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Preşedintele consiliului judeţean este o autoritate administrativă executivă 

distinctă, stabilită de legiuitor, care asigură respectarea prevederilor Constituţiei, 

punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, a hotărârilor şi 

ordonanţelor Guvernului României, a hotărârilor consiliului judeţean, precum şi alte acte 

normative. 

Preşedintele consiliului judeţean îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele 

categorii principale de atribuţii: 

a) atribuţii privind funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean, a 

instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi a societăţilor comerciale şi regiilor 

autonome de interes judeţean; 

b) atribuţii privind relaţia cu consiliul judeţean; 

c) atribuţii privind bugetul propriu al Judeţean; 

d) atribuţii privind relaţia cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale şi serviciile 

publice; 

e) atribuţii privind serviciile publice de interes judeţean; 

f) alte atribuţii prevăzute de lege sau sarcini date de consiliul judeţean. 
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Doamnelor şi domnilor consilieri, 

În cursul anului 2010, Consiliul Judeţean Gorj s-a întrunit în 13 şedinţe, dintre 

care 11 ordinare (22 ianuarie, 10 martie, 30 aprilie, 28 mai, 29 iunie, 9 iulie, 13 august, 

23 septembrie, 29 octombrie, 30 noiembrie, 23 decembrie) şi 2 extraordinare (5 

februarie, 31 august), adoptându-se 91 hotărâri, iar preşedintele consiliului judeţean a 

emis în anul 2010 un număr de 1171 dispoziţii. 

În intervalul de timp ianuarie – decembrie 2010, cele opt comisii de specialitate 

constituite la nivelul Consiliului Judeţean Gorj s-au întrunit în 94 şedinţe, în care au 

analizat proiectele de hotărâri, au întocmit rapoarte de avizare şi au formulat propuneri 

şi amendamente referitoare la materialele supuse analizei şi avizării, îndeplinindu-si 

atribuţiile conform legii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare. 

În acest context, trebuie remarcată buna colaborare între comisiile de specialitate 

şi compartimentele din aparatul de specialitate al consiliului în elaborarea documentelor 

ce au făcut obiectul analizelor şi dezbaterilor, precum şi cooperarea grupurilor de 

consilieri judeţeni în cadrul comisiilor de specialitate, pentru promovarea şi susţinerea 

intereselor Consiliului Judeţean Gorj. 

Urmare a încetării unor mandate de consilieri judeţeni şi validării mandatelor 

membrilor supleanţi, componenţa Consiliului Judeţean Gorj s-a modificat, dar structura 

privind apartenenţa politică a rămas neschimbată. 

În perioada raportată, comisiile de specialitate au contribuit la funcţionarea 

eficientă şi de calitate a Consiliului Judeţean Gorj, avizând proiecte de hotărâri şi 

soluţionând probleme din principalele lor domenii de activitate: administraţie publică 

locală, buget-finanţe, cooperare şi dezvoltare regională, urbanism şi amenajarea 

teritoriului, agricultură, protecţia mediului, turism, cultură, sănătate, protecţie socială, 

etc. 

În ședința de consiliu județean din data de 23 septembrie 2010, am prezentat o 

informare privind situația existentă la Complexurile energetice Turceni și Rovinari. 

Materialul a avut ca scop atenționarea factorilor de răspundere de la nivel județean și 

național asupra riscului ca Gorjul să iasă de pe piața energetică în anul 2012, anul în 

care Uniunea Europeană va interzice producțiile poluatoare de mediu. Acest risc este 

cauzat de ritmul lent cu care înaintează investițiile de modernizare a grupurilor 

energetice de la cele două complexuri pentru reducerea emisiilor de SO2. 

