea dosarelor profesionale ale personalului Direcţiei; 
 trimestrial a fost întocmit raportul privind stadiul realizărilor măsurilor privind  formarea profesională 
a funcţionarilor publici.  
 
 
F. Activitatea desfăşurată pe linia financiar – contabilitate 
Pe parcursul anului 2015, Serviciul financiar-contabilitate a desfăşurat următoarele activităţi: 
 a fost întocmit bugetul anual de cheltuieli pe baza propunerilor avansate de servicii, compartimente 
fiind supus aprobării ordonatorului principal de credite, respectiv Consiliul Judeţean Gorj 
 a fost urmărită execuţia bugetară conform clasificaţiei bugetare 
 a fost actualizată permanent execuţia bugetară, în acest sens fiind întocmite referate de virări de 
credite, ulterior fiind modificat bugetul  
 a fost organizată şi întocmită evidenţa contabilă cu respectarea prevederilor Legii contabilităţii 
 a fost întocmită lunar balanţa de verificare a conturilor 
 lunar, a fost verificată egalitatea dintre rulaje şi soldul contului sintetic cu suma rulajelor şi suma 
soldurilor conturilor analitice 
 au fost întocmite dările de seamă trimestriale şi anuale respectând normele metodologice elaborate 
de MFP, au fost avizate la Trezoreria Municipiului Tg-Jiu şi au fost depuse la termenele stabilite la ordonatorul 
principal de credite, Consiliul Judeţean Gorj 
 lunar, a fost întocmit necesarul de credite , au fost solicitate cote defalcate din TVA de la Consiliul 
Judeţean Gorj 
 permanent, a fost ţinută evidenţa creditelor bugetare pe articole şi alineate, conform clasificaţiei 
bugetare 
 zilnic, au fost încasate contravaloarea imprimatelor actelor de stare civila 
 au fost încasate sume în lei de la Trezoreria Tg-Jiu pe baza CEC-ului de numerar 
 a fost întocmit zilnic Registrul de casă şi a fost verificată concordanţa dintre disponibilităţile băneşti 
existente în casă cu soldul Registrului de casă 
 au fost efectuate plăţi în numerar pe baza documentelor de plată verificate şi supuse vizei cfp. 
 au fost depuse zilnic, la Trezoreria Tg-Jiu a sumelor încasate în ziua precedentă pe baza foii de 
vărsământ 
 au fost ridicate zilnic extrasele de cont de la Trezoreria Tg-Jiu 
 zilnic au fost verificate operaţiunile de încasări şi plăţi înscrise în extrasele de cont cu documentele 
de plată existente, au fost clarificate cu Trezoreria Tg-Jiu eventualele neconcordanţe 
 permanent au fost întocmite ordine de plată, pe baza ordonanţării la plată, verificând existenţa 
semnăturilor autorizate, care ulterior au fost depuse la Trezoreria Tg-Jiu, în vederea efectuării plăţilor 
 au fost verificate deconturile de deplasare interna stabilind sumele de încasat/recuperat, după caz 
 au fost verificate deconturile de cheltuieli materiale 

 

http://www.anfp.gov.ro/
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 au fost întocmite facturi şi dispoziţii de plată/încasare către casierie 
 a fost asigurată contabilitatea angajamentelor 
 a fost ţinută evidenţa analitică şi sintetică pentru intrările şi ieşirile de materiale, obiecte de inventar, 
mijloace fixe 
 au fost înregistrate în contabilitate extrasele de cont 
 a fost întocmită situaţia lunară a monitorizării cheltuielilor de personal 
 a fost întocmit lunar, bilanţul scurt şi situaţia plăţilor restante 
 a fost înregistrat în contabilitate registrul de casă 
 au fost verificate ştatele de plată de salarii, au fost întocmite documente de plată şi au fost respectate 
termenele legale privind salariile şi contribuţiile la bugetul de stat şi bugetele speciale 
 a fost controlată zilnic înregistrarea ordinelor de plată în extrasele de cont, a fost sesizată Trezoreria 
Tg-Jiu în cazul apariţiei unor diferenţe şi au fost luate măsuri pentru remedierea situaţiei 
 a fost asigurată desfăşurarea ritmică a operaţiunilor de decontare cu furnizorii 
 au fost întocmite şi depuse la termenele stabilite documentele pentru noua aplicaţie a Trezoreriei – 
forexebug. 
 
G. Soluţionarea petiţiilor şi primirea în audienţă a cetăţenilor 

În această perioadă a continuat aplicarea măsurilor pentru creşterea calităţii şi eficienţei activităţii 
de relaţii cu publicul, precum şi a diminuării numărului de reclamaţii şi sesizări, aşa cum au fost ele stabilite 
în Planul de măsuri  pentru creşterea calităţii şi eficienţei activităţii de relaţii cu publicul la nivelul D.C.J.E.P. 
Gorj nr. 3/05.01.2015. 

Atât D.C.J.E.P. Gorj, cât şi serviciile publice comunitare locale de evidenţă au prevăzut şi afişat în 
locuri special amenajate, programul de primire în audienţă a cetăţenilor, atât la conducerea serviciilor 
respective, cât şi la conducerea D.C.J.E.P. Gorj, D.E.P.A.B.D. şi M.A.I.. 

Pe site-ul D.C.J.E.P. Gorj se regăsesc coordonatele de contact ale persoanelor cu atribuţii pe această 
linie. 

 
În cursul acestui an, D.C.J.E.P. Gorj i-au fost adresate 7 petiţii, pentru 6 fiind comunicate răspunsurile 

în termenul prevăzut de lege, una fiind în curs de soluționare. Două petiții au fost soluționate pozitiv, iar în 
cazul a patru dintre ele a fost comunicat cadrul legal care reglementează eliberarea certificatelor de stare 
civilă, a actelor de identitate, respectiv furnizarea datelor cu caracter personal. 

Privind petițiile soluționate pozitiv, menționăm că în prima dintre ele, petentul - cetățean român fără 
domiciliu în țară, sesizează faptul că a fost informat de către S.P.C.E.E.P.S. Gorj, la momentul depunerii cererii 
pentru eliberarea pașaportului CRDS, că nu figurează în baza de date privind evidența persoanelor, și solicită 
înregistrarea sa în baza de date. Datele personale ale petentului au fost preluate în RNEP în baza certificatului 
de naștere, petentul fiind informat asupra acestui fapt. 

În cea de-a doua, petentul a solicitat întreprinderea demersurilor necesare pentru ca fostul 
proprietar al apartamentului în care locuiește să solicite eliberarea unui nou act de identitate pe care să fie 
înscrisă adresa la care locuiește efectiv, astfel încât petentului să nu îi mai parvină corespondența fostului 
proprietar. În urma demersurilor efectuate de către D.C.J.E.P. Gorj în colaborare cu D.P.C.L.E.P. Tîrgu Jiu, 
fostul proprietar a fost pus în legalitate cu un act de identitate pe care este înscrisă noua adresă de domiciliu 
la care locuiește efectiv. 

Una dintre petiții, în care petentul solicită transcrierea certificatului de naștere al fiicei sale, este în 
curs de soluționare, întrucât s-au impus verificări suplimentare la autoritățile germane și poloneze în legătură 
cu întocmirea actului de naștere al fiicei petentului, născută în Germania. 
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Din analiza activităţii pe această linie la nivelul serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a 
persoanelor reiese operativitatea cu care au fost soluţionate petiţiile adresate acestora, în special a celor 
care solicitau deplasarea cu camera mobilă pentru preluarea imaginii persoanelor netransportabile în 
vederea emiterii actelor de identitate. 

 
 
X. SALVARE MONTANĂ 

În conformitate cu reglementările legale în vigoare, obiectul principal de activitate al Serviciul Public 
Judeţean Salvamont Gorj îl constituie participarea la acţiunile de prevenire a accidentelor în munţi  şi în 
mediul subteran speologic , amenajarea şi întreţinerea traseelor turistice montane, patrularea preventivă în 
zonele montane cu flux turistic mare, grad de periculozitate ridicat şi în staţiunile montane de practicare 
intensivă a sporturilor de iarnă, deplasarea de urgenţă la locul solicitat, salvarea accidentatului sau a 
bolnavului, acordarea primului ajutor medical şi transportarea acestuia la prima unitate medicala de 
specialitate.  

 
Acţiunile de patrulare - prevenire s-au concentrat către zonele cu mare afluenţă turistică, astfel : 

- În zona munţilor Cerna, Mehedinţi, Godeanu s-au efectuat peste 68 de zile/om în următoarele perimetre de 
interes turistic : Cloşani,  lac Valea Mare, Izvoarele Cernei, Cerna Sat, Motru Sec, pe creasta munţilor 
Godeanu, pe traseele turistice pedestre din munţii Mehedinţi  şi în munţii Godeanu ; 

- În zona munţilor Vâlcan s-au efectuat peste 102 de zile/om în următoarele perimetre de interes turistic : 
Lainici, Şuşiţa, Cheile Sohodolului, Valea Bâlta, Vâja, Tismana, Valea şi Plaiul Pocruia , zona de alpinism Cheile 
Sohodolului, perimetrele speologice  Runcu, Tismana , Pocruia  şi pe cele  8 trasee turistice pedestre; 

- În zona munţilor Parâng s-au efectuat 212 de zile/om în următoarele perimetre de interes turistic Cheile 
Olteţului, Cheile Galbenului, zona de campare  alpină Gâlcescu, Lainici , perimetru speologic Polovragi – Baia 
de Fier, zonele de alpinism Polovragi şi  Baia de Fier  şi pe cele 10 trasee turistice pedestre  de creasta şi 
adiacente. 
 

Aceste activităţi s-au organizat la fiecare  sfârşit de săptămână  şi permanent pe perioada vacanţelor 
şcolare, în cel puţin doua locaţii diferite, 
reuşindu-se  astfel  asigurarea unui grad de 
răspundere la solicitările de intervenție de 
100%.  

In cursul anului 2015 s-au realizat un 
număr de  peste 1800 zile patrulare/om , 
asistenţa în Baza de Intervenţie Salvamont de 
la Rânca fiind asigurată în regim zilnic de 
permanenţă, 24/24 h, cu 1-10 salvatori, în 
funcţie de sezon şi afluxul de turişti din zonă , 
iar în cele 9 posturi salvamont fiind asigurată 
zilnic cu personal administrativ şi în 
weekendurile din sezonul turistic cu echipaje 
suplimentare de salvatori montani. 
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In perioada de referință, în zona montană a judeţului Gorj s-a răspuns la un număr de 183 de solicitări 
prin care s-a acordat asistență de salvare montană unui număr de 191 de persoane, gradul de răspuns la 
solicitări fiind de 100%.  Din aceste solicitări,  142 au fost accidente specifice sezonului de iarnă, 41 - accidente 
specifice perioadei de vară , fiind înregistrate şi un număr de 3 persoane decedate, toate din activităţi 
economice desfăşurate în zona montană. 

In vederea pregătirii specifice  a salvatorilor montani s-a asigurat  
participarea a trei salvatori la şcolile naţionale de pregătire salvamont, la 
un curs de pregătire de salvare cu elicopterul și s-a  organizat  lunar câte 
una - trei  acţiuni de pregătire centralizată şi omogenizare  a salvatorilor 
angajaţi şi voluntari precum şi de atragere şi formare de noi salvatori 
candidaţi .  

Pe linie de salvare speologică a fost organizat şi un amplu  
exerciţiu interjudeţean (Gorj, Arad, Hunedoara şi Cluj ) şi cu participare 
internaţională (Grupul de Intervenţii Speologice GSS Serbia) ce a urmărit  
omogenizarea tehnicilor salvaspeo și crearea de legături și metodologii 
de lucru comune în vederea colaborării interjudețene şi transfrontaliere 
în cazul unor accidente cu grad ridicat de dificultate sau cu victime 
multiple. Obiectivele exercițiului au constat în coordonarea comună a 
acțiunii din momentul pre-alertei până la încheierea misiunii, instalarea 
punctului de comandă exterior și a celor de comandă interioare, 
gestionarea corectă și eficientă a resurselor umane și materiale, 
evaluarea și managementul riscurilor în zona de subteran și în exterior, instalarea bivuacului de prim ajutor 
subteran, echiparea avenului pentru salvări subterane, realizarea dezobstrucțiilor necesare pentru evacuare, 
testarea de noi echipamente de transport accidentați și de radiocomunicații subterane, evacuarea unuia sau 
mai multor accidentați din sectoarele cuprinse între cotele minus 110 m și minus 140 m, proceduri de transfer 
al accidentaților către echipajele salvamont, respectiv SMURD/Ambulanță, testarea echipamentelor de 
radiocomunicații și TETRA în teren variat montan, discuții în vederea stabilirii unor concluzii și a unor 
obiective viitoare. 

De asemenea , în cursul lunii septembrie 
am participat la un exerciţiu de intervenţie 
multiplă la un accidenta aviatic în zonă montană 
, iar în luna noiembrie am organizat un exerciţiu 
de salvare pe timp de noapte şi la temperaturi 
scăzute, prilej cu care au fost testată capacitatea 
de intervenţie a salvatorilor în diverse situaţii de 
salvare din zonă de abrupt montan.  

În baza relaţiilor de colaborare cu echipe 
similare din ţările cu mare tradiţie în salvarea  
montană  patru salvatori alpini din cadrul S.P.J. 
Salvamont Gorj au participat gratuit la un curs 
de salvare pe pârtii de schi în Serbia. 

În cadrul procesului de pregătire și perfecționare profesională doi salvatori montani din cadrul S.P.J. 
Salvamont Gorj au fost selecționați în delegația care a reprezentat România la Congresul Mondial de salvare 
montană CISA IKAR desfășurat în Irlanda de Nord , fiind nominalizați ca membri în comisiile Tehnică-terestră, 
Avalanşe și Medicină montană , precum şi doi salvatori la Conferinţa europeana a salvatorilor pe pârtiile de 
schi , desfăşurată la Montgenevre în Franţa. 
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Starea marcajelor si a traseelor turistice este bună , traseele au fost verificate la ieşirea din iarnă , au 
fost refăcute potecile , podeţele şi marcajele  , toate traseele beneficiind de săgeţi indicatoare. De asemenea,  
zonele expuse pericolului formării de avalanşe  au fost  semnalizate şi marcate corespunzător cu panouri de 
avertizare. 

Trebuie menționată acțiunea de remarcare a masivului 
Parâng , acțiune realizată și cu sprijinul voluntarilor din cadrul 
Asociației Montane Carpați, a studenţilor din cadrul universităţii 
“Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu şi a membrilor clublului 
“TrixBike”, prilej cu care am continuat implementarea  sistemului, 
unic în România,  de înregistrarea a fiecărui stâlp de marcaj cu un 
cod prin care salvatorii montani pot afla imediat coordonatele 
GPS ale locației evenimentului , fapt ce permite  orientarea rapidă 
a echipajelor de salvamontiști indiferent dacă acționează terestru 
sau aero. Marcaje au mai fost realizate şi în masivul Godeanu , în 
masivul Vâlcan,  precum şi în Piatra Cloşanilor din munţii 
Mehedinţi, zonă în care traseul turistic a fost echipat şi cu cabluri 
pentru asigurarea unei mai bune protecţii a turiştilor.  

Pentru promovarea potenţialului turistic/sportiv şi de 
agrement al zonei montane a fost  acordat sprijin instituţiilor 
organizatoare  la întocmirea documentaţiilor tehnice necesare 
aprobării,  organizării şi desfăşurării de acţiuni sportive, în anul 
2015, organizându-se o competiţie de  automobilism /viteza pe 
traseu montan(doua etape de CN ) , competiţie de  auto OffRoad 
în comuna Runcu,  un concurs  de turism montan și două competiţii locale de schi alpin, menite în principal 
să popularizeze acest sport  şi zona turistică Rânca,  „Cupa Sănătăţii” – împreună cu Spitalul Judeţean Tg.Jiu 
şi Cupa „Rotary”. 

In colaborare cu instituţiile de învăţământ din judeţ au fost organizate 17 acţiuni de educaţie 
montană, ecologică şi de prim ajutor, în rândul copiilor şi tinerilor, asigurându-se  şi asistenţă de specialitate 
pe perioada  desfăşurării acţiunilor  şcolare organizate în zona montană,în acest sens, încheindu-se 
parteneriate de colaborare cu 14 unităţi de învăţământ şcolar şi universitar din judeţul Gorj.  
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De asemenea, cu ocazia Zilei Copilului am organizat o acțiune de prezentare de echipamente şi 
mijloace de intervenţie specifice activităţii în Piaţa Prefecturii din Târgu Jiu, acțiuni similare fiind organizată 
în cursul anului  la Baia de Fier, Runcu şi Polovragi. 

În vederea prevenirii accidentelor pe noul domeniu 
schiabil  din nordul stațiunii Rânca, am realizat analiza de 
securizare a pârtiei de schi și am amplasat elementele de 
securitate, plase, saltele, balize și elemente de semnalizare.  

Pe lângă acestea, Serviciul Public Judeţean Salvamont 
Gorj, s-a  implicat în activitatea de repunere în valoare, 
dezvoltare şi promovare a potenţialului turistic al judeţului Gorj, 
având membri în grupurile de lucru organizate la nivel judeţean 
şi regional, pentru întocmirea planului de dezvoltare socială şi 
economică a judeţului şi a regiunii. 

Baza de date a Centrului de Informaţii Turistice s-a 
reactualizat în permanenţă  şi a fost pusă la dispoziţia tuturor 
turiştilor interesaţi,  încercându-se promovarea acestei prin 
toate mijloacele : presa, internet, târguri turism, materiale 
promoţionale,etc. 

De asemenea s-a acordat sprijin în realizarea unor 
emisiuni radio/TV şi a unor articole în presa scrisă cu caracter  
promoţional al potenţialului turistic al judeţului Gorj cu următoarele posturi de televiziune şi radio : TVR 1, 
TVR 2, TVR Internaţional, TVR Cultural, TVR Craiova, Antena 1, PRO TV, Realitatea, Radio 21, Radio Craiova, 
Radio România Internaţional, etc. , continuându-se colaborarea cu studioul teritorial de radio „Radio Oltenia„  
în baza căreia , săptămânal, în fiecare zi de vineri, am beneficiat  gratuit de un spaţiu de emisie  pentru a 
promova destinaţii turistice din judeţul Gorj. 

 
În anul 2015 dotarea echipelor de salvatori a fost  corespunzătoare  intervenţiei în orice tip de 

accident montan.  
Începând cu acest an a fost implementat un nou sistem de intervenţie salvamont la nivelul judeţului 

, prin concentrarea a doua nuclee de salvatori , unul în Rânca, pentru partea de Est a judeţului şi unul în Târgu 
Jiu , pentru partea centrală şi cea de Vest a zonei montane , ambele dotate cu cate o ambulanţă salvamont , 
o maşină de intervenţie , ATV şi echipamentele de salvare necesare astfel încât timpii de reacţie şi răspuns la 
evenimentul montan să fie cât mai mici. 

In cadrul activităţii nu au existat probleme disciplinare, absențe nemotivate sau nerespectări ale 
codului de conduită profesională.   

Activitatea financiar-contabilă  s-a desfăşurat bine, realizându-se o execuţie bugetară de 99 %. 
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Pentru anul 2016 se va urmări dezvoltarea unor nuclee de prim răspuns la evenimentul montan în 
posturile salvamont din Polovragi , Runcu 
şi Padeş , dotate cu mijloace de deplasare 
, maşină de teren sau ATV , astfel încât 
personalul de aici să poate interveni din 
primul moment al alarmării până la sosirea 
echipelor de salvatori din bazele din Târgu 
Jiu sau Rânca.  

De asemenea se va continua 
colaborarea cu instituţiile de învăţământ 
din judeţ privind educaţia montană în 
rândul copiilor şi tinerilor, asigurându-se  
asistenţă de specialitate necesară pe perioada  desfăşurării acţiunilor.   

Pe plan naţional  în funcţie de priorităţile activităţii se va asigura participarea la acţiunile de 
pregătire/perfecţionare şi testare/autorizare a salvatorilor alpini  şi salvatorilor speologi,  iar pe plan 
internaţional se va continua colaborarea cu  partenerii tradiţionali ai echipei şi se va încerca, în limita 
bugetului, participarea la acţiunile internaţionale la care membrii Serviciului Public Județean Salvamont Gorj  
vor fi invitaţi. 