Orice acţiune în acest domeniu sau chiar lipsa de acţiune se răsfrâng asupra 

concetăţenilor noştri, de aceea politica economică adoptată trebuie să fie una credibilă, 

coerentă şi viabilă pentru judeţ, fără consecinţe nefaste pentru oameni şi fără perturbări 

ale funcţionalităţii celorlalte servicii. 
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Am solicitat, în acea ședință, acordul dumneavoastră pentru a informa ministrul 

Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri asupra situației existente, cu rugămintea 

de a face o verificare amplă la nivelul celor două complexuri energetice şi de a stabili 

măsuri concrete în vederea relansării programului investiţional. Aceeaşi solicitare a fost 

înaintată şi parlamentarilor gorjeni, pentru a ne sprijini pe lângă membrii Guvernului. 

Am considerat că este de datoria noastră să eliminăm situaţia de ambiguitate şi 

de informare eronată a instituţiilor statului şi chiar a cetăţenilor cu privire la investiţiile 

care se fac la cele două complexuri energetice şi care, din păcate nu vor avea ca 

finalitate intrarea Gorjului pe piaţa europeană de energie ca un competitor puternic şi 

viabil.  

* 

 Referitor la activitatea aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj, sunt 

de menționat următoarele: 

În domeniul juridic-contencios, interesele Consiliului Judeţean Gorj au fost 

reprezentate în faţa instanţelor de judecată, atât la fond cât şi în căile de atac, într-un 

număr de aproximativ 1600 dosare, în cauze civile, comerciale, penale, plângeri 

contravenţionale, contencios administrativ, conflicte de muncă; a fost acordat 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; au fost 

asigurate condiţiile 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. 

* 

Activitatea de buget și financiar-contabilă a fost prezentată în detaliu într-o 

ședința anterioară de consiliu, pe baza raportului prezentat de Direcția Tehnico-

economică din cadrul aparatului de specialitate. Voi reaminti doar câteva cifre de buget, 

și anume: 

Bugetul propriu general al judeţului Gorj pe anul 2010 a fost aprobat iniţial la 

valoarea de 191.304.600 lei la partea de venituri şi în sumă de 202.242.050 lei la partea 

de cheltuieli. Urmare adoptării hotărârilor consiliului judeţean de rectificare bugetară, 

bugetul propriu general definitiv al judeţului Gorj pe anul 2010 a fost în sumă 

222.647.750 lei la partea de venituri şi la valoarea de 229.586.400 lei la partea de 

cheltuieli. 

Pe anul 2010, la venituri, bugetul local definitiv a cumulat o valoare de 

174.840.300 lei, comparativ cu bugetul local iniţial, care a fost atât la partea de venituri, 
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cât şi la partea de cheltuieli în sumă de 183.062.000 lei, execuţia bugetară a 

veniturilor încasate la finele anului 2010, înregistrând o valoare de 160.607.724 lei 

(procent de realizare de 91,86%), iar partea de cheltuieli a bugetului local definitiv a 

cumulat aceeaşi valoare de 174.840.300 lei, valoarea plăţilor efectuate fiind de 

149.376.644 lei (procent de realizare de 85,44%), rezultând astfel un excedent  

bugetar în sumă de 11.231.080 lei. 

În urma centralizării situaţiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2010 

de către toate instituţiile și serviciile de subordonare judeţeană, cumulate cu situaţiile 

financiare anuale întocmite la finele anului pentru activitatea proprie a Consiliului 

Judeţean, s-a constatat, pe ansamblu, ca rezultat financiar final, un excedent în 

sumă de 30.140.084 lei.  

Bugetul de venituri și cheltuieli al județului Gorj s-a realizat în conformitate cu 

prevederile Legii 273/2006 a Finanțelor Publice Locale, cu modificările și completările 

ulterioare, Legea bugetului de stat pe anul 2010 și potrivit actelor normative specifice 

îndeplinirii atribuțiilor prevăzute în responsabilitatea și competențele autorității publice 

județene. 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 162/ 

12.11.2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de 

Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, începând cu 

data de 01.07.2010 a fost preluat de către Consiliul Judeţean Gorj managementul 

asistenţei medicale al Spitalului Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu şi Spitalului de 

Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu”- Runcu. 

Alocarea resurselor bugetare s-a realizat în scopul susţinerii activității celor două 

spitale de interes judeţean (Spitalul Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu şi  Spitalul de 

Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu”, Dobriţa), prin alocarea de transferuri din 

bugetul local al Consiliului Judeţean Gorj, în vederea asigurării cheltuielilor privind 

activitatea curentă şi realizarea unor lucrări de reparaţii curente şi lucrări de natură 

investiţională, în valoare totală de 1.970.235 lei. 

 Bugetul centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate parţial din venituri 

proprii pe anul 2010 a fost fundamentat, prin bugetul iniţial, la valoarea de 8.229.000 lei, 

iar în bugetul final a fost fundamentat la valoarea de 7.694.450  lei, execuţia, la partea 

de venituri, înregistrând suma de 7.483.548 lei, iar la partea de cheltuieli fiind de 

7.453.359 lei, cuprinzând pe ansamblu, veniturile şi cheltuielile a 7 instituţii publice de 

subordonare judeţeană (Muzeul Judeţean Gorj, Ansamblul Artistic Profesionist „Doina 

Gorjului”, Şcoala Populară de Artă, Complexul de servicii comunitare cu secţii protejate, 

recuperare, reabilitare a persoanelor cu handicap şi formare profesională Tg - 

Cărbuneşti (activitate extrabugetară), Camera Agricolă Judeţeană Gorj; Spitalul 

Judeţean de Urgenţă; Spitalul de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” Dobriţa. 
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* 

 Activitatea de investiții în domeniul public și privat al județului s-a concretizat 

în:  

- Reabilitare secţie ATI - Anestezie şi Terapie Intensivă la Spitalul Judeţean Tg-

Jiu, în sumă de 73.230 lei; 

- Realizarea serviciilor de proiectare pentru proiectul „Completarea sistemului 

clasic de producere a apei calde de consum cu sisteme care utilizează energia 

solară şi care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului” la Spitalul 

de Pneumoftiziologie Dobriţa, Spitalul de Urgenţă Tg-Jiu (Str. Tudor 

Vladimirescu), Spitalul de Urgenţă Tg-Jiu (Str. Progresului), în sumă de 40.672 

lei; 

- Înlocuirea întregului sistem de canalizare menajeră şi construirea unei noi linii de 

epurare cu o capacitate care să satisfacă epurarea apelor menajere uzate 

evacuate din incinta spitalului de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu”, 

Dobriţa, comuna Runcu, în sumă de 74.705,19 lei; 

- Realizarea serviciilor de proiectare pentru proiectul „Reabilitarea, modernizarea 

şi echiparea Ambulatoriului Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu”, în valoare 

de 86.451,24 lei; 

- Realizarea serviciilor de proiectare pentru proiectul „Realizarea sistemului 

integrat de salvare montană a  judeţului Gorj”, în valoare de 84.930 lei. 

Tot în domeniul public și privat al județului au fost realizate lucrări de reparaţii 

curente la: 

- Spitalul Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu – finisaje interioare la construcţii şi reparaţii la 

instalaţii aferente – în anul 2010 s-au efectuat plăți în sumă de 128.585,84 lei, față de 

un total general de 565.289,43 lei;  

- Modificări în vederea amenajării Bibliotecii pentru copii şi tineret şi împrejmuire parţială 

– în valoare totală de 12.685,34 lei;  

- Înlocuire cazane de încălzire şi echipamente aferente din centrala termică a Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu, strada Tudor Vladimirescu – în valoare totală de 74.705 

lei;  

- Reparaţii şarpantă şi învelitoare din tablă la acoperişul clădirii Spitalului de 

Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu”, Dobriţa, comuna Runcu – în anul 2010 s-au 

efectuat plăți în sumă de 29.975,97 lei din totalul de 36.956,81, cât este valoarea 

lucrărilor. 