Traseele turistice montane vor fi verificate în permanenţă și se va demara acţiunea de omologare a 
acestor trasee. 

Echipamentul de lucru, protecţie şi salvare se va verifica şi testa permanent astfel încât sa corespunda 
normelor tehnice in vigoare si se va înlocui ori de cate ori este nevoie astfel încât acţiunile de salvare sa se 
desfăşoare in deplină siguranţă pentru salvatori şi accidentaţi. 

Considerăm ca a fost un an bun pentru activitatea de salvare montană la nivelul judeţului Gorj, an în 
care Salvamontul Gorjean a împlinit 30 de ani de activitate , şi în care , la fel ca întotdeauna s-a reuşit să se 
facă faţă tuturor solicitărilor şi, mai ales, să se  cristalizeze un nucleu puternic de salvatori profesionişti  şi 
voluntari care să poată menţine mereu activitatea de salvare montană la un nivel foarte bun. 

 
 

XI. INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ 
  

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”Lt. col. Dumitru Petrescu” al Judeţului Gorj este serviciul 
public deconcentrat din subordinea I.G.S.U. care funcţionează în baza prevederilor legale privind 
managementul situaţiilor de urgenţă în România (Ordonanţa Guvernului nr.88/2001 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, aprobată cu modificări 
şi completări prin Legea nr.363/2002, modificată şi completată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr.25/2004 aprobată prin Legea nr.329/2004, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.21/2004 privind 
Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă aprobată prin Legea nr.15/2005, O.U.G. nr. 89 
din 30.12.2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul mangementului 
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situaţiilor de urgenţă şi al apărări împotriva incendiilor, O.U.G. nr. 1/2014 privind unele măsuri în 
domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, Hotărârea Guvernului României nr.1490/2004 cu 
modificările şi completările ulterioare şi Hotărârea Guvernului României nr.1492/2004 privind principiile de 
organizare, funcţionarea şi atribuţiilă profesioniste) şi Regulamentul de organizare şi funcţionare nr. 
S/1145116 din 07.07.2011. 
 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”Lt. col. Dumitru Petrescu” al Judeţului  Gorj s-a înfiinţat la 
data de 15.12.2004, în baza Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr.I/0621 din 01.12.2004 prin 
unificarea Grupului de Pompieri ”Lt. col. Dumitru Petrescu” al Judeţului Gorj cu Inspectoratul de Protecţie 
Civilă al Judeţului Gorj şi a fost reorganizat în anul 2011 prin O.M.A.I. nr. I 658/2011 şi în anul 2013 prin 
O.M.A.I. nr. 40314 din 22.02.2013. 
 Inspectoratul reprezintă structura specializată din cadrul sistemului judeţean de management 
pentru situaţii de urgenţă, destinată să execute misiuni de prevenire, monitorizare şi gestionare a situaţiilor 
de urgenţă în zona de competenţă, reprezentată de teritoriul judeţului Gorj şi două localităţi din judeţul 
Mehedinţi(com.. Broşteni, Floreşti). Activitatea inspectoratului este coordonată de prefect și condusă de 
inspectorul șef. 

Pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice, în cadrul Inspectoratului funcţionează structuri specializate, 
astfel: 
  a) Comanda inspectoratului: (inspector şef, prim adjunct, adjunct); 
  b) Structuri în coordonarea primului adjunct: Centrul Operaţional, compartimentele 
Mobilizare, Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, Structura de Securitate şi 3 subunităţi de intervenţie; 
  c) Inspecţia de Prevenire – coordonată de adjunctul inspectorului şef (Serviciul Prevenire; 
Serviciul Protecţie, Pregătire şi Educaţie Preventivă; Compartimentul Avizare-Autorizare; Compartimentul 
Evidenţă, Analiză şi Prognoze Preventive); 
  d) Structuri de suport: Serviciul Logistic, Compartimentul Financiar, Biroul Resurse Umane, 
Compartimentul Juridic şi Contencios, Compartimentul Secretariat şi Documente Clasificate, Compartimentul 
Informare şi Relaţii Publice;  
  e) Subunităţi de Intervenţie 

 Detaşamentul de Pompieri Tg-Jiu (G.I. nr. 1 Tg-Jiu, G.I. nr. 2 Novaci, G.I.nr. 3 Bumbeşti-Jiu) 
 Detaşamentul de Pompieri Motru (G.I. nr. 1 Motru, G.I. nr. 2 Tismana) 
 Secţia de Pompieri Turceni (G.I. nr. 1 Turceni, G.I. nr. 2 Hurezani) 

 
II. OBIECTIVE STRATEGICE 

În conformitate cu prevederile programului de guvernare 2013-2016, direcţiile de acţiune ale 
Ministerului Afacerilor Interne şi Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, în contextul viziunii 
“România – un loc mai sigur şi o naţiune pregătită”, activitatea inspectoratului a vizat îndeplinirea 
următoarelor obiective: 

1. Creşterea continuă a gradului de siguranţă al cetăţeanului atât în mediul rural cât şi în mediul urban, 
promovarea campaniilor de educaţie preventivă şi comportare în situaţii de urgenţă;  

2. Elaborarea, promovarea şi implementarea unor programe privind pregătirea profesională, creşterea calităţii 
vieţii personalului în vederea consolidării statutului pompierului, prin folosirea eficientă a resurselor alocate; 

3. Îmbunătăţirea permanentă a performanţelor instituţiei, precum şi implicarea şi responsabilizarea 
comunităţilor în gestionarea situaţiilor de urgenţă; 

4. Modernizarea structurilor inspectoratului ca element de bază al SNMSU şi creşterea   eficienţei   activităţilor   
pentru   soluţionarea   situaţiilor   de   urgenţă,  prin îmbunătăţirea dotării cu utilaje moderne şi 
perfecţionarea profesională a personalului; 
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III. REALIZĂRI ÎN DOMENIUL PROPRIU DE COMPETENŢĂ 

1.1. STRUCTURILE OPERATIVE DE INTERVENŢIE au acţionat pentru planificarea, organizarea, 
pregătirea şi conducerea unitară a misiunilor de intervenţie ale subunităţilor inspectoratului, precum şi 
pentru coordonarea operativă a celorlalte componente ale sistemului judeţean de management al situaţiilor 
de urgenţă. 

În ultimii cinci ani I.S.U. Gorj a intervenit de 11.171 ori, din analiză observându-se o creştere anuală 
începând cu anul 2013 în medie cu 20% a numărului total de intervenţii, iar numărul intervenţiilor din anul 
2015 a crescut faţă de anul 2011 de 4,2 ori, de la 776 la 3271.     

 
TIPUL DE INTERVENŢIE 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

INCENDII 253 336 228 162 246 1225 
ASISTENŢA PERSOANELOR 31 24 20 19 20 114 
ALTE SITUAŢII DE URGENŢĂ 15 20 25 59 13 132 
INCENDII DE VEGETAŢIE USCATĂ 211 396 44 27 193 871 

ACŢIUNI PENTRU PROTECŢIA COMUNITĂŢILOR 101 106 82 93 150 532 

ASIGURARE/SUPRAVEGHERE 21 53 14 14 22 124 
SMURD (INTERVENTII LA DESCARCERARE) 13 1103 1711 2137 2446 7410 
ALTE SOLICITĂRI  (deplasari fara interv., forțe 
intoarse din drum, alarme false)  

131 188 114 149 181 763 

Total 776 2226 2238 2660 3271 11.171 
 

 
În anul 2015, forțele și mijloacele inspectoratului, au fost solicitate în 3271 situații, de aproximativ 9 

ori/zi.  
Din totalul acestora,  2446 au fost intervenţii SMURD,  644 acţiuni de intervenţie  (din care: 246 pentru 

stingerea incendiilor; 20 pentru asistenţa persoanelor (degajări de persoane în urma exploziilor, prăbuşirii sau 
accidentelor de muncă şi rămase blocate în apartament, ascensor, la înălţime, etc.); 13 alte situaţii de urgenţă 
(misiuni pirotehnice, alunecări de teren, fenomene meteo periculoase, înlăturarea  efectelor inundaţiilor, avarii la 
utilităţi publice, etc); 150 acţiuni pentru protecţia comunităţilor(asigurare măsuri de apărare împotriva incendiilor 
la accidente de circulaţie şi pe timpul desfăşurării de evenimente publice, protecţia mediului, salvări de animale, 
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etc); 193 intervenţii la incendii de vegetaţie uscată şi  incendii fără pagube,  22 intervenţii pentru 
asigurare/supraveghere zonă de producere probabilă  a unor situaţii de urgenţă), iar 181 au fost acţiuni 
nefondate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Notă: 

 
- Alte situaţii de urgenţă (misiuni pirotehnice, alunecări de teren, fenomene meteo periculoase, 
înlăturarea  efectelor inundaţiilor, avarii la utilităţi publice, etc). 

 - - Acţiuni pentru protecţia comunităţilor (alte intervenţii, protecţia mediului, salvări de animale, etc). 
- - Asistenţă persoane (degajări de persoane în urma exploziilor, prăbuşirii sau accidentele de muncă şi 

rămase blocate în apartament, ascensor, la înălţime, etc.) 
 
Totodată în anul trecut au fost monitorizate un număr de 789 transporturi diferite (din care 204  

transporturi armament şi muniţie, 230  transporturi deşeuri,  164  transporturi materiale explozive,  70  
transporturi substanţe chimice,  80  transporturi bunuri şi valori, 41 alte transporturi). 

În situaţia intervenţiilor (fără SMURD) din ultimii 5 ani se observă că media a fost de 752/an, cu o 
creştere semnificativă a situaţilor de urgenţă în anul  2012 (1123 intervenţii), aceasta datorându-se creşterii 
numărului de incendii şi incendii de vegetaţie uscată și un minim de 523 intervenții în anul 2014. 

 
Media incendiilor în ultimii 5 ani a fost de 265 incendii/an înregistrându-se un maxim de 336 

incendii în 2012 (urmând o scădere de 52% până în anul 2014, la 162 incendii  şi o creştere în anul 2015 cu 
34% la 246 incendii) și un minim de 162 în anul 2014. 
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În ultimii cinci ani media incendiilor de vegetație uscată a fost de 217/an cu un maxim în anul 2012 

de 396 (urmând o scădere bruscă de 93% până în anul 2014, după care s-a înregistrat o creştere de 7,14 ori 
în anul 2015 de 193 intervenţii la incendiile de vegetaţie uscată) și un minim de 27 în anul 2014. 

 
Numărul intervenţiilor pe subunităţii în anul 2015  
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În anul 2015 pe timpul intervenţiilor altele decât SMURD au fost salvate 37 persoane (33 adulţi şi 4 copii) 
faţă de 65 (52 adulţi şi 13 copii) în anul 2014 şi au fost protejate bunuri şi instalaţii în valoare de 17.588.500 
lei. Pagubele produse au fost estimate în anul 2015 la 2.627.025 lei. Raportul dintre  bunurile salvate/ pagube 
a fost de 6,7 ori mai multe bunuri salvate. 
Analiza statistică şi evaluarea  intervenţiilor SMURD din anul 2015 
În anul 2015, echipajele SMURD din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Lt.col.Dumitru 
Petrescu" al judeţului Gorj au fost alertate pentru: 
• 2521 acţiuni de ajutor medical de urgenţă şi descarcerare, din care: 
- 2446 intervenţii (2430 solicitări pentru ajutor medical de urgenţă,  3 asistenţă persoane, 13 descarcerare 
accident rutier). 
-   43 acţiuni au fost deplasări fără intervenţie; 
-   27 acţiuni forţele au fost întoarse din traseu; 
-  5 alertă falsă. 
În ceea ce priveşte cazuistica solicitărilor pentru ajutor medical de urgenţă situaţia se prezintă astfel: 1246 
(51,28%) pentru afecţiuni medicale; 496 (20,41%) pentru traumatisme; 276 (11,36%) pentru probleme 
neurologice, psihiatrice; 117 (4,81%) pentru intoxicaţii; 182 (7,49%) pentru afecţiuni cardiace; 83 (3,42%) 
pentru ajutor medical în caz de accident rutier; 21 (0,86%) pentru stop cardio-respirator resuscitat şi 
neresuscitat; 4 (0,16%) pentru afecţiuni chirurgicale şi neochirurgicale, 2 (0,08%) pentru arsuri , 1 (0,04%) 
bolnavi găsiţi decedaţi şi 2 (0,08%) pentru alte afecţiuni.  
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Din luna februarie 2012 la nivelul I.S.U. Gorj, a fost operaţionalizat Serviciul Mobil de Urgenţă, 
Reanimare şi Descarcerare (SMURD).  În fiecare an numărul intervenţiilor SMURD a crescut  în medie cu  
450 de intervenţii, ajungându-se de la 1103 intervenţii SMURD în 2012 la 2446 intervenţii SMURD în anul 
2015 (creştere de 2,2 ori).  

 
Pe timpul acţiunilor de intervenţie SMURD au fost asistate medical un număr de 2463 persoane din 

care 2191 adulţi şi 272 copii. 
Pe timpul desfăşurării acţiunilor operative de intervenţie nu au fost înregistrate victime sau răniţi din cadrul 
forţelor de intervenţie ale inspectoratului. 

 
   SITUAŢII DE URGENŢĂ GENERATE DE FENOMENE METEOROLOGICE 
 În anul 2015, premergător evoluţiei fenomenelor meteorologice prognozate, au fost emise de către 
A.N.M.H, 1 avertizare meteorologică COD PORTOCALIU, 71 atenţionări „COD GALBEN” de fenomene 
meteorologice periculoase imediate, 43 atenţionări meteorologice „COD GALBEN”, 20 atenţionări 
hidrologice „COD GALBEN”, 1 avertizare hidrologică „COD PORTOCALIU” şi 38 informări meteorologice, iar în 
2014 au fost emise 8 avertizari meteorologice COD PORTOCALIU, 102 atenţionări „COD GALBEN” de 
fenomene meteorologice periculoase imediate, 26 atenţionări meteorologice „COD GALBEN”, 3 avertizări 
hidrologice COD ROSU, 15 avertizare hidrologică „COD PORTOCALIU”, 38 atenţionări hidrologice „COD 
GALBEN” şi 19 informări meteorologice. 
 

 

1103 1711

2137
2446

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2012 2013 2014 2015

INTERVENTII DE ACORDARE PRIM AJUTOR SI DESCARCERARE

0
20
40
60
80

100
120

 avertizare
COD

PORTOCALIU

atenţionări 
„COD 

GALBEN” de 
fenomene 

meteorologice 
periculoase 

imediate

atenţionări 
meteorologice 

„COD 
GALBEN”

avertizări
hidrologice
COD ROSU,

avertizare 
hidrologică 

„COD 
PORTOCALIU”

atenţionări 
hidrologice 

„COD 
GALBEN”

informări
meteorologice

2015

2014

608 

426 
309 

Media  

 

 

 



Consiliul Județean Gorj             Raportul Președintelui 2015 
 

 

229 

 Informarea şi avertizările emise au vizat în principal fenomene legate de precipitaţii sub formă de 
ninsoare, ploi, descărcări electrice, grindină, intensificări ale vântului şi ceaţă.  
 În anul 2015, ca urmare a precipitaţilor abundente au fost afectate 26 localităţi din judeţul Gorj unde 
s-au produs 57 de evenimente (45 alunecări de teren din care 23 alunecări de teren noi şi 22 reactivate, 9 
prăbuşiri/burduşiri/tasări de teren şi 3 eroziuni). 

 Cele mai afectate localităţi fiind Bumbeşti-Pitic (sat Cîrligei), mun. Motru (sat Dealul Pomilor), Roşia 
de Amaradia şi Bustuchin.      

 
1.2 ACTIVITĂŢI PENTRU ASIGURAREA SECRETARIATULUI TEHNIC PERMANENT AL C.J.S.U. GORJ 
În anul 2015 au fost organizate şi desfăşurate 15 şedinţe ale C.J.S.U. Gorj (2 şedinţe ordinare și 13 

şedinţe extraordinare în care au fost adoptate 11 Hotărâri ale C.J.S.U. Gorj pentru adoptarea documentelor 
operative necesare desfăşurării activităţii şi luarea deciziilor imediate în cazul evenimetelor produse ca 
urmarea a manifestării tipurilor de riscuri) și 6 videoconferinţe, comparativ cu anul 2014 când au au fost 
organizate şi desfăşurate 11 şedinţe ale C.J.S.U. Gorj (2 şedinţe ordinare și 9 şedinţe extraordinare în care 
au fost adoptate 6 Hotărâri ale C.J.S.U. Gorj) și 29 videoconferinţe. 

 
În ceea ce priveşte măsurile stabilite prin hotărârile C.J.S.U.Gorj, a fost întocmit „Stadiul îndeplinirii 

acestora în anul 2015”, care a fost prezentat şi analizat în şedinţa C.J.S.U. Gorj, în mare parte fiind îndeplinite 
sau în curs de aplicare.  

 
  1.3. ACTIVITĂŢI DE PLANIFICARE, PREGĂTIRE, ORGANIZARE, CONDUCEREA ŞI DESFĂŞURARE A 
ACŢIUNILOR DE INTERVENŢIE 

  Pentru organizarea acţiunilor de intervenţie au fost planificate şi desfăşurate 4 exerciţii cu forţe şi 
mijloace în teren (EXFT),  după cum urmează: 

 EXFT: în situaţia producerii unui incendiu la căldiri cu aglomerări de persoane - Centru Comercial 
SHOOPPING CITY MALL Târgu-Jiu.- în data de 24.03.2015. 

 EXFT: În cazul producerii unor situaţii de urgenţă generate de producerea unui incendiu la S.C. 
Complex Hotelier „GORJUL” S.A.- în data de 25.06.2015;   

 EXFT: pentru antrenarea structurilor de intervenţie în vederea îndeplinirii misiunilor specifice în 
situaţia producerii unui accident chimic pe amplasament urmat de explozii şi incendii  C.O. Sucursala 
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Electrocentrale Turceni - în data de 21.08.2015. 
 EXFT: pentru antrenarea structurilor de intervenţie în vederea îndeplinirii misiunilor specifice în 

cazul unui accident de aviaţie civilă în zona Cerna Sat – în data de 09.09.2015. 
În anul 2015 au fost selecţionaţi 27 de subofiţeri pentru a participa la cursul de prim ajutor calificat, 1 

la cursul de dresaj câini căutare-salvare, 3 la cursul convenţie inițială pentru conducător ambarcaţiuni, 2 la 
cursul pentru dezvoltarea carierei „căutare –salvare”.  

In perioada 29-31.07.2015 s-a desfăşurat etapa a III-a a concursurilor serviciilor profesioniste pentru 
situaţii de urgenţă, conform ”Programului organizării şi desfăşurării concursurilor profesioniste pentru situaţii 
de urgenţă etapa a III-a” aprobat cu nr. 3020306/20.07.2015. Clasamentul general a fost următorul: I.S.U.J. 
Mehedinţi locul I, I.S.U.J. Gorj locul al II-lea, I.S.U.J. Dolj locul al III-lea, I.S.U.J. Vâlcea locul al IV-lea, I.S.U.J. 
Caraş-Severin locul al V-lea. 

În luna august lotul reprezentativ al inspectoratului a participat la Competiţia naţională de descarcerare 
şi de acordare a primului ajutor calificat - Faza Zonală din municipiul Drobeta Turnu Severin. 

 
1.4. ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI COMUNICAŢII ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI  

REALIZĂRI ÎN DOMENIUL PROPRIU DE COMPETENŢĂ 
Pentru executarea atribuţiilor specifice, în perioada 01.01 - 31.12.2015, personalul Compartimentului 

Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei a executat următoarele activităţi: 
A. Pentru asigurarea măsurilor de securitate şi protecţie a informaţiilor INFOSEC în reţelele de 

comunicaţii şi informatică proprii: 
a) s-au creat conturi privilegiate de administrator de sistem pe SIC - urile inspectoratului şi s-au 

implementat mecanismele de permitere a accesului doar la datele pentru care utilizatorul are nevoia de a 
cunoaşte; 

b) s-a instalat un program antivirus cu licenţă pe toate componentele sistemelor informatice şi de 
comunicaţii; 

c) s-au instalat sisteme de operare şi programe software auxiliare cu licenţă distribuite de M.A.I. prin 
I.G.S.U; 

d) s-au implementat politicile de securitate pe toate calculatoarele din dotarea inspectoratului, conform 
Ghidului INFOSEC şi OMAI S/226 din 2009, numărul acestora crescând de la 15 în anul 2011 la 71 în anul 
2015. 