* 

 Activitatea de dezvoltare regională s-a orientat, în principal, spre atragerea de 

fonduri externe nerambursabile, prin proiecte aflate în implementare: 

- Reabilitare drumuri județene DJ 665 şi DJ 675C – pentru care s-au efectuat plăți 

de 18.600.166,69 lei în 2010;  
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- Extindere capacitate, prin amenajare și modernizare Etaj III la Complexul de 

Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Adulţi ”Bîlteni”, proiect în care 

suma nerambursabilă este de 605.118,91 lei; în 2010 nu s-au făcut plăți;  

- Proiectul „Euro-Strategie, Euro-Administraţie, Euro-Cetăţeni”, proiect în care 

cheltuielile eligibile sunt în valoare de 781.500 lei (nu s-au efectuat plăți în anul 

2010); 

- Proiectul “Extindere și Dotare Centrul de Îngrijire și Asistenţă Dobriţa - Judeţul 

Gorj” - cheltuielile eligibile sunt de 2.713.185 lei (nu s-au efectuat plăți în anul 

2010); 

- Proiectul “Redescoperă Gorjul - cheltuielile eligibile sunt de 787.401 lei (au fost 

demarate procedurile de achiziție la finele anului 2010); 

- Proiectul „Calitate în Administraţia Publică Locală” - cheltuielile eligibile sunt de 

429.000 lei; s-au efectuat plăți în anul 2010 în valoare de 30.572,71 lei; 

- Reabilitarea, modernizarea și echiparea Ambulatoriului Spitalului Judeţean de 

Urgenţă Târgu-Jiu - cheltuielile eligibile sunt de 15.583.687 lei; s-au efectuat plăți 

în anul 2010 în valoare de 92.278,12 lei; 

- Proiectul „Realizarea sistemului integrat de salvare montană a judeţului Gorj” - 

cheltuielile eligibile sunt de 7.253.283,38 lei; s-au efectuat plăți în anul 2010 în 

valoare de 84.930 lei. 

Proiecte aflate în stadiul de pregătire, ce vor fi finanţate din fonduri externe 

nerambursabile post-aderare: Sistem de management integrat al deşeurilor (SMID) la 

nivelul judeţului Gorj, cu o valoare totală de 41,63 milioane de euro pentru perioada 

2010-2040, din care 23,8 milioane euro pentru 2010-2013; 

Proiecte finanţate din fonduri nerambursabile guvernamentale:  

- „Energia solară, o alternativă pentru viitor”, proiect finanțat de Administrația 

Fondului pentru Mediu în proporție de 80% (2.335.231,20 lei); 

- „Eco-energie pentru judeţul Gorj”- proiect finanțat de Administrația Fondului pentru 

Mediu în proporție de 80% (3.132.865 lei);  

Proiecte finanţate din alte fonduri externe nerambursabile: Sistem de canalizare și staţie 

de epurare la Spitalul de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu”, comuna Runcu, 

judeţul Gorj – cheltuieli eligibile în valoare de 5.268.315 lei, finanțate de Mecanismul 

Financiar SEE. 

Activitatea de cooperare regională a continuat cu structurile tradiționale, din 

țară și din Europa: Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România (UNCJR) , 

Agenţia de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, Asociaţia de Dezvoltare 

Intercomunitară Sud Vest Oltenia (ADI S-V Oltenia), Ansamblul Regiunilor Europene 

(ARE).   

* 
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 În ceea ce privește întreținerea, dezvoltarea și modernizarea infrastructurii 

rutiere, s-a avut în vedere starea de viabilitate, importanţa tehnico-economică a 

acestora, traficul mediu zilnic, asigurarea confortului minim şi a siguranţei în trafic pe 

drumurile publice aflate în patrimoniul judeţului Gorj, reabilitarea şi modernizarea 

traseelor principale ce fac legătura cu judeţele limitrofe, precum şi racordarea centrelor 

de comună sau oraş la reţeaua de drumuri publice judeţene sau naţionale prin drumuri 

asfaltate. 