Anul de referinţă 2011 2012 2013 2014 20
15 

Nr. PC-uri pe care 
exista implementate 
politici de securitate 

15 23 23 23 71 

 
 
B. Pentru îmbunătăţirea dotării cu tehnică de comunicații: 
a) s-au efectuat seriile de funcţionare tip test la aparatura S.M.I.S.U. în vederea operaţionalizării acestui 

sistem. 
b) s-a instalat câte o  staţie de primire Apeluri de Urgenţă pe 112 la fiecare subunitate (excepţie G.I. 

Hurezani). 
c) s-au instalat 4 sisteme de supraveghere video noi la PCA Sediul I, PCA Sediul II, PCA Detaşamentul de 

Pompieri Motru şi la PCA Secţia de Pompieri Turceni şi s-au instruit persoanele cu atribuţii de verificare a 
acestora; 
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d) s-a îmbunătăţit dotarea cu  radiotelefoane fixe, mobile şi portabile în reţeaua TETRA, ajungându-se 

de la 16 în anul 2011 la 95 în anul 2015. 
 

 
 

 2011 2012 2013 2014 2015 Total 
Fixe 1 0 0 0 7 8 

Mobile 15 0 10 2 12 39 
Portabile 0 0 43 5 0 48 

Total 16 0 53 7 19 95 
 

1.5. ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI „STRUCTURA DE SECURITATE”  
Obiectivele Structurii de Securitate, au fost:   
a) Urmărirea punerii în aplicare a măsurilor de protecţie fizică a surselor generatoare de informaţii, 
a normelor interne privind procedurile specifice de protecţie a personalului; 
b) Asigurarea securităţii informaţiilor clasificate în format letric şi INFOSEC. 
Au fost efectuate 18 controale tematice la subunităţile de intervenţie şi la structurile din cadrul 
comandamentului inspectoratului la fel ca în anul 2014, materializate prin rapoarte de control cu termene şi 
responsabilităţi concrete pentru remedierea deficienţelor, având ca scop principal identificarea 
vulnerabilităţilor cu privire la protecţia informaţiilor clasificate. 
În perioada 02-06.11.2015, Structura de Securitatea a I.S.U. Gorj, a fost controlată de către Structura de 
Securitate a IGSU, în urma controlului nefiind constatate nereguli. 
Unitatea nu s-a înregistrat  cu incidente de securitate colaborarea cu Serviciul de Informații și Protecție 
Internă Gorj fiind bună din acest punct de vedere. 
 
2. ACTIVITATEA DE PREVENIRE 
Activitatea de prevenire a fost planificată şi desfăşurată conform prevederilor O.M.A.I. nr. 89 din 08 iulie 
2013 pentru aprobarea „Regulamentului de planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare a activităţii de 
prevenire a situaţiilor de urgenţă” şi a Planului I.S.U. Gorj cu activităţile de prevenire pentru anul 2015 nr. 
3.045.007 din 07.01.2015, în scopul preîntâmpinării, reducerii sau eliminării riscurilor de producere a 
situaţiilor de urgenţă precum și pentru îndeplinirea principalelor obiective. 
Obiectivele activităţii de prevenire au vizat: 
- asigurarea respectării prevederilor actelor normative şi a celorlalte reglementări privind apărarea 
împotriva incendiilor, protecţiei civile şi dezastrelor; 
- identificarea, evaluarea şi analiza pericolelor potenţiale, aprecierea probabilităţii de apariţie şi a 
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consecinţelor riscurilor pentru viaţa oamenilor, mediu şi bunuri materiale; 
- reducerea numărului de incendii şi implicit al numărului victimelor rezultate din acestea; 
- perfecţionarea nivelului de pregătire a personalului cu atribuţii în managementul situaţiilor de urgenţă 
din administraţia publică locală, instituţii publice, operatori economici, dar şi asigurarea unui cadru 
informaţional necesar creării unei culturi preventive în rândul cetăţenilor judeţului. 
 
 Analiza modului în care activitatea de prevenire şi-a atins obiectivele stabilite  
2.1. Activitatea de avizare-autorizare 
 Pe parcursul anului 2015 cadrele inspecţiei au analizat un număr de 464 documentaţii în vederea 
emiterii avizelor şi/sau autorizaţiilor de specialitate, faţă de 266 în 2014, (reprezentând creştere cu 74,4%), 
de 290 în 2013,(reprezentând creştere cu 60%), de 209 în 2012,(reprezentând creştere de peste 1,2 ori), de 
210 în 2011 (reprezentând creştere de 1,2 ori) şi de 172 în 2010, (reprezentând creştere de peste 1,6 ori). 

 
 În urma verificărilor au fost eliberate 181 avize faţă de 165 în 2014, (reprezentând creştere cu 9,7%), 

de 138 în 2013, (reprezentând creştere cu 31,1%), de 154 în 2012, (reprezentând creştere cu 17,5%), de 144 
în 2011, (reprezentând creştere cu 25,7%) şi de  127 în 2010, (reprezentând creştere cu 42,5%), din care:  

- 59 avize pentru transportul deşeurilor periculoase faţă de 95 în 2014, (reprezentând scădere cu 
37,9%), de 66 în 2013,  de 75 în 2012, 70 în 2011 şi de 39 în 2010; 

- 109 avize de securitate la incendiu faţă de 60 în 2014, 60 în 2013, 60 în 2012, 52 în 2011 şi 67 în 2010; 
- 10 avize pentru planuri de evacuare în situaţii de urgenţă  faţă de 7 în 2014, de 6 în 2013,  de 19 în 

2012,  de 22 în 2011 şi de 19 în 2010; 
- 2 avize la planuri de urgenţă internă faţă de 3 în 2014, de 6 în 2013, de 3 în 2012,  de 0 în 2011 şi 1 în 

2010; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- totodată s-au eliberat 119 autorizaţii şi acorduri faţă de 77 în 2014, de 76 în 2013, de 51 în 2012, de 

62 în 2011 şi faţă de 46 în 2010 din care: 97 autorizaţii de securitate la incendiu, o autorizaţie de protecţie 
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civilă, 19 acorduri de securitate la incendiu pentru organizarea şi desfăşurarea jocurilor de artificii,  precum 
şi 2 acorduri pentru comercializarea articolelor pirotehnice. 

 

 
Datele statistice ale ultimilor ani relevă creşterea în perioada 2010-2012 a numărului de avize 

eliberate, urmată de o scădere în anul 2013 faţă de anul 2012 şi continuată de o creştere a acestora în 
perioada 2014-2015. Totodată, se observă o creştere progresivă a autorizaţiilor de securitate la incendiu în 
perioadele 2010-2011 şi 2012-2015, cu precizarea că în 2012 faţă de 2011 se remarcă o scădere de la 62 la 
51 de acte administrative emise. 

 Datorită nerespectării normelor, normativelor şi a legislaţiei în vigoare în domeniul proiectării şi 
realizării construcţiilor, au fost respinse 165 cereri de eliberare a avizului de securitate la incendiu (faţă de 
44 în 2014,  de 66 în 2013, de 2 în 2012, de 3 în 2011 şi de 4 în 2010, 8 cereri de eliberare a avizului de 
protecţie civilă faţă de 6 în 2014, de 10 în 2013, de 0 în 2012,  de 0 în 2011, 0 în 2010)  şi 12 cereri de eliberare 
a autorizaţiilor de securitate la incendiu (faţă de 11 în 2014, de 6 în 2013, de 0 în 2012, de 1 în 2011 şi 0 în 
2010). 

Analizând respingerile cererilor de eliberare a avizelor/autorizaţiilor de securitate la incendiu şi 
protecţie civilă, se observă următoarele: 

- avize de securitate la incendiu – scădere în perioada 2010-2012, urmată de o creştere semnificativă 
în perioada 2013-2015; 

- avize de protecţie civilă – constanţă în perioada 2010-2012, creştere în 2013 faţă de perioada 2010-
2012, urmată de o scădere în perioada 2014-2015 faţă de 2013; 

-  autorizaţii de securitate la incendiu – creştere în anul 2011 faţă de 2010, scădere în 2012 faţă de 
2011, urmată de o creştere în perioada 2013-2015 faţă de 2012. 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015
AUTORIZAŢII ŞI

ACORDURI 46 62 51 76 77 119

46
62

51
76 77

119

4 3
2

66
44

165

2010 2011 2012 2013 2014 2015

RESPINGERI AVIZE PI

 



Consiliul Județean Gorj             Raportul Președintelui 2015 
 

 

234 

 
2.2 Activitatea de control  
Activitatea de control a fost concretizată prin planificarea şi executarea unui număr de 1151 controale 

de prevenire faţă de 1903 în 2014, (reprezentând scădere cu 39,5%), de 1668 în 2013, (reprezentând scădere 
cu 31%), de 1821 în 2012, (reprezentând scădere cu 36,8%), de 737 în 2011, (reprezentând creştere cu 56,2%) 
şi de 635 în 2010, (reprezentând creştere cu 81,2%). 

Se observă scăderi ale numărului de controale cu 39,51% faţă de anul 2014, cu 31% faţă de anul 2013, 
cu 36,79 faţă de anul 2012, dar şi creşteri ale acestora cu 56,17% faţă de anul 2011 şi cu 81,25% faţă de 
anul 2010. 

 
 
Cu ocazia activităţilor de control au fost constatate 4217 nereguli şi deficienţe de natură 

organizatorică şi tehnică faţă de 5453 în 2014, de 6720 în 2013, de 5323 în 2012, de 2996 în 2011 şi de 3540 
în 2010. Din totalul acestora, cadrele inspecţiei au soluţionat pe timpul controalelor 979 nereguli şi 
deficienţe (faţă de 914 în 2014, de 747 în 2013, de 1481 în 2012, de 1286 în 2011 şi de 1553 în 2010),  iar 
pentru celelalte 3238 nereguli (faţă de 4539 în 2014, de 5973 în 2013, de 3842 în 2012, de 1710 în 2011 şi 
de 1987 în 2010) factorii de decizie ai unităţilor administrativ-teritoriale, instituţiilor publice precum şi 
operatorilor economici verificaţi au dispus măsuri de remediere cu termene şi responsabilităţi concrete. 
Pe timpul controalelor au fost aplicate un număr de 2614 sancţiuni contravenţionale  (faţă de 3196 în 2014, 
de 2166 în 2013, de 1345 în 2012, de 534 în 2011 şi de 585 în 2010), din care 2014 avertismente (faţă de 
2697 în 2014, de 1394 în 2013, de 1164 în 2012, de 413 în 2011 şi de  431 în 2010), precum şi 600 amenzi 
contravenţionale (faţă de 499 în 2014 de 772 în 2013, de 181 în 2012, de 121 în 2011 şi de 154 în 2010),  în 
cuantum de 605.700 lei (faţă de 228.300 lei în 2014, de 342.100 lei în 2013, de 106.700 lei în 2012,  de 
71.700 lei în 2011 şi de 109.200 lei în 2010). 
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Analizând neregulile şi deficienţele constatate se observă o scădere a numărului acestora în anul 

2015 faţă de perioada 2012-2014, respectiv o creştere faţă de perioada 2010-2011. 
În ceea ce priveşte sancţiunile contravenţionale aplicate se observă o creştere a acestora în anul 

2015 faţă de perioada 2010-2013, dar şi o scădere cu 18,2% faţă de anul 2014, remarcându-se faptul că 
avertismentele au aceeaşi reprezentare ca totalul sancţiunilor contravenţionale aplicate, scăderea faţă 
de 2014 fiind de 25,32%, iar amenzile au crescut faţă de perioada 2010-2012 şi de anul 2014, însă au 
scăzut cu 22,28% faţă de anul 2013, de la 772 la 600. Bineînţeles, că un aspect foarte important îl 
constituie cuantumul amenzilor aplicate, iar în anul 2015 acesta este de 605,7 mii lei faţă de 342,1 mii 
lei în anul 2013 şi 71,7 mii lei în anul 2011 (cel mai mare, respectiv cel  mai mic cuantum din perioada 
2010-2014).  

 
2.3. Exerciţii de alarmare şi evacuare 
Pe timpul controalelor au fost desfăşurate 875 exerciţii de alarmare în caz de incendiu (faţă de 1029 

în 2014, de 956 în 2013, de 90 în 2012, de 110 în 2011  şi de 51 în 2010),  precum şi 401 exerciţii de alarmare 
în situaţii de protecţie civilă (faţă de 339 în 2014, de 243 în 2013, de 123 în 2012, de 27 în 2011 şi de 31 în 
2010). 

 
 
 
2.4. Servicii voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă 
În anul 2015 au fost controlate toate cele 70 de servicii voluntare pentru situaţii de urgenţă din județul 

Gorj și 13 controale la serviciile private pentru situații de urgență.   
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Pe timpul controalelor au fost organizate şi s-au desfăşurat 72 exerciţii şi aplicaţii (faţă de 71 în 2014, 
reprezentând creştere cu 1,4%, de 72 în 2013, rămânând constant, de 58 în 2012, reprezentând creştere cu 
24,13%, de 23 în 2011, reprezentând creştere de peste 2 ori şi faţă de 44 în 2010, reprezentând creştere cu 
63,6%) şi 22 exerciţii şi aplicaţii cu serviciile private pentru situaţii de urgenţă (faţă de 13 în 2014, 
reprezentând creştere cu 69,2%, de 10 în 2013, reprezentând creştere de 1,2 ori, de 12 în 2012, reprezentând 
creştere cu 83,3%, de 8 în 2011, reprezentând creştere de 1,75 ori şi faţă de 7 în 2010, reprezentând creştere 
de 2 ori). 

 
2.5 Activitatea de informare preventivă 

Pe parcursul anului 2015 activitatea de informare preventivă a populaţiei cu privire la riscurile 
existente şi modul de comportare în cazul producerii unor situaţii de urgenţă a fost concretizată prin 
întocmirea şi editarea a 2 reviste (Protecţia Civilă şi Pompierii Gorjeni, faţă de tot atâtea anul 2014), 2 
materiale video (faţă de 3 în 2014), 5 materiale şi articole preventive (faţă de 8 în 2014), 4 pliante (faţă de 7 
în 2014), prin participarea la 8 emisiuni radio (faţă de 16 în 2014) şi 6 emisiuni TV (faţă de 7 în 2014). 

 
Au fost organizate şi s-au desfăşurat 1236 activităţi de infomare preventivă pe timpul şi respectiv în 

afara controalelor, cu ocazia Zilelor Protecţiei Civile şi Pompierilor din România, Zilei Informării Preventive – 
Marţi 13, Zilei Internaţionale pentru Reducerea Riscului de Dezastre, cu ocazia programului extraşcolar „Să 
ştii mai multe, să fii mai bun”, pe timpul vacanţei de vară în taberele de agrement din judeţ, etc. 

Pe parcursul anului 2015 în cadrul activităţilor de informare preventivă desfăşurate au fost distribuite 
peste 5000 afişe, flyer-e şi sticker-e, calendare, leaflet-uri, etc. şi au fost transmise spre difuzare la  posturile 
radio şi TV locale, pe panourile in şi out-door existente în municipiul Tg-Jiu materialele audio-video aferente 
Campaniilor naţionale de informare şi educare preventivă „R.I.S.C. – Siguranţa nu este un joc de noroc” şi 
„Nu tremur la cutremur”. 

2.6 Activitatea de pregătire a populaţiei  
Activitatea de pregătire a populaţiei în domeniul situaţiilor de urgenţă s-a desfăşurat conform „Planului 

de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă pe anul 2015” aprobat cu Ordinul prefectului judeţului Gorj 
nr. 24 din 05.02.2015, prin cursuri  organizate de Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru 
Managementul Situaţiilor de Urgenţă - Ciolpani şi Centrul Zonal de Pregătire pentru Protecţie Civilă din 
Craiova şi prin convocări, instructaje, aplicaţii, exerciţii şi concursuri la inspectorat. 
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Prezenţa personalului planificat la cursuri la cele 2 centre de pregătire pe anul 2015 a fost cea mai 
ridicată faţă de perioada 2010-2014 cu un procent de 76,65%, astfel procentul de participare la Centrul 
Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă – Ciolpani a fost de 90%, 
iar la Centrul Zonal de Pregătire pentru Protecţie Civilă din Craiova a fost de 63,3%. 

Menţionăm că persoanele ce au absentat nemotivat la cursuri au fost sancţionate contravenţional 
conform prevederilor legale în vigoare. 

 2.7 Valoarea indicatorilor de performanţă stabiliţi prin Ordinului inspectorului general 
nr.1.401/I.G./2013. 

Din cei 23 indicatori, 17 au calificativ FB, 3 calificativ B, 2 au calificativ S şi 1 are calificativ NS. 
Cu toate greutăţile întâmpinate în activitatea preventivă, personalul Inspecţiei de Prevenire a 

acţionat permanent pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice la timp şi de calitate, fapt ce rezultă din valoarea 
indicatorilor de performanţă, unde la majoritatea indicatorilor s-au obţinut rezultate bune şi foarte bune. 

 
2. ASIGURAREA RESURSELOR FINANCIARE 

În perioada 01.01  - 31.12.2015, pentru finanţarea realizării obiectivelor generale ale instituţiei 
privind executarea misiunilor de prevenire, monitorizare şi gestionare a situaţiilor de urgenţă,  au fost alocate 
credite bugetare în valoare de 28.095.481 lei,  înregistrându-se o majorare procentuală a fondurilor publice 
cu 8,10% faţă de anul 2014 (25.991.562 lei).                                                                                            
 Execuţia bugetară s-a realizat în procent de 100%. La data de 31.12.2015 unitatea nu a înregistrat 
obligaţii neachitate faţă de furnizorii de bunuri materiale şi servicii. 
          Direcţia de acţiune pentru anul 2016 este respectarea disciplinei financiare. 

 
 
3. ASIGURAREA RESURSELOR LOGISTICE 

Activitatea Serviciului Logistic este organizată şi se desfăşoară în baza reglementărilor legale în vigoare 
pe compartimente, după cum urmează: 
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  - Compartimentul Tehnic; 
- Compartimentul Administrativ; 

  - Compartimentul Achiziţii Publice. 
 

       OBIECTIVELE SERVICIULUI LOGISTIC ÎN ANUL 2015 
Principalele obiective ale Serviciului Logistic, în anul 2015 au fost următoarele: 

- menţinerea tehnicii de intervenţie şi transport în stare de operativitate, în vederea îndeplinirii misiunilor 
specifice; 

- reducerea timpilor de imobilizare a tehnicii cu defecţiuni în scopul menţinerii la un nivel ridicat a capacităţii 
de intervenţie a unităţii; 

- evitarea producerii de evenimente tehnice, accidente de circulaţie; 
- menținerea consumurilor de carburanţi, combustibili, gaze, energie electrică şi apă în limite legale; 
- asigurarea logistică de bunuri materiale şi servicii, prin atribuirea corectă a contractelor de achiziţie publică. 
- asigurarea unor condiţii cât mai bune de cazare, hrănire, echipare a personalului inspectoratului. 

      
 REALIZĂRI ÎN DOMENIUL PROPRIU DE COMPETENŢĂ 

În anul 2015,  în cadrul Compartimentului Tehnic s-au desfăşurat activităţi în conformitate cu ordinele 
şi normativele în vigoare, după cum urmează:  

 
 3.1. Pe linia asigurării tehnice de autovehicule:  

În anul 2015 au fost executate 20 de reparaţii accidentale la autovehiculele de transport şi 
autospecialele de intervenţie din dotarea unităţii.  

Comparativ cu media ultimilor cinci ani de 23 reparaţii accidentale, rezultă o scădere de 13%. 
            În ceea ce priveşte înzestrarea cu autovehicule în cursul anului 2015, unitatea a fost dotată cu 6 
autovehicule -  3 autovehicule marca DACIA DUSTER, un  autovehicul marca Dacia Logan 1.5 DCI, o 
autospecială pentru transport personal şi victime multiple marca MERCEDES-BENZ, o ambarcaţiune de 
intervenţie şi salvare cu motor YAMAHA,   toate achiziţionate de către I.G.S.U. 
      În ultimii cinci ani unitatea a fost dotată cu 24 autovehicule din care  5 preluate prin redistribuire şi 19 
autovehicule noi.  

Se observă faptul că în fiecare an a existat preocupare din partea personalului cu atribuţii din cadrul IGSU 
şi ISU Gorj pentru reînoirea parcului auto și la  îmbunătăţirea gradului de dotare cu tehnică al unităţii. 
       La momentul actual gradul de dotare cu mijloace auto, navale, etc. este de 30%, iar  gradul de dotare 
cu tehnică şi materiale pentru stingerea incendiilor este de 88%, în creştere cu 3%  faţă de anul 2011, însă 
tehnica veche de intervenție este în procent de 62%.  

În urma analizei consumurilor de carburanţi din utimii 5 ani s-a constatat că în anul 2015 s-a 
consumat cea mai mare cantitate de carburant 52.777 litri în creştere cu 32 % faţă de media perioadei 
analizate (2011-2014).   
3.2.  Pe linie de achiziţii publice 
 Pe parcursul anului 2015 s-au achizitionat si asigurat bunuri materiale şi servicii necesare unităţii pentru 
buna desfăşurare a activităţilor zilnice. Au fost alocate fonduri la titlul II ”Bunuri şi servicii” în valoare de 962.818 
lei în creştere cu 27% faţă de 2014 şi cu 62% faţă de media ultimilor cinci ani. De remarcat este faptul că față de 
solicitările I.S.U. Gorj, procentul de alocare financiară a fost doar de 16%. 

În urma utilizării Sistemului Electronic de Achiziţii Publice, s-a realizat un procent valoric de 
aproximativ 76% achiziţii publice efectuate integral prin mijloace electronice, din totalul valoric al achiziţiilor 
publice efectuate, depăşind procentul de 40% impus de HG 167 din 03.03.2010.  
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Activitatea compartimentului achiziţii publice a inclus şi administrarea fondurilor alocate de către 
Consiliul Judeţean Gorj Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Gorj, în valoare de 130.000 lei.  Astfel, în 
anul 2015 a fost cheltuită suma de 77.619 lei reprezentând un procent de 60%, inferior mediei procentelor 
din anii anteriori de 80%. Acest lucru s-a datorat faptului că suma de 30.000 lei destinată reparațiilor la 
tehnica de intervenție donată inspectoratului prin Programul Operațional Regional, nu a fost folosită.          
  3.3. Compartimentul  administrativ 
  Activitatea compartimentului administrativ s-a desfăşurat în conformitate cu ordinele şi 
normativele în vigoare şi a avut ca obiective asigurarea condiţiilor de cazare, muncă, echipare şi hrănire 
corespunzătoare pentru personalul inspectoratului şi respectarea de către acesta a reglementărilor privind 
activitatea de supraveghere şi verificare tehnică a instalaţiilor şi de protecţie a mediului. 
 a) Pe linia administrării patrimoniului imobiliar s-a urmărit  încadrarea în normele de consum, 
concomitent cu  menținerea consumurilor de gaze, energie electrică şi apă în normele legale.  

În anul 2015 au fost înregistrate următoarele consumuri: 48578 mc - gaze naturale, 162599 kw – 
energie electrică, 39033 mc – apă potabilă. În urma analizei consumurilor se constată o creştere faţă de 
media perioadei de referinţă cu 6% la gaze naturale şi 32% la energie electrică. Deşi au fost înregistrate 
aceste creşteri faţă de anii anteriori, consumurile se încadrează în normele prevăzute, acestea fiind de: 
121.832 mc - gaze naturale, 165.066 kw – energie electrică, 54.431 mc – apă potabilă 

b) Pe linie de intendenţă: 
 - hrănirea efectivelor s-a desfăşurat conform O.M.A.I. nr. 310/2010, astfel personalul de la Detaşamentul de 
Pompieri Motru, Secţia de Pompieri Turceni şi Gărzile de Intervenţie Novaci, Tismana, Bumbeşti-Jiu şi Hurezani a 
adoptat sistemul de hrănire ,,pachet individual”, iar personalul de la Detaşamentul de Pompieri Tg-Jiu serveşte 
masa la popota I.J.J. Gorj în baza unui protocol încheiat între cele două instituţii; 
 - s-au  respectat normele igienico-sanitare în spaţiile de servire a hranei, nu au fost încălcări ale normelor sanitar-
veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, unitatea neînregistr-nd evenimente negative pe această linie. 
 - echiparea efectivelor s-a efectuat centralizat prin Direcţia Logistică din IGSU. 

În anul 2015 s-a achitat lunar și integral valoarea drepturilor de echipament, aceasta fiind de 1.524.959 
lei, în creştere cu 8% faţă de perioada analizată. Totodată a fost achitată lunar contravaloarea normei de hrană.
  

c) Pe linie de protecţia mediului şi supraveghere tehnică: 
- au fost întocmite situaţiile cerute de eşaloanele superioare în termenele stabilite, în volum complet şi de calitate, 
respectându-se legislaţia în vigoare. 
 În cursul anului 2015, în cadrul serviciului logistic au fost efectuate un număr de  27 controale tematice 
conform planului anual de control, executate la subunităţi. Nu s-au constatat probleme majore, stabilindu-se de 
fiecare dată măsuri  cu termene de realizare şi sarcini concrete menite să menţină şi să îmbunătăţească activitatea 
sectorului tehnic şi administrativ.  

Un alt obiectiv important l-a reprezentat organizarea şi coordonarea activităţilor de gestionare a bunurilor 
materiale în vederea depozitării, mişcării, exploatării în mod economic şi eficient. Scopul principal a fost acela al 
evitării producerii de pagube materiale, rezultatele inventarierii şi controalele ierarhice efectuate, confirmând 
acest fapt.  

De asemenea s-a urmărit în permanenţă îmbunătăţirea indicatorilor de performanţă ai Serviciului 
Logistic. Situaţia în ceea ce priveşte indicatorii de performanţă este următoarea: 

• Coeficientul de stare tehnică – 99% foarte bine; 
• Coeficientul de operativitate  -  60% bine (caracter obiectiv). 
• Indicele de corectitudine al desfăşurării procedurilor de achiziţie publică, numărul contestaţiilor soluţionate în 

favoarea operatorului economic contestatar – 0 foarte bine; 
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• Procentul achiziţiilor publice realizate integral prin mijloace electronice  – 76%  foarte bine; 
• Ponderea drepturilor de personal acordate nelegal sau neacordate, în raport cu fondurile bugetare alocate – 

100% foarte bine. 
 
   4. ACTIVITATEA DE SECRETARIAT ŞI DOCUMENTE CLASIFICATE       
 În perioada 2011-2015 Compartimentul Secretariat şi Documente Clasificate, a primit şi 
soluţionat un număr de 1090 petiţii, media fiind de 
218/an: 
- în anul 2011 : 285 petiţii primite şi soluţionate : 
- în anul 2012 : 224 petiţii primite şi soluţionate : 
- în anul 2013 : 122 petiţii primite şi soluţionate : 
- în anul 2014 : 230 petiţii primite şi soluţionate : 
- în anul 2015 : 239 petiţii primite din care 229 
soluţionate şi 10 în curs de soluţionare. 
  
 
 

 
V. ARMONIZAREA LEGISLATIVĂ 

Activitatea juridică  şi de contencios în perioada de referinţă s-a desfăşurat cu scopul general de a 
furniza asistenţă juridică operativă, calificată, comenzii şi personalului inspectoratului, în exercitarea 
atribuţiilor conferite de legi şi de regulamente, iar ca obiectiv principal, de reprezentare şi apărare a  
intereselor legitime ale  instituţiei, cu autorităţile administraţiei publice, conducerea diligentă şi sigură pentru 
gestionarea dosarelor aflate pe rolul diferitelor  instanţe de judecată, în care  au predominat cele de 
contencios administrativ şi fiscal . 
         Au fost avizate pentru legalitate un număr de 55 de contracte, convenţii, protocoale, în procent de  80% 
atribuirea contractelor de achiziţie publică realizându-se prin SEAP, dovedind transparenţa cheltuirii 
fondurilor publice. 
 
          VI. PREVENIREA ŞI COMBATEREA CORUPŢIEI. 

 Activitatea de prevenire şi combatere a corupţiei – a fost organizată şi s-a desfăşurat conform 
„Strategiei Naţionale Anticorupţie” şi O.M.AI. nr. 86/2014. O atenţie deosebită a fost acordată activităţilor 
de prevenire a actelor de corupţie, actualizarea „Registrului de riscuri la corupţie” – activităţi gestionate de 
comanda inspectoratului, consilierul pentru integritate şi grupul de lucru constituit, în colaborare cu 
reprezentantul Serviciul Anticorupţie pentru judeţul Gorj . Inspectoratul nu s-a înregistrat cu evenimente 
deosebite privind săvârșirea de fapte de corupție. 
 
 VII. MANAGEMENTUL COMUNICĂRII 

Acreditarea jurnaliştilor 
Activitatea de acreditare anuală a reprezentanţilor mass-media pe lângă Inspectoratul pentru 

Situaţii de Urgenţă al judeţului Gorj s-a desfăşurat conform Legii 544/2001, în perioada 05 ianuarie – 01 
februarie 2015. În acest interval au fost primite 34 cereri de acreditare reprezentând 24 instituţii media. 
Toate acestea au fost aprobate de către conducerea I.S.U. Gorj, ulterior aceştia beneficiind de materialele 
de presă întocmite şi SMS-urile de anunţare a evenimentelor importante la care inspectoratul a participat. 

Monitorizarea modului de prezentare a activităţii inspectoratului de către mass media 
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În scopul informării populaţiei cu privire la  activitatea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă 
Gorj, cunoaşterii şi aplicării regulilor şi  măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor şi a consecinţelor 
negative ale nerespectării acestora, au fost publicate în mass-media locală, regională şi centrală, un număr 
de 881 referiri (faţă de 969 referiri în anul 2014, 884 în anul 2013, 1241 în anul 2012, şi 1055 în anul 2011), 
toate fiind referiri pozitive şi neutre, şi nicio referire nefavorabilă. 

 
De asemenea au fost monitorizate un număr de 332 referiri (faţă de 380 referiri în anul 2014, 311 

referiri în anul 2013, 404 în  anul 2012 şi 338 în anul 2011), la posturile locale, regionale şi centrale de 
radio şi televiziune. 

În anul 2015, reprezentanţi ai I.S.U. Gorj au participat la un număr de 23 emisiuni ale posturilor 
locale şi regionale de televiziune şi radio (faţă de 32 emisiuni la care s-a participat în anul 2014, 19 în anul 
2013, 12 în anul 2012, şi  16 în anul 2011). 
    

Întocmirea materialelor de presă şi asigurarea publicării acestora 
 
 Compartimentul Informare şi Relaţii Publice al I.S.U. Gorj, a întocmit şi dat spre publicare un număr 
de 51 comunicate şi buletine de presă, (faţă de 65 materiale de presă în anul 2014, 68 în anul 2013, 73 în 
anul 2012, 107 în anul 2011 şi 124 în anul 2010). 

 
            

Analizând cele prezentate, putem aprecia că activitatea Compartimentului Informare şi Relaţii 
Publice desfăşurată în anul 2015 a fost una foarte bună. 

 
VIII. COOPERAREA INTRA ŞI INTERINSTITUŢIONALĂ 
Pentru conducerea şi desfăşurarea acţiunilor de intervenţie şi a altor misiuni specifice, au fost 

elaborate şi actualizate documente operative şi s-au desfăşurat activităţi, astfel:  
− Planul cu principalele activităţi ale inspectoratului; 
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− Planul roşu de intervenţie al judeţului Gorj în cazul accidentelor cu victime multiple; 
− Au fost centralizate şi transmise către IGSU, date şi informaţii în vederea elaborării registrului cu 

capabilităţi la nivel naţional. 
− S-a asigurat funcţionarea Secretariatului Tehnic Permanent şi desfăşurarea operativă a şedinţelor 

C.J.S.U. Gorj. 
− S-au organizat și desfășurat exerciții cu forțe și mijloace în teren care au vizat îmbunătățirea  

relațiilor de colaborare și cooperare pentru gestionarea corespunzătoare a situațiilor de urgență pe teritoriul 
județului Gorj. 

 
IX. ACCESARE FONDURI EUROPENE 

I.S.U.J. Gorj în calitate de beneficiar, ca urmare a continuării proiectului „Extinderea dotării cu 
echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă în regiunea sud-vest Oltenia” 
din cadrul Programul Operaţional Regional, proiect implementat de  Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară S-V Oltenia, din care Consiliul Județean Gorj face parte, va fi dotat, la începutul acestui an, 
cu o autospecială şenilată de intervenţie şi o autospecială de lucru cu apă și spumă tip FRAP. 
 

Ne dorim să fim în permanenţă utili şi eficienţi, în greaua, dar nobila noastră misiune, de 
„salvatori”, să acționăm cu profesionalism pentru ”prevenire, protejare, salvare” a cetățenilor și 
mediului, la producerea situațiilor de urgență, în zona de competență. 
 
       
XII. DEZVOLTAREA ȘI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII 
 

1. Infrastructură rutieră  

• Activitatea de întreţinere şi reparaţii drumuri publice judeţene 
 
Pentru efectuarea lucrărilor de întreţinere şi  reparaţii curente la drumurile publice de interes 

judeţean, au fost prevăzute credite bugetare în sumă de 14.837.000 lei, din care s-au înregistrat plăţi în 
valoare de 11.034.472 lei. 

Drumurile publice judeţene sunt componente principale ale sistemului de infrastructură judeţean, iar 
întreținerea și repararea lor reprezintă o prioritate pentru judeţul Gorj, cu impact semnificativ şi benefic în 
dezvoltarea obiectivelor socio-economice, prin descongestionarea şi fluidizarea circulaţiei, facilitarea 
legăturilor interjudeţene şi a legăturilor cu şi între căile rutiere principale, prin reducerea timpului şi a 
costurilor de transport, îmbunătăţirea accesului şi creşterea eficienţei administrării reţelei judeţene şi, mai 
ales, valorificarea potenţialului turistic şi economic, precum şi desfăşurarea unui trafic rutier în condiţii 
normale de siguranţă şi transport.   

Reţeaua de drumuri publice judeţene este constituită dintr-un număr de 34 de drumuri judeţene, cu o 
lungime totală de 837 de km, drumuri cu o stare de viabilitate precară, determinată atât de structura rutieră 
îmbătrânită şi ieşită din perioada normală de funcţionare (circa 60%), cât şi de traficul de mare tonaj, în 
continuă creştere pe marea majoritate a acestora. 

Pentru anul 2014, Unitatea Administrativ Teritorială -  Judeţul Gorj şi-a propus și a  executat o paletă 
largă de lucrări de întreţinere, care asigură o stare de viabilitate corespunzătoare reţelei de drumuri publice 
judeţene, în scopul încadrării în strategia de viabilizare a celor 34 de drumuri judeţene. 
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Realizarea lucrărilor de întreţinere curentă a fost efectuată conform prevederilor ,,Normativului 
privind lucrările de întreţinere şi reparare a drumurilor publice”, indicativ AND 554-2002, a reglementărilor 
tehnice şi a standardelor din domeniu în vigoare. 

Întreţinerea curentă a reţelei de drumuri publice judeţene de pe raza judeţului Gorj a fost realizată în 
scopul menţinerii acestora la nivelul standardelor şi reglementărilor tehnice în vigoare privind calitatea şi 
siguranţa traficului. 

Lucrările au fost realizate pe bază de comandă, în funcţie de bugetul alocat cu această destinație. 
Principalele categorii de lucrări care s-au executat sunt prezentate în tabelul  de mai jos: 

Nr. 
crt. 

Simbol 
articol 

Denumire articol U.M. 

1 101.1. 
Întreţinerea părţii carosabile specifice tipului de 

îmbrăcăminte 
  

2 101.1.1. Întreţinere îmbrăcăminţi asfaltice   
  Plombări execuţie 100 mp 
  Colmatarea fisurilor şi crăpăturilor execuţie 100 ml 
  Badijonarea suprafeţelor poroase execuţie 100 mp 

3 101.1.2. Întreţinere îmbrăcăminţi cu lianţi hidraulici   
  Colmatarea rosturilor şi crăpăturilor execuţie 100 ml 
  Refaceri dale execuţie 100 mp 

4 101.1.5. Întreţinerea drumurilor pietruite   

  
Greblarea pietrei alergătoare şi aşternerea pe drum, 

aprovizionarea cu materiale pietroase în val până la 300 
mc/km 

execuţie km 

  Scarificare şi reprofilare drum execuţie 100 mp 
5 101.2. Întreţinere comună tuturor drumurilor   
6 101.2.1. Întreţinere platformă drum   
  Curăţire platforme drumuri de materiale aduse de viituri execuţie mc 
  Tratarea burduşirilor execuţie 100 mp 
  Aducerea la profil a acostamentelor prin tăiere manuală execuţie 100 mp 
  Aducerea la profil a acostamentelor prin tăiere mecanică execuţie 100 mp 
  Completarea acostamentelor şi nivelări la cotă execuţie mc 
  Tăieri de cavalieri execuţie mc 

7 101.2.2. Asigurarea scurgerii apelor   
  Curăţire şanţuri execuţie ml 
  Executarea şanţurilor de pământ execuţie ml 
  Desfundare şanţuri execuţie ml 
  Întreţinere drenuri execuţie 100 ml 

  
Amenajări ale torenţilor şi canalelor de evacuare până la 

200 m lungime 
execuţie 100 ml 

8 101.2.3. Întreţinerea mijloacelor pentru siguranţa circulaţiei   
  Întreţinerea indicatoarelor de km (borne) execuţie buc 
  Întreţinere parapet elastic execuţie 100 ml 
  Întreţinere parapet rigid execuţie 100 ml 
  Văruirea plantaţiilor şi accesoriilor (coronamente etc.) execuţie mp 
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9 101.2.4. Asigurarea esteticii rutiere   

  
Revizii curente şi intervenţii operative execuţie ore 

  Cosirea vegetaţiei ierboase execuţie 100 mp 
10 101.2.5. Întreţinerea drumurilor laterale   

  
Aducerea la profil şi întreţineri locale, asigurarea scurgerii 

apelor - drumuri laterale 
execuţie buc 

11 101.3. Întreţinerea curentă a podurilor   
12 101.3.1. Poduri din beton   

  
Reparaţii tencuieli, curăţirea căii de noroi, desfundarea 

gurilor de scurgere, reparaţii parapete, trotuare, sferturi 
de con 

execuţie ml 

13 101.3.2. Întreţinerea albiilor din zona podurilor   

  
Înlăturarea din albii a depunerilor, curăţirea de răgălii a 

infrastructurii şi a albiilor 
execuţie 100 mp 

  Reparaţii izolate la praguri de fund şi la apărări de maluri execuţie buc 
14 101.3.3. Întreţinerea podeţelor   

  
Reparaţii izolate la coronamentele aripilor, camere de 
liniştire, peree, desfundări şi decolmatări de podeţe 

execuţie buc 

15 102 Întreţinere curentă pe timp de iarnă   
16 102.2. Aprovizionare nisip + transport în baze execuţie mc 

 
Aprovizionare sare + transport în baze execuţie to 
Transport nisip în depozite mici, figurat execuţie mc 

Amestec nisip + sare execuţie mc 

17 102.5. 
Prevenirea şi combaterea lunecuşului şi înzăpezirii 

drumurilor publice 
execuţie mc 

  Curăţirea manuală a zăpezii afânate 15 cm execuţie 100 mp 
  Curăţirea manuală a zăpezii afânate 16-25 cm execuţie 100 mp 
  Curăţirea manuală a zăpezii afânate 26-35 cm execuţie 100 mp 
  Curăţirea manuală a zăpezii afânate 36-50 cm execuţie 100 mp 
  Curăţirea manuală a zăpezii îmbibate cu apă 15 cm execuţie 100 mp 
  Curăţirea manuală a zăpezii îmbibate cu apă 16-25 cm execuţie 100 mp 
  Curăţirea manuală a zăpezii îmbibate cu apă 26-35 cm execuţie 100 mp 
  Curăţirea manuală a zăpezii îngheţate 15 cm execuţie 100 mp 
  Curăţirea manuală a zăpezii îngheţate 16-25 cm execuţie 100 mp 
  Curăţirea manuală a zăpezii îngheţate 26-35 cm execuţie 100 mp 