Pe lângă investițiile finanțate din fonduri externe nerambursabile (DJ 665 și DJ 

675 C), au fost efectuate investiții cu finanțare proprie: Consolidare terasamente pe DJ 

664 - la Schela și Arcani, pe DJ 672C - Arcani, pe DJ 674A - Tîrculești, Ameliorare albie 

în zona podului şi consolidare rampe acces pod pe DJ 675B, Consolidare pod pe DJ 

671B - Văgiuleşti, Reabilitare sistem rutier pe DJ 675A, Berlești - Bustuchin, Pod peste 

pârâul Galbenu, pentru acces la Peştera Muierii, comuna Baia de Fier, Consolidare 

terasamente pe DJ 661.  

De asemenea, au fost executate lucrări de întreținere și reparații. 

Este important de subliniat că lucrările de reabilitare executate pe trei drumuri județene, 

dintre care două finanțate din fonduri europene (POR – DJ 665 și DJ 675C), iar unul 

prin angajarea unui credit bancar de către Consiliul Județean Gorj (DJ 661) au asigurat 

locuri de muncă pentru 328 de persoane. Lucrările de întreținere a drumurilor județene 

au asigurat, în cursul anului 2010, 249 de locuri de muncă. 

Serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate se 

realizează printr-un număr de 105 trasee judeţene, care asigură cerinţele de deplasare 

ale cetăţenilor în interiorul judeţului, în funcţie de cererea de transport şi de capacitatea 

disponibilă.  

* 

Activitatea de amenajare a teritoriului şi urbanism: 

- În anul 2010 s-au realizat două faze de proiectare din contractul de actualizare a 

Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţului Gorj, s-a analizat și aprobat 

„Planul de analiză și acoperire a riscurilor pentru judeţul Gorj”, elaborat de către 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Gorj; 

- S-au analizat şi identificat, împreună cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 

și cu Inspectoratul de Stat în Construcţii, zonele de risc la alunecări de teren şi la 

inundaţii; 

- S-a analizat și avizat Planul Urbanistic Zonal pentru DN 66A, km 47+600 - 66 + 

204, Câmpul lui Neag – Cerna; 

Compartimentul autorizări şi control a analizat, întocmit, înaintat spre aprobare şi 

eliberat un număr de 180 certificate de urbanism pentru care s-au încasat 10.165 lei şi 

37 de autorizaţii de construire/desfiinţare pentru care s-au încasat 101.073 lei. 
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S-a efectuat un număr de 55 de controale privind respectarea disciplinei in 

urbanism şi amenajarea teritoriului precum şi respectarea legislaţiei privind autorizarea 

lucrărilor de construire. 

* 
Activitatea de administrație publică locală s-a derulat în sensul coordonării 

activității consiliilor locale, prin acţiuni de îndrumare metodologică în vederea rezolvării 

problemelor privind administraţia publică locală şi acţiuni de  verificare şi îndrumare a 

activităţii de autoritate tutelară.  

Preocupările în plan deliberativ ale consiliului judeţean au fost evidenţiate în cele 

patru ediţii ale Monitorului Oficial al Judeţului Gorj. Aceste ediţii au fost transmise 

trimestrial în cele 70 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţ și s-a efectuat schimbul 

gratuit pe bază de reciprocitate cu celelalte județe din țară. 

Serviciul Unitatea Judeţeană pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare 

de Utilităţi Publice a avut ca prioritate monitorizarea activităţilor şi acţiunilor de 

furnizare a serviciilor de utilitate publică de interes local şi judeţean. A fost actualizată 

banca de date tehnice, cu privire la infrastructura edilitară a unităţilor administrativ – 

teritoriale de pe raza judeţului, procentul de colaborare cu primăriile fiind de 92%.   

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică, organism cu rol consultativ, fără 

personalitate juridică, a asigurat, prin activitatea sa, reprezentarea şi promovarea 

intereselor comunităţii în scopul asigurării unui climat de siguranţă şi securitate publică. 

Activitatea ATOP s-a desfășurat pe cele trei comisii de lucru, care s-au întrunit în 36 de 

ședințe în cursul anului 2010. 