  
Combaterea poleiului prin aşternere de material 

antiderapant manual 
execuţie to 

  
Combaterea poleiului prin aşternere de material 

antiderapant mecanizat 
execuţie to 

  Informare operativă pe timp de noapte şi sărbători execuţie ore 
  Informare operativă în timpul programului execuţie ore 
  Curăţirea mecanizată a zăpezii execuţie mii lei 
  Utilaje deszăpezire - aşteptare I execuţie mii lei 
  Utilaje deszăpezire - aşteptare II execuţie mii lei 
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18 103 Tratamente bituminoase execuţie km 

19 106 Covoare bituminoase 
execuţie 

100 mp 
proiectare 

20 107 Siguranţa rutieră   

21 107.1. 
Aprovizionare şi montare cu indicatoare rutiere, stâlpi, 

stâlpişori de dirijare 
execuţie 100 buc 

22 107.2.1. Aprovizionare şi montare parapet execuţie ml 
23 107.2.2. Aprovizionare şi montare borne execuţie buc 
24 107.3.1. Executarea marcajelor longitudinale execuţie km 
25 107.3.2. Executarea marcajelor transversale execuţie mp 

26 107.4. 
Amenajarea locurilor de parcare, inclusiv procurarea 
dotărilor (coşuri de gunoi, mese, scaune, jardiniere) 

execuţie 
buc 

proiectare 

27 107.5.1. Amenajarea intersecţiilor (sensuri giratorii) 
execuţie 

buc 
proiectare 

28 107.5.2. Amenajarea intersecţiilor cu drumuri laterale 
execuţie 

buc 
proiectare 

29 108 Plantaţii rutiere   
30 108.2. Întreţinere, completări şi defrişări pe zona şi spaţiile verzi execuţie 100 mp 
31 111 Protejarea corpului şi platformei drumului   

32 111.2.1. Şanţuri dalate 
execuţie 

ml 
proiectare 

33 111.2.2. Şanţuri pereate 
execuţie 

ml 
proiectare 

34 111.3. Drenuri 
execuţie 

100 ml 
proiectare 

35 111.5. Ziduri de sprijin din b.a. 
execuţie 

ml 
proiectare 

36 111.6. Drumuri de acces 
execuţie 

buc 
proiectare 

37 111.7. 
Amenajarea platformei pentru verificarea tonajelor 

autovehiculelor 
execuţie 

buc 
proiectare 

38 111.8. Întreţineri drumuri pietruite execuţie km 
39 112 Întreţinerea periodică a podurilor şi podeţelor   

  

Înlocuirea hidroizolaţiei pe cale; înlocuire borduri; 
înlocuire parapet; înlocuire dispozitive pentru acoperirea 

rosturilor de dilataţie; refaceri ale betonului degradat 
prin torcretare; consolidarea elementelor din beton 

armat 

execuţie 

ml 

proiectare 

 113 Lucrări accidentale   

40 113.1. Lucrări accidentale 
execuţie 

ml 
proiectare 

41 113.2. Refaceri după inundaţii 
execuţie 

100 mp 
proiectare 

42 113.3. Aducerea drumurilor la starea tehnică iniţială execuţie km 
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proiectare 

43 114 Îmbrăcăminte asfaltică uşoară 
execuţie 

km 
proiectare 

44 115 Ranforsări ale sistemului rutier 
execuţie 

km 
proiectare 

45 118 Definitivări podeţe   

46 118.1. Podeţ Ø 600 
execuţie 

buc 
proiectare 

47 118.2. Podeţ Ø 800 
execuţie 

buc 
proiectare 

48 118.3. Podeţ Ø 1000 
execuţie 

buc 
proiectare 

Pentru activitatea de întreținere și reparații efectuată pe drumurile publice județene, în anul 2015 s-
au efectuat plăți în valoare de 11.168.330 lei, din care 11.034.473 lei pentru activitate de întreținere și 
reparare propriu zisă și 133.857 lei  pentru siguranța circulației. 
 

I. CHELTUIELI DE INVESTIŢII 
 

În cadrul titlului de cheltuieli „active nefinanciare” au fost efectuate plăţi în sumă de 27.145.483,36 
lei, creditele bugetare fiind în sumă de 28.367.800,00 lei.  

Analizând execuţia obiectivelor investiţionale programate pe drumurile publice judeţene, atât în 
privinţa serviciilor de proiectare, cât şi referitor la realizarea lucrărilor prevăzute în cadrul listelor de investiţii, 
situaţia, pentru fiecare obiectiv în parte, se prezintă astfel:  

 
• EXECUȚIE LUCRĂRI ,,Consolidare terasamente pe DJ 664A, km 1+900 – km 2+300, Rugi, com. 

Turcinești, jud. Gorj” 
 

Obiectivul de investiție  Consolidare terasamente pe DJ 664A, km 1+900 – km 2+300, Rugi, com. 
Turcinești, jud. Gorj a fost cuprins în Lista cheltuielilor de investiții  pe anul 2015, în cadrul capitolului bugetar 
84.02. 

Pentru aducerea drumului județean într-o stare tehnică corespunzătoare, impusă prin standardele în 
vigoare privind siguranţa circulaţiei rutiere, au fost necesare măsuri minime, cum ar fi: lucrări la 
infrastructură, suprastructură, dispozitive de scurgere a apelor și podețe. 

Descrierea generală a lucrărilor: 
Drumul județean 664A are lungimea reală de 18+920 km, poziția kilometrică 0 aflându-se la intersecția 

cu DJ 664, în localitatea Turcinești. DJ 664A trece prin următoarele localități: Turcinești - la km 0+000, Rugi - 
la km 2+780, Curpeni - la km 7+350, Alexeni - la km 10+300, Stănești - la km 12+400 și Ursați - la km 18+920. 

Lucrările de consolidare terasamente au fost executate la km 1+900, în localitatea Rugi din comuna 
Turcinești.   
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DJ 664 A (DJ664)Turcineşti – Rugi – Curpeni – Stăneşti – Căleşti – Ursaţi(DJ672B),     18,920 km 

 
Descrierea lucrărilor de consolidare executate 
Reamenajare carosabil și acostamente 
Reamenajarea carosabilului a constat în aplicarea unei îmbrăcăminți asfaltice, astfel:   
A – structura rutieră nouă  - în zona consolidării  în suprafață de 877 mp; 

        B – sistem rutier existent consolidat -  reamenajarea carosabilului prin aplicarea unei  îmbrăcaminți 
asfaltice  în suprafață de 866 mp. 
        Pentru impermeabilizarea acostamentelor au fost realizate două straturi de beton asfaltic de 4 cm 
BA16 și  6 cm BAD25, așezate pe un strat de piatră spartă de 12 cm grosime  și balast 30 cm pe o lățime 
de 75 cm, S = 195 mp. Pentru zonele unde nu sunt lucrări de consolidare, acostamentul a fost realizat din 
piatră spartă de 15 cm grosime, pe o lățime de 75 cm în suprafață de 210 mp. 
         Pentru scurgerea apelor accidentale din sistemul rutier au fost executate drenuri transversale, cu 
adâncime variabilă între 1,00 m și 1,50 m și o lățime de 1,00 m. 

     În profil transversal, drumul are o lățime de 6 m, cu panta de 2,5%, iar acostamentele o pantă de 
4%. În zona centrală, partea carosabilă s-a racordat cu arc de cerc sau pantă unică, conform profilelor 
transversale. 

 
 Amenajare ziduri pe coloane  

Consolidarea terasamentelor în această zonă a fost realizată pe tronsoane de ziduri de sprijin, 
fundate pe coloane Benotto. Tronsoanele au o lungime de 10 m cu 5 coloane așezate în zig-zag, 
solidarizate între ele cu un radier din beton armat de 10 x 3.70 x 2m. Pentru consolidare au fost amplasate 
11 tronsoane cu un spațiu între ele de 5 cm. 

Pe radierul coloanelor s-a pozat un zid de sprijin din beton armat cu elevația variabilă 3,70 – 6,20 
m, lățime la coronament de 0.6 m și lățime la rost elevație fundație de 1,50 m. 

Pentru scurgerea apelor s-a prevăzut un dren din bolovani de râu de 0,50 m pe înălțime variabilă între 
3,00 și 4,50 m cu barbacane Φ75 mm PVC, câte 5 barbacane pe tronson zid. 

La baza zidului s-a realizat un șanț pereat armat pentru deversarea apelor pluviale rezultate pe partea 
carosabilă, cât și din drenuri, având la bază o lățime de 50 cm. 

Protecția auto s-a făcut cu parapeți auto de tip greu, stâlpi metalici, amortizoare și lise metalice din 3 
în 3 m. 
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Amenajare ziduri – parapeți adînciți 
Pentru consolidarea terasamentelor din zona drumului, respectiv a părții carosabile, s-au prevăzut 

parapeți adânciți armați pe lungimile de 50 m  dreapta în continuarea zidului pe coloane și 100 m stânga în 
zona zidului pe coloane. Parapeții adânciți au fost realizați pe tronsoane de 10 m, având la bază o lățime de 
2,5 m și o înălțime de 1,00 m, pe care rezema o elevație din beton armat cu înălțimea de 1,00 m și o lățime 
de 0,5 m. Pentru scurgerea apelor s-au prevăzut drenuri din bolovani de râu și barbacane PVC Φ75 mm. 

Protecția auto se face cu parapeți auto de tip greu, stâlpi metalici, amortizoare și lise metalice din 3 în 
3 m. 

 
Șanțuri pereate pe taluz              

        Pentru scurgerea apelor din zona drumului, respectiv a taluzului prăbușit, s-au  realizat  următoarele 
șanțuri pereate: șanț pereat tip I, L = 138 m și șanț pereat tip II, L = 135 m. 
        S-au prevăzut 5 cămine de vizitare pentru decolmatare și curățire, iar pentru scurgerea la capătul 
drenului s-a asigurat un cap de dren din beton simplu.  
        Pentru racordarea șanțului dalat existent care produce, prin descărcarea neamenajată a apelor, 
degradarea terenului (infiltrații în zona de taluz) s-a executat o canalizare din PVC Φ300 pe o lungime de 18 
m. Prin acest racord, se dirijează apele într-un cămin și, de aici spre exterior, prin șanțul proiectat în lungime 
de 138 m. 

În anul 2014, a fost semnat contractul de execuție a lucrărilor, acestea fiind demarate conform 
ordinului de începere nr. 10212, emis în data de 18.08.2014. 

În data de 30.10.2015 a fost încheiat procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 13966. 

   
Lucrări executate  

pe DJ 664A, km 1+900 – km 2+300, Rugi, com. Turcinești  
 

Pentru obiectivul de investiție execuție lucrări Consolidare terasamente pe DJ 664A, km 1+900 – km 
2+300, Rugi, com. Turcinești, jud. Gorj, în anul 2015 au fost efectuate plăți în valoare de 1.290.817,40 lei. 
 

• EXECUȚIE LUCRĂRI ,,Consolidare terasamente pe DJ 675A, km 11+950, comuna Bustuchin, județul 
Gorj” 

 
Drumul județean 675A are lungimea reală de 15+930 km, poziția kilometrică 0+000 aflându-se la 

intersecția cu DN 67B în localitatea Licurici. 
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DJ675A trece prin următoarele localități: Licurici, la km 0+000, Berlești, la km 6+500, Bustuchin, la 
km 12+300 și Pojaru, la km 14+400.  
 

 
 

DJ 675 A (DN67B)Licurici – Berleşti – Bustuchin(DJ675C) 
 

În urma precipitaţiilor sub formă de ploaie și ninsoare din perioada noiembrie-decembrie 2014, a 
creşterii aportului de apă, precum și a fenomenelor repetate de îngheț-dezgheț, alunecarea de teren produsă 
în urma precipitaţiilor din intervalul 27-29 Iulie 2014, și reactivată ca urmare a precipitațiilor abundente 
căzute în perioada 24-26 Octombrie 2014, așa cum a fost prezentată și în procesul verbal înregistrat la  
Primăria comunei Bustuchin cu nr. 81/06.01.2015 și la sediul Consiliului Județean Gorj sub nr. 82/06.01.2015, 
a evoluat spre axul drumului, ducând la agravare alunecării de teren, existând pericolul întreruperii circulației 
pe drumul județean care face legătura între centrul comunei Berlești și centrul comunei Bustuchin; 

Astfel, datorită acestor fenomene, pe drumul județean 675A, la km 11+950, pe o lungime de 
aproximativ 100m, pe partea stângă, există o prăbușire a părții carosabile, fapt ce îngreunează desfășurarea 
circulației rutiere.  

În data de 06 ianuarie 2015, s-a deplasat, la fața locului, comisia mixtă de constatare și evaluare a 
pagubelor produse în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase în unitățile administrativ teritoriale 
din județul Gorj, constituită  prin Ordinul Prefectului nr. 167 din 22.07.2014, alcătuită din reprezentanți ai 
Consiliului Județean Gorj, Instituția  Prefectului -  Județul Gorj Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Lt. 
col. Dumitru Petrescu”, Inspectoratul Județean în construcții Gorj și Sistemul de Gospodărire a Apelor Gorj și 
a încheiat Procesul Verbal înregistrat  la Consiliul Județean Gorj sub  nr. 82/06.01.2015 
 Prin Procesul Verbal menționat, s-a constatat că zona este semnalizată corespunzător și s-a dispus 
demararea procedurilor de întocmire a documentației tehnico-economice necesară pentru execuția lucrărilor 
de consolidare a terasamentelor pe DJ675A, la km 11+950, comuna Bustuchin, Județul Gorj. 

Consiliul Județean Gorj a făcut demersurile necesare obținerii  sumei necesare pentru consolidarea 
terasamentelor pe drumul județean 675A, la km 11+950, în comuna Bustuchin, prin inițierea unui proiect de 
hotărâre de Guvern privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, 
prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru județul Gorj,  pe care l-a înaintat către Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Public, cu adresa nr. 14220 din 30.10.2014; 
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În data de 23.12.2014, Guvernul României a aprobat Hotărârea de Guvern nr. 1138 privind alocarea 
unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, 
pentru unele unități administrativ-teritoriale afectate de calamități naturale produse de inundații, potrivit 
cărei pentru obiectivul de investiție “Consolidare terasamente pe DJ 675A, km 11+950, comuna Bustuchin, 
județul Gorj”-proiectare și execuție, a fost alocată suma de 2.000 mii lei. 

 
Descrierea lucrărilor de consolidare executate 
Reamenajare carosabil + acostamente 
Reamenajarea carosabilului a fost realizată prin aplicarea unei îmbrăcăminți asfaltice. Acest sistem 

s-a aplicat în zona consolidării,  în suprafață de 1788 mp. 
 S-a avut  în vedere o structură rutieră nouă, astfel: 

   4,0 cm beton BA16; 
   6,0 cm binder BAD25; 
 12,0 cm piatră spartă; 
 30,0 cm fundație balast; 

        Pentru impermeabilizarea acostementelor, s-a executat un strat din beton de ciment, cu grosimea de 
10,00 cm, care ține loc și de rigolă pentru scurgere apelor pluviale de pe partea carosabilă.  Această rigolă s-
a așezat  pe aceleași straturi ca și sistemul rutier proiectat nou. Lungimea acestei rigole este de 60 m, 
respectiv 140 m și s-a executat pe zona consolidării, respectiv a zidurilor de sprijin fundate pe coloane 
Benotto. 
       În profil transversal, drumul are o lățime de 6,00 m, cu panta de 2,5%, iar acostamentele au o pantă de 
4%.  
 

Amenajare ziduri pe coloane  
Consolidarea terasamentelor în această zonă s-a realizat pe tronsoane de ziduri de sprijin, fundate 

pe coloane Benotto, tronsoanele ce au o lungime de 10 m cu 3 coloane așezate în linie,  solidarizate între ele 
cu un radier din beton armat de 10 x 2,5 x 2m, pentru zidurile cu înălțimea de 3,5 m, L = 50m (6 tronsoane) 
și radiere de 3 x 2,5 x 1,5m, pentru ziduri de sprijin cu înălțimea de 1,5 m și o grosime de 0,5 m, L = 100m (10 
tronsoane).  

Coloanele Benotto au d = 1080 mm și lungimi diferite, respectiv 12 m (15 buc. zid, L = 50 m) și 6 m 
(30 buc. zid, L = 100 m). 

Pe radierul coloanelor, s-a pozat un zid de sprijin din beton armat cu elevația constantă de 3,5 m, 
lățime la coronament de 0,6 m și lățime la rost elevație fundație de 1,25 m. 

Pe coronamentul zidurilor se vor monta parapeți de protectie auto h = 0,5 m. 
 
Șanțuri pereate drum              

        Pentru scurgerea apelor din zona drumului, s-au realizat  următoarelor tipuri de șanțuri pereate: 
 
-      Șant pereat tip II, L = 55 m care s-a aplicat pe amenajarea albiilor aval la podețele proiectate. La podețul 
de la km 11+770, șantul  are o lungimea de 30 m, din care în aval 20 m, iar în amonte 10 m. La podețul de la 
km 11+903, șantul are o lungime de 25 m, din care în aval 18 m și în amonte 7 m 
 
- Șant pereat, L = 240 m, care s-a aplicat pe toată lungimea consolidării, pe partea dreaptă, pentru a 
proteja atât platforma drumului, cât și versanții. 
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  Drenul longitudinal,  cu L = 240 m, fund de șanț,  sa- aplicat sub șantul pereat pe o adâncime de 2,60 
m și o lățime de 1,00 m. Umplutura drenantă s-a realizat din bolovani de râu, protejată cu pânză netesin, iar 
pentru scurgerea apelor la baza drenului s-a montat o țeava riflată PVC Ø110 mm. 
  
        Amenajare podeț 
          Pentru asiguarea scurgerii apelor din zona drumului, podețele tubulare existente s-au amenajat astfel: 
 

• Podețul tubular Ф1000, de la km 11+770,  s-a repoziționat, la o cotă, care să permită evacuarea 
drenurilor de sub șanțul ranforsat. Podețul s-a realizat din elemente  prefabricate  cu L = 2,5 m și B = 10 m, 
așezate pe un radier din beton simplu de 20 cm grosime C8/10. În amonte s-a realizat o cameră de liniștire.   

 
• Podețul tubular Ø500 mm,  de la km 11+903, s-a înlocuit cu un podeț tubular Ø1000 mm,  

alcătuit din 3 tronsoane cu L = 2,5 m și B = 7,5 m,  așezate pe un radier din beton simplu de 20 cm grosime. 
În amonte se va realiza o cameră de liniștire.   

În anul 2014, a fost semnat contractul de execuție a lucrărilor, acestea fiind demarate conform 
ordinului de începere nr. 3589, emis în data de 16.03.2015. 
 În data de 25.06.2015 a fost încheiat procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 8258. 
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Lucrări executate pe DJ 675A, la km 11+950, comuna Bustuchin, județul Gorj 
 

Pentru obiectivul de investiție execuție lucrări ,,Consolidare terasamente pe DJ 675A, km 11+950, 
comuna Bustuchin, județul Gorj”, în anul 2015 au fost efectuate plăți în valoare de 1.903.396,74 lei. 

 
 

• EXECUȚIE LUCRĂRI ,,Reabilitare sistem rutier pe DJ 665 D, km 0+000 - km 4+810,  Pociovalişte (DN 
67 C) - Siteşti - Bumbeşti Piţic (DN 67), judeţul Gorj”   

 
Obiectivul de investiție  Reabilitare sistem rutier pe DJ 665 D, km 0+000 - km 4+810,  Pociovalişte (DN 

67 C) - Siteşti - Bumbeşti Piţic (DN 67), judeţul Gorj  a fost cuprins în Lista cheltuielilor de investiții  pe anul 
2015, în cadrul capitolului bugetar  84.02. 

Indicatorii tehnico-economici, conform proiectului tehnic, au fost aprobaţi prin Hotărârea Consiliului 
Judeţean Gorj nr. 99 din 27.11.2011. 

Drumul județean 665D are lungimea reală de 4+717 km, poziția kilometrică 0 aflându-se la intersecția 
cu DN 67C în localitatea Pociovaliște  

DJ665D trece prin următoarele localități: Pociovaliște, la km 0+000, Sitești, la km 1+500 și Bumbești 
Pițic, la km 4+420.   
 

 
DJ 665D, km 0+000-4+810, Pociovaliştea(DN67C)-Siteşti-Bumbeşti Piţic(DN67), Judeţul Gorj” 

Descrierea lucrărilor de reabilitare executate 
Structura rutieră  

 Pentru structura rutieră s-a adoptat următoarea alcătuire: 
 sistem rutier de tip suplu (îmbrăcăminte bituminoasă uşoară) 

- strat de uzură din BA16/BAR16 în grosime de 4cm; 
- strat de legătură din BAD 25 în grosime de 6 cm; 
-     6 cm strat de bază din anrobat bituminos tip AB2; 
-     15 cm strat de piatră spartă; 
-     25 cm strat de balast; 
-     7 cm strat de formă din nisip; 
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 covoare asfaltice din 2 straturi: 
- strat de uzură din BA16/BAR16 în grosime de 4cm; 
- strat de legătură din BAD 25 în grosime de 6cm; 
-     straturi asfaltice existente; 
-     35cm zestre existentă; 

Structura trotuarelor: 
 Pe 100 m s-au amenajat trotuare pe partea stângă km 0+030 - km 0+130 cu următoarea structură: 

- 3cm BA8; 
- 10cm beton C8/10; 
- Strat de nisip 10-15cm grosime; 
Trotuarele sunt încadrate de borduri 20x25cm spre partea carosabilă şi 10 x 15cm spre spaţiul verde. 

Acostamente din balast stabilizat  
Drumuri laterale 
Intersecţiile cu drumurile laterale s-au amenajat corespunzător prin racordarea drumurilor laterale 

cu drumul judeţean, precum şi amenajarea sistemului lor rutier pe o porţiune de 25 m cu structura rutieră 
următoare: 
 •  Se aplică pe drumurile laterale asfaltate; 

Pe acest sectoare drumul are următoarele caracteristici :: 
- pantă transversală în două ape 2,5 %; 
- pantă acostamente 4% 
-     4 cm strat de uzură din mixtură asfaltică de tip BAR16; 
-     6 cm strat de legătură din mixtură asfaltică de tip BAD 25; 
-     8-10cm straturi asfaltice existente; 
-     35cm zestre existentă din pietriş, balast; 
- lăţimea platformei este de ……………..5,00m; 
- lăţimea părţii carosabile este de ….........4,00 m; 
- acostamente............................................1 x 0,50m; 
- şanţuri pământ ........................................2 x 1,90m stg. 

 •  Se aplică pe drumurile laterale pietruite; 
Pe aceste sectoare drumul are următoarele caracteristici :: 

- pantă transversală în două ape 2,5 %; 
- pantă acostamente 4% 
-     4 cm strat de uzură din mixtură asfaltică de tip BAR16; 
-     6 cm strat de legătură din mixtură asfaltică de tip BAD 25; 
-     12cm strat de piatră spartă; 
-    10cm strat de balast completare la pietruirea existentă; 
- lăţimea platformei este de ……………..5,00m; 
- lăţimea părţii carosabile este de ….........4,00 m; 
- acostamente............................................1 x 0,50m; 
- şanţuri pământ ........................................2 x 1,90m stg. 

Podeţe tubulare Ø1000mm, Ø600mm noi şi accese Ø500mm 
Şanţuri pereate 
Colectarea şi evacuarea apelor provenite din precipitaţii se va realiza prin intermediul şanţurilor şi 

rigolelor longitudinale prevăzute pe ambele părţi acolo unde terenul o impune. 
Scopul lucrărilor de colectare a apelor pluviale este de a evita degradarea corpului drumului, 

reducerea portanţei terenului de fundare, degradarea terenurilor limitrofe. Se va urmări ca platforma 
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drumului să prezinte o poziţie favorabilă faţă de terenul din împrejurimi astfel încât să se asigure condiţiile 
bune pentru colectarea şi evacuarea apelor din precipitaţii şi a celor din fundaţia drumului. 

Rigolă carosabilă acoperită 
Rigolele carosabile din beton armat sunt folosite in urmatoarele situatii: 

 ● acces la proprietati; 
 ● în punctele de record cu drumurile laterale intersectate; 

● în zonele în care, datorita distantei reduse intre limitele de proprietate (cladiri, constructii, garduri 
de beton, etc.) nu este loc pentru amplasarea santurilor deschise. 

Siguranţa circulaţiei 
În cadrul acestui obiectiv au fost stabilite 4 subcapitole: 

a) Indicatoare de circulaţie 
b) Borne kilometrice şi hectometrice 
c) Marcaje rutiere longitudinale şi transversale 
d) Parapete de protecţie – 80ml 

Pod peste râul Gilort și pod peste râul Galbenu 
Drumul judeţean 665 D traversează râul Gilort la km 0+200, în satul Pociovaliştea, oraşul Novaci și 

râul Galbenu la km 3+225, în localitatea Bumbeşti Piţic.  
Pentru aducerea podurilor într-o stare tehnică corespunzătoare impusă de standardele în vigoare 

privind siguranţa circulaţiei au fost executate următoarele lucrări: 
1. Lucrări la suprastructură: 
2. Consola de trotuar, placă, antretoaze: 
3. Infrastructura: 
 3.1. Repararea prin torcretare a betonului ambelor culei şi a zidurilor întoarse ale acestora. 
 3.2. Consolidarea pilelor existente prin cămăşuire cu un strat de beton armat având grosimea de 
minim 20 cm. 
 3.3. Refacerea sferturilor de con. 
 3.4. Execuţia de perforări prin cele două pile pentru stabilirea cotei de fundare şi calitatea betonului. 
 3.5. Curăţirea şi vopsirea aparatelor de reazem metalice. 
 3.6. Demolarea măştii chesoanelor pilelor. 
4. Albie: 
 4.1. Curăţirea albiei de depuneri de materiale  
5. Rampe de acces: 
 5.1. Racordarea lăţimii părţii carosabile a podului cu lăţimea  părţii carosabile a rampelor de acces 
ale podului pe o lungime de 50 m de fiecare parte a celor două capete. 
 5.2. Realizarea scărilor de acces şi a casiurilor pentru scurgerea apelor. 
6. Cale. Trotuare. Parapeţi.: 
 6.1.  Aplicarea hidroizolaţiei din materiale performante pe carosabil şi pe trotuare. 
 6.2. Înlocuirea îmbrăcăminţii degradate cu o îmbrăcăminte bituminoasă etanşă pe partea carosabilă. 
 6.3. Înlocuirea îmbrăcăminţii bituminoase pe trotuar. 
 6.4. Montarea dispozitivelor etanşe pentru acoperirea rosturilor de dilataţie. 
 6.5. Refacerea vopsitoriei parapeţilor pietonali. 
 6.6. Montarea grătarelor şi a tuburilor de prelungire a gurilor de scurgere a apei de pe pod. 
 6.7. Înlocuirea bordurilor degradate cu borduri de calitate. 
 6.8. Montarea parapeţilor de siguranţă. 

În anul 2014, a fost semnat contractul de execuție a lucrărilor, acestea fiind demarate conform 
ordinului de începere nr. 1801, emis în data de 07.02.2014. 
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 În data de 11.12.2015 a fost încheiat procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 16320. 
 

  
 
 

   
Lucrări executate pe DJ 665D, km 0+000-km4+810 

 
Pentru obiectivul de investiție execuție lucrări ,,Reabilitare sistem rutier pe DJ 665 D, km 0+000 - km 

4+810,  Pociovalişte (DN 67 C) - Siteşti - Bumbeşti Piţic (DN 67), judeţul Gorj”, în anul 2015 au fost efectuate 
plăți în valoare de 4.037.808,69 lei. 
 

 
• EXECUȚIE LUCRĂRI ,,Reconstruire Pod pe DJ 675B, km 3+300, peste râul Gilort, comuna 

Albeni, județul Gorj” 
 

În urma precipitaţiilor cu caracter torenţial căzute pe teritoriul judeţului Gorj, în perioada 27-29 iulie 
2014, au fost înregistrate scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie şi creşteri rapide de debite şi 
niveluri, cu depăşirea cotelor de pericol pe cursul râului Gilort,  producându-se o viitură care a condus la 
distrugerea, în totalitate, a podului amplasat pe drumul județean 675B, la km 3+300, în comuna Albeni.  
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Execuția lucrărilor pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse de inundaţii în 
perioada aprilie-iulie 2014, la obiectivul de investiție Reconstruire ,,Pod pe DJ675B, km 3+300, peste râul 
Gilort, comuna Albeni, județul Gorj”, a fost aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 667/2014 privind 
alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe 
anul 2014, pentru judeţele Argeş, Gorj, Prahova, Olt, Teleorman şi Vâlcea. 

 
În data de 29 iulie 2014, s-a deplasat, la fața locului, comisia mixtă de constatare și evaluare a 

pagubelor produse în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase în unitățile administrativ teritoriale 
din județul Gorj, constituită  prin Ordinul Prefectului nr. 167 din 22.07.2014, alcătuită din reprezentanți ai 
Consiliului Județean Gorj, Instituția  Prefectului -  Județul Gorj Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Lt. 
col. Dumitru Petrescu”, Inspectoratul Județean în construcții Gorj și Sistemul de Gospodărire a Apelor Gorj și 
a încheiat Nota de constatare nr. 9718/29.07.2014. 
 Prin Nota de constatare menționată s-au dispus măsuri de semnalizare a zonei calamitate, asigurarea 
desfășurării circulației rutiere în condiții de siguranță pe rute ocolitoare, și demararea procedurilor de 
întocmire a documentației tehnico-economice necesară pentru execuția lucrărilor de Reconstruire ,,Pod pe 
DJ675B, km 3+300, peste râul Gilort, comuna Albeni, județul Gorj”. 

Descrierea lucrărilor de reabilitare executate 
 Situaţia proiectată 
 Podul existent a fost dezafectat total, atât suprastructura cât și infrastructura parțial (pila 2 s-a 
menținut cu remedieri) și a fost realizat un pod nou pe acelaș amplasament. 
          Lucrări noi: în loc de trei deschideri ×30.20 m=90.60, au fost executate 4 deschideri, din câte nouă grinzi 
cu corzi aderente, precomprimate uzinal. Trei pile noi, fundate direct pe marna, cu aparate de reazem din 
neopren. În ambele situații: s-a prevăzut prag de fund în două trepte, cu deversoare, bazin de liniștire a 
apelor, dig aval, risberme amonte și aval, ziduri de gabioane în maluri, pe lungimea de 2×60,00 m. Aceasta 
implică mutarea albiei minore, succesiv în cele două maluri. 
C1 + C2 ELEMENTE PRINCIPALE SI SECUNDARE DE REZISTENTA  

• Tabliere din grinzi precomprimate cu corzi aderente, G93, fabricate uzinal, cu lungimi de 21.00 m cu lungimea 
activa L0 = 20,30 m și plăci de suprabetonare, cu lățimea totală de 11.20 m.   

• Grinzile au o înălțime de 0,93 m, monolitizate cu antretoaze de capăt, iar rezemarea pe culei și pile se 
varealiza pe reazeme simple și mobile din neopren stratificat cu sarcina maximă de 150 tone.  
Precomprimarea antretoazelor se va face cu două cabluri alcătuite din fascicule de fire Ø5 sau Ø7 SBPI 
prinderea se va face cu  ancoraj de tip ‘inel-con’ la un capat și dorn la capătul opus.   
C 3 – INFRASTRUCTURI, APARATE DE REAZEM, DISPOZITIVE ANTISEISMICE, SFERTURI DE CON 

• Pilele noi (P1 si P2), fundate indirect in orizontul de marnă, cu blocul de fundație – radier din beton armat în 
care sunt solidarizate șase coloane Benotto Ø1080, L = 15 m  Radierul va avea dimensiunile de 11,20 x 4,00 x 
2,00 m, beton C18/22.5.  Elevația pilelor va avea o înălțime de 6,50 m armate cu cuzineți pentru rezemarea 
grinzilor, pila nr. 3 se va cămășui și se va realiza cuzinetul pentru înălțimea grinzilor de 0,93 m.   

• Culei (C1 si C2) se vor funda direct în stratul de argilă marnoasă având o lungime de 11,20 m și o lățime de 
4,00 și o treaptă de 0,5 m la adâncimea de 2,00 m.  Zidurile  întoarse noi, având console laterale și zid de 
gardă pentru protecția suprastructurii. Aparatele de reazem din neopren fretat. Sferturi de con cu geometria 
pentru 11.20 m, platforma rampelor la pod. Scări, casiuri, rampe de acces la trotuare. Șanțuri în trepte pentru 
coborărea apelor la albia minora. 
C 4 – ALBIE, APARARI DE MALURI, RAMPE DE ACCES 

• În albie se prevede prag de fund în două trepte cu deversor, cu o lățime de 63,00 m, h = 2.5 m cu bazin de 
liniștire, dig aval, risberme amonte și aval, ziduri din gabioane în maluri 2×60.00 m, cu înălțimi dictate de 
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nivelul apelor amonte și aval. Lărgirea platformei rampelor la 11.20 m la pod și a structurii rutiere la 7.80 m. 
Racordarea cu terasamentele se face cu 4 sferturi de con h = 5,00 m, pereu din beton de 20 cm beton 
C18/22.5 cm. Accesul sub pod se va face cu scări, cate o scară pe fiecare rampă protejată cu parapet metalic, 
iar scurgerea apelor de pe rampa și pod se va face cu 4 casiuri din beton simplu L=12,5 m cu grosimea de 10 
cm beton C18/22.5. 
C 5 – CALEA PODULUI, GURILE DE SCURGERE, TROTUAR, PARAPETI PIETONALI SI DE SIGURANTA, DISPOZITIVE 
PENTRU ROSTURI 

• Hidroizolația din membrane speciale pentru poduri, extinse și pe plăcile de racordare de 3,00 x 4,00 x 1,00 
m. Șape de egalizare și pantă pentru ca podul sa fie ‘’în cocoașa’’. Dispozitive pentru rosturile de pe 
infrastructuri, din solutii etanșe Dl=3 la 6 cm după cum va fi schema statică a podului. Covoare asfaltice din 
BAP16 de 2×4 cm. Trotuare 2 x 1,00 m denivelate cu bariera de protecție și parapet pietonal, rampe de acces 
la trotuare. Fără guri de scurgere. Protecția pietonilor se va face cu parapet pietonal, tevi metalice Ø63 mm 
și umplutură din OB37 Ø10 mm la15 cm. 
În anul 2014, a fost semnat contractul de execuție a lucrărilor, acestea fiind demarate conform ordinului de 

începere nr. 11889, emis în data de 15.09.2014. 
 În data de 18.06.2015 a fost încheiat procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 7963. 

     

     
 

Pod pe DJ 675B, km 3+300, comuna Albeni, județul Gorj 
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Pentru obiectivul de investiție execuție lucrări ,,Reconstruire Pod pe DJ 675B, km 3+300, peste râul 
Gilort, comuna Albeni, județul Gorj”, în anul 2015 au fost efectuate plăți în valoare de 2.747.214,19 lei. 
 

• EXECUȚIE LUCRĂRI ,,Consolidare terasamente pe DJ 673A, km 19+200, comuna Ciuperceni , județul 
Gorj  și Consolidare terasamente pe DJ 673A, km 24+000, comuna Ciuperceni , județul Gorj”   
Execuția lucrărilor pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse de inundaţii în 

perioada 27-29 iulie 2014, efecte reactivate ca urmare a precipitațiilor abundente căzute în perioada 24-26 
octombrie 2014, la obiectivul de investiție ,,Consolidare terasamente pe DJ 673A, km 19+200, comuna 
Ciuperceni , județul Gorj  și Consolidare terasamente pe DJ 673A, km 24+000, comuna Ciuperceni , județul 
Gorj”, a fost aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 1138/23.12.2014 privind alocarea unei sume din Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru unele unități 
administrativ-teritoriale afectate de calamități naturale produse de inundații. 

Ca urmare a precipitaţiilor sub formă de ploaie și ninsoare din perioada noiembrie - decembrie 2014, 
a creşterii aportului de apă, precum și a fenomenelor repetate de îngheț - dezgheț, alunecările de teren 
produse în urma precipitaţiilor din intervalul 27-29 iulie 2014 și reactivate, ca urmare a precipitațiilor 
abundente căzute în perioada 24-26 octombrie 2014, așa cum a fost prezentată și prin procesul verbal nr. 
3798/28.10.2014, înregistrat la sediul Consiliului Județean Gorj sub nr. 4193/29.10.2014, au evoluat spre axul 
drumului, ducând la agravarea fenomenului de alunecare, existând pericolul întreruperii circulației pe drumul 
județean care face legătura între centrul comunei Mătăsari și drumul national 67. 

În data de 06 ianuarie 2015, s-a deplasat, la fața locului, comisia mixtă de constatare și evaluare a 
pagubelor produse în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase din unitățile administrativ-
teritoriale din județul Gorj, constituită  prin Ordinul Prefectului nr. 167 din 22.07.2014, alcătuită din 
reprezentanți ai Consiliului Județean Gorj, Instituția  Prefectului -  Județul Gorj, Inspectoratul pentru Situații 
de Urgență “Lt. col. Dumitru Petrescu”, Inspectoratul Județean în Construcții Gorj și Sistemul de Gospodărire 
a Apelor Gorj, încheind Procesul Verbal înregistrat  la Consiliul Județean Gorj sub  nr. 81/06.01.2015 

Pentru aducerea drumului județean într-o stare tehnică corespunzătoare, impusă prin standardele și 
normativele în vigoare, privind siguranţa circulaţiei rutiere, au fostnecesare lucrări de consolidarea a 
terasamentelor și refacere parte carosabilă pe DJ 673A, la km 19+200 și 24+000, comuna Ciuperceni, județul 
Gorj. 

Amplasamentul:  
           Județul Gorj, Comuna Ciuperceni, pe drumul DJ 673A, km 19+200 și km 24+000. 

 
DJ 673A, Șiacu – Mătăsari - Ciuperceni 
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La întocmirea proiectului de consolidare, în faza PT+DDE, s-a ținut seama atât de recomandările 
specificate în expertiză cât și de investigațiile geotehnice făcute în amplasamente. 

În anul 2015, a fost semnat contractul de execuție a lucrărilor, acestea fiind demarate conform ordinului 
de începere nr. 3548, emis în data de 16.03.2015. 

În data de 25.11.2015 a fost încheiat procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 15402. 
 
Descrierea lucrărilor de consolidare executate 
Km 19+200 
Stabilizarea versantului s-a facut prin realizarea unei structuri de sprijin alcătuită din 11 piloti forați cu 

diametru de 1,08 m, cu fișa de 12,00 m, pe o lungime de 17,58 m. Piloții sunt realizați din beton armat C 
25/30, încastrați sub planul de alunecare     8, 50 m. Distanța interax dintre piloți va fi de 1,60 m ( 52 cm între 
fețe). Piloți vor fi solidarizați la partea superioară printr-o grindă monolită din beton armat C 35/45. Grinda 
are și o consolă pentru amenajarea rigolei de acostamentului drumului. Pe coronamentul grinzii se va monta 
parapet direcțional de siguranță. 

S-a refăcut structura rutiera pe o lungime de cca. 20,00 m și o lățime de 3,50 m. Racordarea noii 
structuri rutiere cu structura rutieră asfaltică existentă, s-a făcut prin frezarea straului de uzura pe întreaga 
parte carosabilă, înainte și după alunecare, pe o lungime de câte 10,00 m. 

Pentru drenarea apelor de suprafață s-a decolmatat șanțul existent și s-a refăcut prin pereere cu beton. 
Rigola de acostament din beton clasa C 35/45,  s-a realizat din dreptul racordării drumului județean, 

pe întreaga lungime a acestuia, pâna la piciorul pantei, în zona de racordare cu drumul local, pe o lungime de 
cca. 150,00 m. 

S-au efectuat reparatii ale feței văzute ale zidului de debleu cu mortare speciale rezistente la 
expunerea stropirii cu agenți de dezgheț.  