Tot la acest capitol voi face câteva precizări referitoare la programele de 

dezvoltare ale unităților administrativ-teritoriale de la nivel rural. 

La nivel de județ, pe Măsura 3.2.2. din Programul Național de Dezvoltare Rurală 

se află în implementare 11 proiecte în valoare totală de 108.713.000 lei, iar pe Măsura 

3.1.3., 18 proiecte în valoare totală de 439.519.159 lei. 

Reamintesc aici că centralizarea excesivă privind evaluarea proiectelor în cadrul 

Măsurii 3.2.2. din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală a făcut ca satele Gorjului să 

piardă aproximativ 78 milioane de euro.  

Din cele 32 de proiecte depuse de primăriile comunelor gorjene, în luna mai 2010 nu 

fusese aprobat nici unul pentru finanţare din fonduri post-aderare. Acest rezultat a fost 

anticipat încă din prima jumătate a anului 2009, când primarii au sesizat că prevederile 

Ghidului solicitantului pe Măsura 3.2.2., aşa cum au fost modificate în cele patru 

versiuni şi ulterior, dezavantajează total localităţile din Gorj. 
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Din cauză că în procesul de elaborare nu au fost consultaţi specialiştii celor opt 

regiuni de dezvoltare, condiţiile trecute în Ghidul solicitantului pentru Regiunea Sud-

Vest Oltenia nu corespund situaţiei de fapt. 

În cadrul Măsurii 3.1.2. – Crearea și dezvoltarea de microîntreprinderi se află în 

diferite stadii de pregătire sau execuție 4 proiecte, pentru modernizarea exploatațiilor 

agricole există 2 proiecte în implementare, cu o valoare de 473.084.945 lei, iar pentru 

programul de instalare a micilor fermieri se află în faza de contractare 98 de proiecte, în 

valoare totală de 2.398.003.425 lei.  

* 

În cadrul activității de relații publice s-a asigurat transparenţa decizională a 

informaţiilor de interes public în administraţia publică cu respectarea prevederilor Legii 

nr. 52/2003 de către persoana desemnată în acest sens, prin publicarea pe site-ul 

instituţiei şi în Monitorul Oficial al Judeţului Gorj. 

Accesul la informațiile de interes public s-a făcut în conformitate cu prevederile 

Legii nr.544/2001. În  perioada anului 2010 au fost înregistrate un număr total de 31 

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 655 şi au fost furnizate pe loc, 

dacă a fost posibil, sau cu îndrumarea solicitanţilor să formuleze cerere în scris sau să 

se adreseze altor instituţii specializate, în funcţie de problemele solicitate. 

În conformitate cu prevederile Legii nr.233/02002 privind reglementarea activităţii 

de soluţionare a petiţiilor, în cursul anului 2010, la nivelul Consiliului Judeţean Gorj, au 

fost înregistrate un număr de 150 sesizări şi petiţii ale cetăţenilor. Din total, 2 au fost 

redirecţionate către Consiliul Judeţean Gorj de Preşedinţia României, răspunsul fiind 

înaintat atât petiţionarului cât şi administraţiei prezidenţiale. 

Cele 150 sesizări au fost formulate de către cetăţeni din 24 de localităţi: Tg-Jiu, 

Rovinari, Motru, Bustuchin, Bălăneşti, Mătăsari, Aninoasa, Polovragi, Plopşoru, 

Glogova, Stăneşti, Turceni, Licurici, Cruşeţ, Padeş, Ioneşti, Bolboşi, Bîlteni, Brăneşti, 

Baia de Fier, Stejari, Dănciuleşti, Ţânţăreni, Turburea. 

Relațiile cu fundații și ONG-uri: în anul 2010 s-a derulat proiectul ”Pot și eu!”, în 

cadrul parteneriatului dintre Consiliul Judeţean Gorj, Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Gorj şi Fundaţia "S.O.S. Copiii Gorjului". Pentru această 

activitate, în bugetul local pe anul 2010 s-a alocat suma de 36.000 lei. 
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ONG-urile de tineret, asociațiile sportive, universitățile au fost sprijinite financiar 

și cu materiale de promovare în vederea desfășurării anumitor activități la nivel local și 

național. 