S-a refăcut taluzul rambleului pe o lungime de 20 m prin umpluturi cu trepte de infrățire. 
La distanața de 150,00 m, consolidarea versantului s-a facut prin realizarea unei structuri de sprijin 

alcătuita din 7 piloți forați cu diametru de 1,08 m, cu fișa de 9,00 m, pe o lungime de 11,36 m. Piloți sunt 
realizați din beton armat C 25/30, încastrați sub planul de alunecare. Distanța interax dintre piloți va fi de 
1,60 m ( 52 cm între fețe). Piloți vor fi solidarizați la partea superioară printr-o grindă monolită din beton 
armat C 35/45. Grinda are și o consolă pentru amenajarea rigolei de acostamentului drumului. Pe 
coronamentul grinzii s-a montat parapet de siguranță. 

S-a refăcut structura rutieră pe o lungime de cca. 20,00 m și o lățime de 3,50 m. Racordarea noii 
structuri rutiere cu structura rutieră asfaltică existentă, s-a făcut prin frezarea stratului de uzură pe întreaga 
parte carosabilă, înainte și după alunecare, pe o lungime de câte 10,00 m. 

Pentru drenarea apelor de suprafață s-a decolmatat șanțul existent și se va reface prin pereere cu 
beton. 

Rigola de acostament din beton clasa C 35/45,  s-a realiza pe o lungime de cca. 50,00 m. 
S-a refăcut taluzul rambleului. 
Km 24+000 
Pentru stabilizarea terenului dar și a elementelor podețului tubular situate la km 24+000, s-au realizat 

următoarele: 
• Prag de colmatare și de stabilizare talveg aval de podețul existent ce a fost amplasat la cca. 8,00 m 

de drum, și a fost realizat din saltele de gabioane și gabioane, fundatș în orizontul de praf argilos-
nisipos, în amestec cu pietriș, plastic consistent . 

• Timpan din beton (zid de sprijin de greutate) cu rol de racordare a podețului cu terasamentul. 
Tuburile podețului vor trece prin elevația zidului de sprijin. 
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• Refacerea camerei de cădere cu beton armat C 25/30 și racordarea șanțurilor existente la aceasta. 
 

   
 

,,Consolidare terasamente pe DJ 673A, km 19+200, comuna Ciuperceni , județul Gorj  și Consolidare 
terasamente pe DJ 673A, km 24+000, comuna Ciuperceni , județul Gorj” 

 
Pentru obiectivul de investiție execuție lucrări ,,Consolidare terasamente pe DJ 673A, km 19+200, 

comuna Ciuperceni , județul Gorj  și Consolidare terasamente pe DJ 673A, km 24+000, comuna Ciuperceni 
, județul Gorj”, în anul 2015 au fost efectuate plăți în valoare de 1.382.971,94 lei. 
 

• EXECUȚIE LUCRĂRI ,,Reabilitare DJ 673A, Dragoteşti - Mătăsari - DN 67 – 27,790 km” 
 

Documentaţia tehnico – economică (Studiu de fezabilitate + Proiect tehnic + Detalii de execuţie) a fost 
întocmită în baza  Programului multianual "Asistenţă tehnică pentru sprijinirea autorităţilor administraţiei 
publice locale în pregătirea tehnică a proiectelor de investiţii publice, finanţate prin Programul operaţional 
regional 2007-2013". Indicatorii tehnico-economici au fost aprobaţi prin Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj 
nr. 10/27.01.2009.  

Obiectivul de investiţie Reabilitare DJ 673A, Dragoteşti – Mătăsari - DN67 - 27,790 km, a fost inclus şi 
aprobat prin Progmul Național de Dezvoltare Locală. 

În data de 30.12.2015 a fost încheiat procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 17324. 
Lucrările la obiectivul de investițe Reabilitare drum județean DJ 673A, Dragoteşti - Mătăsari - DN 67 

– 27,790 km realizate în anul 2015, au constat din: 
- Reparații îmbrăcăminte asfaltică existentă prin frezare și plombare 
- Strat de egalizare +binder pe  lungimea de 27,79 km 
- Geocompozit antifisură pe 52.000 mp 
- Strat de uzură pe lungimea de 27,79 km 
- Acostamente din balast și piatră spartă 
- Dispozitive de scurgere a apelor (șanțuri  și podețe transversale) 
- Accese la proprietăți 
- Drumuri laterale 
- Parcări 
- Siguranța rutieră – parapeți metalici  
- Marcaje transversale și longitudinale 
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- Poduri reabilitate – 9 buc.   

        
 

 
 

În acest sens, pentru obiectivul de investiție de execuție lucrări Reabilitare DJ 673A, Dragoteşti - 
Mătăsari - DN 67 – 27,790 km, în anul 2015 au fost efectuate plăți în valoare de 4.157.700,87 lei. 
 

• EXECUȚIE LUCRĂRI ,,Reabilitare drum judeţean DJ 672, KM 0+000-43+623, Ciuperceni – 
Godineşti – Tismana – Peştişani – Brădiceni – Buduhala (DN 67)”, COD SMIS 3075 
 

Consiliul Județean Gorj a implement în perioada iulie 2013-decembrie 2015, proiectul „Reabilitare 
drum judeţean DJ 672, KM 0+000-43+623, Ciuperceni – Godineşti – Tismana – Peştişani – Brădiceni – 
Buduhala (DN 67)”, COD SMIS 3075, finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa 
Prioritară 2 „Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”, Domeniul major de intervenţie 
2.1 – „Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv construcţia / 
reabilitarea şoselelor de centură”, potrivit prevederilor Contractului de finanţare nr. 3771 din 16.07.2013, 
încheiat între Unitatea Administrativ Teritorială – Județul Gorj și Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management, prin Agenția pentru Dezvoltare Regională 
Sud Vest Oltenia în calitate de Organism Intermediar. 
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 Execuția lucrărilor la obiectivul de investiție „Reabilitare drum judeţean DJ 672, KM 0+000-43+623, 
Ciuperceni – Godineşti – Tismana – Peştişani – Brădiceni – Buduhala (DN 67)”, COD SMIS 3075, a fost 
demarată în data de 28.03.2014, conform ordinului de începere nr. 4022 

 Valoarea totală a proiectului în urma finalizării activităților (execuție lucrări, servicii de asistență 
tehnică prin diriginții de șantier, asistență tehnică din partea proiectantului, servicii de vizibilitate, servicii de 
audit) este în sumă de  37.392.434,97 lei, din care: 

- Cheltuieli eligibile – 29.773.794,96 lei; 
- Cheltuieli neeligibile – 455.249,95 lei; 
- T.V.A. -7.163.390,06 lei; 
În data de 30.12.2015 a fost încheiat procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 17319. 
Lucrărilor executate au presupus următoarele categorii: 
- Reparații îmbrăcăminte asfaltică existentă prin frezare și plombare 
- Casete de supralărgire din balast și piatră spartă 
- Strat de egalizare +binder pe  lungimea de 43,623 km 
- Geocompozit antifisură  
- Strat de uzură pe lungimea de 43,623 km 
- Acostamente din balast și piatră spartă 
- Dispozitive de scurgere a apelor (șanțuri  și podețe transversale) 
- Accese la proprietăți 
- Intersecții cu drumuri laterale clasificate 
- Intersecții cu drumuri laterale neclasificate 
- Trotuare 
- Consolidare terasamente 
- Siguranța rutieră – parapeți metalici  
- Marcaje transversale și longitudinale 
- Stâlpi și table indicatoare 
- Poduri reabilitate – 8 buc. 
- Poduri construite – 5 buc. 
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În acest sens, pentru obiectivul de investiție de execuție lucrări ,,Reabilitare drum judeţean DJ 672, 
KM 0+000-43+623, Ciuperceni – Godineşti – Tismana – Peştişani – Brădiceni – Buduhala (DN 67)”, COD SMIS 
3075, în anul 2015 au fost efectuate plăți în valoare de 27.477.413,68 lei. 
 

• EXECUȚIE LUCRĂRI ,,Lucrări  neprevăzute la pod km 0+869, pe DJ675, Târgu-Carbunești-
Ticleni – Peșteana Jiu” din cadrul proiectului “Reabilitare drum județean DJ 675, km 
0+000 – 25+000”, Târgu Cărbunești – Țicleni – Peșteana Jiu, cod SMIS 3074. 

 
Unitatea Administrativ Teritorială - Judeţul Gorj (UAT - Judeţul Gorj), reprezentată prin Consiliul 

Judeţean Gorj are în implementare proiectul „REABILITARE DRUM JUDEŢEAN DJ 675, km 0+000-25+000”, 
finanţat în baza contractului de finanţare nr. 1869 din 25.06.2011. 

Lucrările în cadrul proiectului au fost executate în baza Contractului de lucrări nr. 2469 din 20.02.2012 
(acestea fiind recepţionate conform Procesului-verbal nr. 1160 din 24.01.2014), a Contractului de lucrări nr. 
9600 din 12.08.2013 (acestea fiind recepţionate conform Procesului-verbal nr. 12524 din 02.10.2013) şi a 
Contractului de lucrări nr. 2463 din 21.02.2014 (acestea fiind recepţionate conform Procesului-verbal 4944 din 
14.04.2014), recepțiile vizând etapa ,,la terminarea lucrărilor”. 

Ulterior finalizării lucrărilor, Unitatea Administrativ Teritorială - Judeţul Gorj a fost înştiinţată de către 
Primăria Oraşului Târgu-Cărbuneşti, prin adresa 19335 din 31.10.2014, înregistrată la Consiliul Judeţean Gorj 
sub nr. 14247 din 31.10.2014, că în urma precipitaţiilor cu caracter torenţial căzute pe teritoriul acestei unități 
administrativ teritoriale, în perioadele 27-29 iulie 2014, respectiv 24-26 octombrie 2014, pe raza Oraşului 
Târgu-Cărbuneşti au fost înregistrate creşteri rapide de debite ale râului Blahniţa, la podul de la km 0+869, 
amplasat pe Drumul Judeţean DJ 675, având loc degradări ale malurilor din amonte și aval de pod, această 
situație punând în pericol structura de rezistență a podului. Tot prin aceeași adresă, a fost solicitată 
constituirea, în regim de urgenţă, a unei comisii de specialitate care să constate cele semnalate şi să stabilească 
măsurile necesare evitării producerii de degradări majore, care pot să afecteze stabilitatea podului de la km 
0+869. 

În acest sens, Unitatea Administrativ Teritorială - Judeţul Gorj a transmis către Instituţia Prefectului – 
Judeţul Gorj, Inspectoratul Judeţean în Construcţii Gorj, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”Lt. Col. 
Dumitru Petrescu” al Judeţului Gorj şi Sistemul de Gospodărire a Apelor Gorj, adresa de convocare nr. 14249 
din 31.10.2014, prin care a solicitat prezenţa reprezentanților acestor instituții, la fața locului, în data de 
31.10.2014, orele 1000, pe Drumul Judeţean DJ 675, la podul amplasat la km 0+869, peste râul Blahniţa.  
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În urma deplasării în teren, Comisia mixtă formată din reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Gorj, Instituţiei 
Prefectului – Judeţul Gorj, Inspectoratului Judeţean în Construcţii Gorj, Inspectoratului pentru Situaţii de 
Urgenţă ”Lt. Col. Dumitru Petrescu” al Judeţului Gorj, Sistemului de Gospodărire a Apelor Gorj şi Primăriei 
Oraşului Târgu-Cărbuneşti, a întocmit procesul verbal nr. 19339 din 31.10.2014, înregistrat la Consiliul Judeţean 
Gorj sub nr. 14296 din 31.10.2014, prin care s-a constatat că, urmare a precipitaţiilor abundente din perioada 
24-26 octombrie 2014 şi a creşterii debitului râului Blahniţa, în aval de podul situat pe Drumul Judeţean DJ 675 
(zona de protecţie a podului) la km 0+869, a fost afectat malul stâng, pe o lungime de circa 25 m şi distrus 
pragul de fund din gabioane în proporţie de 80%. 

Prin procesul verbal mai sus menţionat au fost stabilite următoarele măsuri: 
1. Monitorizarea în continuare a fenomenului de către Primăria Oraşului Târgu-Cărbuneşti şi raportarea 

de urgenţă către instituţiile abilitate a evoluției stării terenului afectat;  
2. Urgentarea întocmirii documentaţiei tehnico-economice (studiu geotehnic, a unei expertize tehnice de 

specialitate, DALI, PT) în vederea identificării soluțiilor tehnice optime, pentru a evita situațiile de 
pericol ce decurg dintr-o posibilă afectare a structurii de rezistență a podului, determinate de 
modificarea stării geofizice a zonei de protecție a podului;   

3. Inițierea procedurilor de achiziție publică de servicii și lucrări, pentru realizarea lucrărilor de 
consolidare a zonei de protecție  a construcției, conform prevederilor legale în vigoare. 

Lucrările proiectate și executate au constat din:  
• Supraînalțare prag de liniștire exitent, L = 30 m în cele 3 secțiuni afectate, respectiv pe o 

lungime de 3 x 5 m. Zonele degradate, respectiv conurile și umplutura digului au fost umplute cu bolovani de 
râu: 

- Coșuri prag de liniștire tip 3: 1,50 x 3,00 x 0,30 m (4 buc) și coșuri prag de liniștire tip 2 : 1,50 
x 3,00 x 0,60 m (6 buc) 

- Coșuri pereu tip 4: 3,00 x 3,00 x 0,60 m  (8 buc)  
Aceste lucrări sunt necesare  pentru micșorarea vitezei de scurgere la ape mari, iar placarea digurilor 

este necesară pentru evitarea acumulărilor de resturi vegetale aduse de apa (crengi).  
• Prag de liniștire tip 5 aval de pragul existent în lungime 30 m realizat din elemente   tip coșuri de 1,50 

x 2,50 x 3,00 m pozat la 10 m distanță de pragul existent protejat amonte și aval cu anrocamente din piatră 
bruta cu G>500 kg, S1 = 30 x 10  mp  și S2 = 30 x 5 mp. 

Aceste lucrări sunt necesare pentru evitarea afuieilor locale și a micșora viteza de curgere a apei. 
• Protecție mal stâng și drept aval cu un pereu din gabioane pe o lungime de minim 30 m, se vor realiza 

cu coșuri pentru fundație de tip 1 : 3 x 3 x 0.30 m (10 buc) și de tip 1 baza: 3,00 x 1,00 x 0,75 m.  
Aceste lucrări sunt necesare pentru stabilitatea malurilor, precum si stabilizarea antenei Cosmote 

amplasată pe mal. 
• Decolmatarea si calibrarea albiei pe o suprafață de 6000 mp. 
Aceste lucrari sunt necesare pentru curgerea libera a apelor mari în zona podului . 
• Fundația pilei consolidată a fost amenajată cu avanbecuri pentru împiedicarea turbionărilor, realizate 

din coșuri de gabioane semicirculare cu d=3,8 m si h = 1,00 m . 
Aceste lucrări sunt necesare deoarece forma pilei nu era hidrodinamică, coeficientul kf care tine 

seama de forma în plan dreptughiulară kf = 1,25, iar pentru pila cu avanbecuri, circulara, kf = 1,00, realizându-
se o scurgere mai buna în secțiune fără turbionări. 

În anul 2015, a fost semnat contractul de execuție a lucrărilor, acestea fiind demarate conform ordinului 
de începere nr. 12538, emis în data de 02.10.2015. 

În data de 22.12.2015 a fost încheiat procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 16903. 
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Lucrări  neprevăzute la pod km 0+869, pe DJ675, Târgu-Carbunești-Ticleni – Peșteana Jiu 
 

În acest sens, pentru obiectivul de investiție de execuție lucrări ,,Lucrări  neprevăzute la pod km 
0+869, pe DJ675, Târgu-Carbunești-Ticleni – Peșteana Jiu” din cadrul proiectului “Reabilitare drum 
județean DJ 675, km 0+000 – 25+000”, Târgu Cărbunești – Țicleni – Peșteana Jiu, cod SMIS 3074., în anul 
2015 au fost efectuate plăți în valoare de 510.278,76 lei. 

 
• EXECUȚIE LUCRĂRI ,,Reabilitare sistem rutier pe DJ 674 C, km  0+000 - km 7+058, Câlnic 

(DN 67) – Şomăneşti – DN 66, judeţul Gorj” 
 

Drumul județean 674C are lungimea reală de 7+100 km, poziția kilometrică 0 aflându-se la intersecția 
cu DN 67, în localitatea Câlnic.  

DJ674C trece prin următoarele localități: Câlnic, la km 0+000, Stejerenii Noi, la km 1+100 și 
Șomănești, la km 3+000. 
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DJ 674 C, km  0+000 - km 7+058, Câlnic (DN 67) – Şomăneşti – DN 66, judeţul Gorj 
 

Scopul principal al finalizării acestui proiect este asigurarea circulaţiei rutiere pe drumul judeţean DJ 
674 C, km  0+000 - km 7+058, Câlnic (DN 67) – Şomăneşti – DN 66, în condiţii de siguranţă. 

Investiţia care se va realiza prin acest proiect, presupune aducerea drumului judeţean DJ 674 C, km  
0+000 - km 7+058, Câlnic (DN 67) – Şomăneşti – DN 66, la parametrii tehnici corespunzători, contribuind la 
creşterea gradului de siguranţă a circulaţiei în trafic. 

Măsurile care se impun sunt de efectuare a lucrărilor de reabilitare a drumului județean 674C, km  
0+000 - km 7+058, Câlnic (DN 67) – Şomăneşti – DN 66. 

Proiectul va urmări viabilizarea, respectiv aducerea drumului la parametri tehnici actuali, şi va consta în 
principal din: 

• rectificarea în plan, în profil transversal, a elementelor drumului existent şi eliminarea punctelor 
periculoase; 

• modernizarea structurii rutiere; 
• amenajarea acostamentelor; 
• rezolvarea scurgerii apelor pe tot traseul drumului expertizat; 
• amenajarea de rigole şi şanţuri de colectare şi dirijare a apelor pluviale; 
• amenajarea podeţelor în scopul asigurării preluării şi scurgerii apelor pluviale. 
În anul 2015, s-a încheiat contractul de lucrări, acestea fiind demarate conform ordinului de începere nr. 

12996 din data de 12.10.2015. 
Astfel, până în prezent, au fost executate lucrări în valoare de 3.967,344 mii lei, ce au constat în: 
 
• executarea reparațiilor la îmbrăcămintea asfaltică existentă, prin frezare și plombare; 
• executarea burdușirilor; 
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• așternerea stratului de binder și egalizare pe toată lungimea drumului; 
 

   
 

• așternerea stratului de uzură pe toată lungimea drumului; 
• executarea marcajului longitudinal pe toată lungimea drumului; 
• executarea acostamentelor. 

 
Pentru anul 2016, sunt prevăzute a se executa următoarele categorii de lucrări: 

1. Amenajarea intersecțiilor cu drumurile laterale și a drumului județean cu drumurile naționale DN66 
și DN67; 

2. Dispozitive de colectare și evacuare a apelor (rigole carosabile, șanțuri pereate, podețe tubulare 
transversale, accese la proprietăți etc.); 

3. Reabilitare pod peste râul Tismana; 
4. Siguranța circulației, prin stâlpi și indicatoare rutiere. 

 
 

• EXECUȚIE LUCRĂRI ,,Reabilitare sistem rutier pe DJ671B, km 4+500 – km 41+000, limita 
județului  Mehedinți – Văgiulești – Samarinești – Motru – Lupoaia – Cătunele – Glogova – 
Cămuiești, Județul Gorj” 

 
Obiectivul de investiție ,,Reabilitare sistem rutier pe DJ 671B, km  4+500-41+000, limita Județului 

Mehedinţi – Văgiuleşti – Samarineşti – Motru – Lupoaia – Cătunele – Glogova – Cămuieşti, judeţul Gorj” a 
fost inclus în Lista obiectivelor de investiții finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală. 
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Amplasamentul lucrării: Drumul județean DJ 671B, km 4+500 - km 41+000, traversează judeţul Gorj. 
Sectorul de drum km 0+000 - 4+500 este amplasat  în județul Mehedinți. DJ671B trece prin următoarele 
localități: Văgiulești, la km 4+500, Cârciu, la km 7+000, Samarinești, la km 12+250, Boca, la km 12+550, 
Însurăței, la km 16+000, Motru, la km 18+200, Lupoaia, la km 20+400, Valea Mânăstirii, la km 21+270, Steic, 
la km 24+350, Valea Perilor, la km 25+650, Olteanu, la km 29+200, Iormănești, la km 32+400, Glogova, la km 
34+670 și Cămuiești, la km 37+700.  

 

 
DJ 671B, km 4+500 – km 41+000, limita județului  Mehedinți – Văgiulești –  

Samarinești – Motru – Lupoaia – Cătunele – Glogova – Cămuiești 
 

Obiectivul de investiție “Reabilitare sistem rutier pe DJ 671B, km 4+500 – km 41+000, limita județului  
Mehedinți – Văgiulești – Samarinești – Motru – Lupoaia – Cătunele – Glogova – Cămuiești, Județul Gorj” se 
încadrează în prioritățile de dezvoltare ale strategiei de dezvoltare durabilă a județului Gorj 2011-2020, 
strategie ce concordă cu prioritățile de dezvoltare ale Programului de Dezvoltare Regională S-V Oltenia. 

În anul 2015, s-a încheiat contractul de lucrări, acestea fiind demarate conform ordinului de începere 
nr. 4636 din data de 06.04.2015. 

Până în prezent, au fost executate lucrări în valoare de 7.039.747,12 mii lei, decontate din fonduri de 
la bugetul de stat, în baza Programului Național de Dezvoltare Locală, și au constat în: 

• reparații îmbrăcăminte asfaltică existent, prin decapare, frezare și plombare cu mixtură asfaltică; 
• refacere sistem rutier pe 1,5 km; 
• așternere strat de binder pe o lungime de aproximativ 20,223 km. 

 
Pentru anul 2016, sunt prevăzute a se executa următoarele categorii de lucrări: 

• finalizarea așternerii stratului de binder; 
• așternerea stratului de uzură pe toată lungimea de 36,5 km;  
• execuția acostamentelor; 
• execuția dispozitivelor de colectare și evacuare a apelor pluviale (șanturi pereate, rigole carosabile, 

podețe transversale, accese la proprietăți etc); 
• drumuri laterale; 
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• reabilitări de poduri; 
• lucrări de asigurare a siguranței rutiere (marcaje transversale și longitudinale, stâlpi și indicatoare 

rutiere, parapeți metalici de protecție). 
 

XIII. AGRICULTURĂ 
Activitatea Camerei Agricole Județene Gorj (CAJ) în anul 2015 s-a desfășurat, conform Planului anual 

de măsuri aprobat de Consiliul Județean Gorj și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin activități 
specifice ce au loc la sediul principal, prin compartimentele de specialitate (Învățământ și pregătire 
profesională, Consultanță, extensie și promovare forme asociative, Elaborare și Implementare Proiecte) și la 
nivelul centrelor locale de consultanță agricolă situate la nivelul localităților județului. 
 
1. Asistență tehnică de specialitate 

Asistența tehnică s-a acordat, în special, în următoarele domenii de activitate: 
• cultura mare; 
• legumicultură; 
• pomicultură; 
• viticultură; 
• zootehnie; 
• mecanizare 
• legislație specifică, 
• măsuri finanțate din fonduri comunitare și naționale. 

S-au acordat 18.995 consultații de specialitate, pentru toate categoriile de ferme: exploatații mici 
(până la10 ha) – cu pondere majoritară în acordarea de informații agricole, exploatații mijlocii (10 – 50 
hectare) și exploatații mari (peste 50 hectare).  

Consultațiile de specialitate au fost acordate în mod gratuit pentru fermieri și producătorii agricoli. 
 
2. Demonstrații practice 

S-a realizat un număr de 75 demonstrații cu un număr total de peste 983 participanți, fie la loturile 
demonstrative realizate sau teme de interes legate de tehnologii de cultură, erbicidări, fertilizări, tehnologii 
de creștere a animalelor, utilizarea și reglarea mașinilor agricole, etc. 
 
3. Loturi demonstrative 
Având în vedere aspectele pozitive și impactul loturilor demonstrative realizate în anii anteriori, la nivelul 
Centrelor Locale de Consultanță Agricolă, s-au menținut și dezvoltat un număr de 24 loturi demonstrative în 
sectorul vegetal și animal, astfel: 
 
În sector vegetal: 
 
Grâu – 3 loturi demonstrative, la soiurile Crina – 1 lot la Tismana (5 ha) și 1 lot la Bălești (5 ha), respectiv 
Dropia – 1 lot la Turcinești (1 ha); 
Triticale -1 lot (0,5 ha), pentru analizarea soiului Stil la Peștișani; 
Porumb - 2 loturi demonstrative, la Bălești (5 ha) și Crușeț (2 ha). 
Căpșun – 1 lot (1 ha), cultivat cu soiurile Elsanto, Alba, pe o suprafață de 1 hectar la Polovragi; 
Prun – 2 loturi demonstrative (Anna Spath, Stanley și D`Agen) situate în Baia de Fier (0,20 ha) și Polovragi 
(0,25 ha); 
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Legume în spații protejate – 1 lot demonstrativ la Crușeț (0,2 ha) 
 
Total vegetal 10 loturi pe o suprafață totală de 20,15 ha.  
 
În sector animal: 
 
Ovine – 2 loturi – peste 900 capete, rasa țurcană situate în localitățile Peștișani și Baia de Fier; 
Caprine – 2 loturi cu 100 de capete la Hurezani și Văgiulești; 
Bovine – 2 loturi cu 30 capete la Hurezani și Licurici;   
Albine – 3 loturi (albina carpatină) în Licurici, Hurezani și Dănciulești. 
Total zootehnie 9 loturi. 
 
4. Proiecte de dezvoltare rurală în implementare 
Anul 2015 a coincis cu lansarea primei sesiuni de depunere de proiecte prin noul PNDR. Drept urmare, au 
fost realizate de către specialiștii CAJ un număr de 5 proiecte pe Submăsura 6.3 – Sprijin pentru dezvoltarea 
fermelor mici și 1 proiect pe Submăsura 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri cu o valoare totală 
de 130.000 euro.  
De menționat aici este faptul că noile condiții, mult diferite de cele prevăzute în vechiul PNDR 2007 – 2013, 
au avut ca rezultat o scădere a numărului de proiecte depuse. Din analiza efectuată și din experiența 
anterioară, preconizăm că începând cu anul 2016, numărul de proiecte întocmite și depuse pe măsurile cu 
finanțare pentru spațiul rural, incluzând și măsurile ce au ca obiect activități non-agricole vor crește 
semnificativ. 
 
5. Proiecte finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală – potențiali beneficiari 
În baza de date aflată la nivelul C.A.J. regăsim în prezent un număr de peste 100 de producători agricoli, 
doritori a accesa fonduri prin măsurile ce se vor derula în agricultură în perioada 2014 – 2020. 
 
6. Întâlniri de lucru 
Un element principal pentru activitatea Camerei Agricole, îl reprezintă Programul de informare a 
producătorilor agricoli din județ asupra Bunelor condiții de mediu, ecocondiționaliate, protecția împotriva 
poluării cu nitrați și nitriți, program european, gestionat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, cu 
implicarea directă a specialiștilor Camerelor Agricole Județene, program cu termen de finalizare în anul 2018. 

Drept urmare, specialiștii consultanți au fost instruiți în domeniile sus-menționate, iar lunar, în cadrul 
întâlnirilor de lucru cu fermieri, le sunt expuse acestora materiale și procedee practice prin care să poată fi 
respectate Bunele condiții de mediu (GAEC), să poată fi împiedicată poluarea apelor și să fie pregătiți pentru 
schimbări climatice, ori pentru trecerea la producerea și folosirea de energii regenerabile. 
 
De la începutul anului până în luna decembrie 2015 a fost organizat un număr de 289 întâlniri de lucru, 
dezbateri sau mese rotunde la nivelul centrelor locale cu un număr de peste 4500 producători agricoli. 
Întâlnirile de lucru au avut ca teme, în afara celor menționate anterior, diferite domenii ale agriculturii: 
cultura mare, legumicultură, pomicultură-viticultură, zootehnie, legislație, diverse alte subiecte de interes. 
De asemenea, în acest an au avut loc o serie de dezbateri pe teme legislative, 
privind formele și modalitățile de asociere în agricultură, fondurile europene 
nerambursabile, posibilități și condiții de accesare, îndeosebi pe Submăsura 6.1 și Submăsura 6.3. 
 

S-au organizat, de către Camera Agricolă Județeană Gorj în colaborare cu autoritățile locale: 
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 „Ziua cireșului” la Turcinești (11.06.2015) și „Sărbătoarea căpșunului” la Polovragi (06-07.06.2015), unde au 
fost prezentate materiale informative și vizite la loturi demonstrative reprezentative din zonele respective;  
Camera Agricolă a fost prezentă cu standuri informative și sfaturi de specialitate la diverse târguri și 
festivaluri, ca de exemplu: Festivalul Apicol, ediția a II -a la Târgu Jiu (14-15.02.2015), Urcatul oilor la munte” 
– la Novaci (17.05.2015), iar în septembrie, Camera Agricolă Județeană Gorj, a participat cu pliante pe diverse 
teme, alte materiale informative pentru producătorii agricoli din zona Baia de Fier, cu ocazia festivalului 
„Coborâtul oilor de la munte” (20.09.2015), manifestare anuală de tradiție a locuitorilor din zonă. 
 
7. Cursuri de formare profesională 

Peste 7000 de mici fermieri din județul Gorj au obținut certificat de calificare în meserii agricole din 
anul 2010 și până în prezent. Ca atare, în anul 2015 au fost organizate un număr de 4 cursuri, în meseriile de 
Apicultor, Lucrător în cultura plantelor, Lucrător în creșterea animalelor. Cursurile derulate de CAJ sunt 
autorizate prin Direcția Muncii. Afluxul mai redus față de anii precedenți de solicitări pentru înscrieri la 
cursurile susținute de lectorii autorizați ai Camerei Agricole se datorează, pe de o parte lipsei unor sesiuni 
deschise de depunere de proiecte, ca și numărului mare de fermieri gorjeni care deja au pregătire în domeniul 
în care activează. 
Solicitanții acestor cursuri sunt beneficiari sau potențial beneficiari de proiecte derulate prin PNDR, sunt 
persoane care doresc să-și înființeze ferme cu un anumit specific sau să-și îmbogățească cunoștințele de care 
au nevoie pentru activitatea pe care o desfășoară sau o vor desfășura în domeniul agricol. 
Tarifele practicate pentru cursurile de pregătire profesională sunt stabilite prin 
H.C.J. la un cuantum de 400 lei / cursant. 
Un element de noutate pe acest palier de activitate îl reprezintă realizarea de cursuri prin Măsura 111 – 
Formare profesională, informare și difuzare de cunoștințe, curs obligatoriu pentru fermierii ce au accesat 
măsuri de finanțare (M112, M141) prin PNDR 2007 – 2013. Astfel, până la sfârșitul anului 2015 au frecventat 
acest tip de curs un număr de 101 beneficiari de fonduri europene. Tariful pentru acest curs, aprobat prin 
HCJ este de 250 lei. 
 
8. Elaborare dosare de plată pentru proiectele finanțate prin PNDR 
O cerință esențială în cadrul măsurilor cu finanțare din fonduri europene și naționale, pentru obținerea 
tranșei II de plată este realizarea dosarului de plată din cuprinsul căruia să rezulte atingerea obiectivelor 
generale și specifice enunțate prin planul de afaceri, în concordanță cu ghidul solicitantului și fișa măsurii. 
Drept urmare, specialiștii consultanți au lucrat pe tot parcursul anului 2015, la realizarea acestor dosare de 
plăti, de altfel, un element important în cadrul veniturilor proprii atrase de CAJ.  
A fost întocmit un număr total de 117 dosare de plată, din care 100 pentru Măsura 141 și 17 dosare de plată 
pentru Măsura 112. 
 
9. Eliberarea de avize consultative pentru obținerea atestatului de producător 
În conformitate cu prevederile Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței 
produselor din sectorul agricol, Camera Agricolă Județeană Gorj eliberează la cerere, avizul consultativ, 
necesar persoanelor fizice neautorizate pentru eliberarea atestatului de producător agricol. În acest sens, au 
fost alocate fiecărui consultant din cadrul CLCA-urilor, un număr de 5-6 comune, unde aceștia s-au deplasat 
la fața locului (ferma solicitantului), împreună cu reprezentanții primăriilor din raza teritorială, pentru a 
constata și încheia procesul-verbal asupra produselor ce fac obiectul atestatului de producător și al carnetului 
de comercializare, în urmă căruia, camera agricolă a eliberat avizul consultativ favorabil sau nefavorabil, 
funcție de situația din teren. 
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Astfel, au fost eliberate un număr de 3700 de avize consultative pe întreg teritoriul județului Gorj. Menționăm 
că eliberarea acestui aviz este gratuită și s-a realizat cu efortul financiar propriu al fiecărui consultant agricol 
zonal. 
 
10. Realizarea de materiale audio-vizuale, emisiuni radio-tv 
Popularizarea noutăților legislative, tehnologii de cultură, finanțări prin PNDR au fost aduse permanent la 
cunoștința beneficiarilor prin elaborarea în regie proprie de pliante și alte materiale informative. 
Una din preocupările de bază ale instituției noastre a fost permanentizarea legăturii cu instituțiile de presă, 
fie că vorbim de presa scrisă, de radio sau televiziune. Am considerat aceasta un mod eficient de an promova 
activitatea și de a face cunoscute rezultatele muncii salariaților și mai ales a implementării în teritoriu a 
măsurilor europene de finanțare rurală. 
Drept urmare, alături de prezența specialiștilor și a conducerii în cadrul emisiunilor Tv sau de radio locale, 
regionale sau naționale, la fiecare solicitate a acestora, am implementat un parteneriat cu N-SAT TV, post 
local de televiziune cu impact major în zona rurală, unde, în emisiuni săptămânale cu durata de 1 oră, au 
fost prezentate rezultatele accesării măsurilor europene în urma realizării de proiecte de către CAJ pentru 
fermierii gorjeni, ca și prezentarea la timp, a noutăților legislative sau de altă natură pentru a putea fi puse 
în practică de către fermieri. 
 

XIV. Centrului Militar Judeţean Gorj 
Centrul Militar Judeţean Gorj exercită competenţele ce îi revin prin lege pentru punerea în aplicare a 
prevederilor actelor normative care reglementează activitatea de pregătire a populaţiei pentru apărare, în 
asigurarea cu resurse a structurilor din instituţiile cu responsabilităţi în domeniul apărării şi securităţii 
naţionale, concomitent cu promovarea proactivă a profesiei militare, recrutarea candidaţilor pentru 
formarea iniţială a personalului militar, soluţionarea în mod oportun a cererilor şi petiţiilor adresate centrului 
militar. 

În conformitate cu Legea 446 /30.11.2006, modificată cu Legea 128/ 2012 - privind pregătirea 
populaţiei pentru apărare, Centrul Militar Judeţean Gorj a desfăşurat activităţi multiple în zona de 
responsabilitate, astfel:  

- Planificarea, organizarea şi executarea activităţilor de generare şi regenerare a forţelor armate 
prin completare cu resurse umane şi materiale a structurilor sistemului naţional de apărare aflate 
în zona de responsabilitate; 

- Evidenţa militară a cetăţenilor încorporabili şi rezerviştilor cu domiciliul pe raza judeţului; 
- Eliberarea documentelor solicitate de către rezervişti, la cererea acestora, în conformitate cu 

actele normative în vigoare; 
- Organizarea şi desfăşurarea convocărilor de pregătire, îndrumare şi verificare a activităţilor 

organelor administraţiei publice locale, instituţiilor publice şi operatorilor economici, care au 
obligaţii pe linia evidenţei militare, mobilizării la locul de muncă şi sarcini pe linia rechiziţiilor de 
bunuri şi prestări servicii în interes public; 

- Conştientizarea opiniei publice despre rolul şi locul profesiei militare în societate; 
- Generarea unei atitudini favorabile a populaţiei civile faţă de instituţia militară şi menţinerea 

bunelor relaţii de colaborare cu instituţiile administraţiei publice locale, cu instituţiile civile de 
învăţământ şi comunitatea locală; 

- Îmbunătăţirea condiţiilor de muncă a personalului; 
- Folosirea judicioasă, în conformitate cu priorităţile existente, misiunile ordonate şi competenţele 

proprii a resurselor financiare alocate.; 
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În anul 2015 Centrului Militar Judeţean şi-a îndeplinit obiectivele la standardele stabilite, Consiliul 
Judeţean Gorj asigurând Centrului Militar Judeţean Gorj fondurile necesare desfăşurării activităţii specifice, 
alte dotări şi materiale astfel :  

1. Bunuri şi servicii  197.179 lei cu TVA, fiind repartizate pentru :  
- asigurarea contractelor de furnizare/ prestare de servicii de energie electrică, alimentare cu apă, canalizare, 

salubritate, televiziune, radio, telefonie, telefax, poştă, fax, paza localului centrului militar, achiziţionarea de 
carburanţi-lubrifianţi; 

- asigurarea rechizitelor de birou, a registrelor, a imprimatelor, hârtiei şi a altor materiale de această natură, 
legarea si broşarea documentelor de birou, pentru asigurarea materialelor necesare multiplicării 
fotocopierii, xerocopierii documentelor, formularelor, folosite în activităţile specifice; 

- asigurarea materialelor necesare pentru menţinerea curăţeniei şi igienei oamenilor, localurilor, birourilor şi 
magaziilor; 

- înlocuirea tehnicii de calcul şi a bunurilor de natura obiectelor de inventar ce sunt depăşite din punct de 
vedere tehnic, uzate şi necesitau înlocuire; 

- efectuarea de reparaţii curente la tehnica, echipamentele şi aparatura din administrare, pentru menţinerea 
acestora în stare de operativitate. 

2. Active nefinanciare  108.477 lei cu TVA, fiind repartizate pentru :  
- Sistem de încălzire locală şi reparaţii la ,,clădire” C 3 – CORP CLĂDIRE BIROURI  din, Centrul Militar Judeţean 

Gorj; 
- Achiziţia unui autoturism de teren ne este necesar la îndeplinirea sarcinilor de transport; 
- Achiziţia a două licenţe antivirus Bidefender Total Security, pentru protecţia informaţiilor clasificate stocate 

pe P.C. –uri; 
Pentru îmbunătăţirea activităţi specifice, Centrul Militar Judeţean Gorj are următoarele obiective ce 

pot fi finanţate din fonduri alocate de Consiliul Judeţean Gorj, astfel : 
- Reabilitarea şarpantei şi învelitoarei la ,,clădire”- Punct recrutare încorporare, Centrul Militar Judeţean Gorj, 
cu destinaţia birouri. 
- Elaborarea documentaţiei tehnico-economice, taxe, avize, acorduri necesare obţinerii autorizaţiei de 
construcţii la  ,,Reabilitare şi modernizare  – Corp A COMANDAMENT”, Centrul Militar Judeţean Gorj, cu 
destinaţia birouri ; 
- Amenajarea parcării interioare şi turnarea unui covor asfaltic sau beton, deoarece în urma tasării 
pământului la ploi se acumulează apă. 
- Montarea unui sistem de detectare, semnalizare şi avertizare incendii la Centrul Militar Judeţean Gorj - 
pentru dotarea fiecărui pavilion conform Normativului privind securitatea la incendiu a construcţiilor partea a 
IV a - I 18/ 2009). 
- Înlocuirea porţilor de acces în incinta unităţii şi montarea la acestea a unui sistem automatizat de închidere; 
- Achiziţia unui fotocopiator color (tip xerox), format A3, ce va fi instalat în biroul documente clasificate, 
fiindu-ne necesar pentru  multiplicarea şi scanarea documentelor şi formularelor, format A3, întrucât  
unitatea nu are în evidenţă acest tip de fotocopiator; 
- Achiziţionarea sau redistribuirea unui grup electrogen 38 – 40 KVA, pentru asigurarea funcţionalităţii în 
situaţii de situaţii de urgenţă a sistemului de comunicaţii precum şi a instalaţiilor speciale destinate pentru 
îndeplinirea sarcinilor ce revin Centrul Militar Judeţean Gorj . 
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