Relațiile cu asociațiile sportive au vizat asigurarea resurselor financiare necesare 

menţinerii nivelului de performanţă la care au ajuns echipa de handbal „Energia Lignitul 

Târgu-Jiu” şi echipa de baschet C.S. Energia Rovinari. De asemenea, tot în cursul 

anului 2010, Consiliul Județean Gorj a aprobat încheierea unui parteneriat cu Asociaţia 

Judeţeană de Fotbal Gorj, în vederea susţinerii financiare a Programului sportiv 

”Campionatul selecţionatelor judeţene U-16”.  

Relațiile cu mass-media: în anul 2010 s-au desfăşurat 25 de conferinţe de presă 

săptămânale, 55 de participări la emisiuni radio și tv, în care au fost dezbătute teme de 

actualitate, care au prezentat interes pentru mass-media şi pentru cetăţeni. Au 

participat preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj, şefi ai direcţiilor şi serviciilor de 

specialitate, purtătorul de cuvânt al instituţiei și consilierul pe probleme de comunicare. 

În mod constant şi periodic, pentru rapida informare a cetăţenilor, au fost difuzate 

peste 50 de comunicate şi informări de presă. În funcţie de tematică şi informaţiile 

cerute de reprezentanţii mass-media, au fost înregistrate intervenţii ale purtătorului de 

cuvânt/ consilierului comunicare pentru mijloacele de informare în masă audio-vizuale. 

În anul 2010 a continuat sprijinul acordat unităților de cult din județul Gorj. Astfel, 
după obţinerea prealabilă a avizului Mitropoliei Olteniei, s-a repartizat unităților de cult 
suma de 100.000 lei.  

În domeniul relațiilor externe, este de menționat inaugurarea Centrului Cultural 

Româno-Italian, cu sediul la Muzeul de Artă, în data de 18 mai 2010. La inaugurare au 

participat reprezentanți ai agenților economici cu capital italian care își desfășoară 

activitatea în Gorj, precum și membrii italieni ai echipei de proiect Comenius, de la 

Liceul ”Leonardo da Vinci” din Noci, care au desfășurat un parteneriat educativ și 

cultural cu elevi ai Colegiul Național ”Ecaterina Teodoroiu” din Tg-Jiu. 

* 

Anul 2010 a debutat cu noi provocări pentru managementului resurselor 

umane în administraţia publică locală, determinate, pe de o parte, de aplicarea 

prevederilor Legii nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din 

fonduri publice, iar pe de altă parte, de continuarea procesului de reglementare a 

managementului  instituţiilor publice de cultură care organizează şi desfăşoară activităţi 

cultural-artistice sau oferă servicii culturale. 

În luna aprilie au fost organizate concursurile de proiecte de management pentru 

instituţiile publice de cultură, candidaţii declaraţi câştigători fiind numiţi manageri şi 

urmând a-şi desfăşura activitatea în baza unor contracte de management cu durata de 

3 ani. 
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Înfiinţarea Camerei Agricole Judeţene Gorj, în luna ianuarie, prin reorganizarea 

Oficiului Judeţean de Consultanţă a Agricolă şi preluarea în luna iulie a 

managementului a două unităţi sanitare publice - Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-

Jiu şi Spitalul de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” - au plasat în sarcina 

administraţiei publice judeţene noi responsabilităţi, fiind însă menţinute restricţiile 

impuse începând cu luna aprilie 2009, cu privire la ocuparea posturilor vacante şi 

cheltuielile cu bunuri şi servicii. 

Aplicarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 prin care 

a fost stabilit numărul maxim de posturi la nivelul unităţii administrative-teritoriale prin 

raportare la numărul populaţiei stabile la data de 01.01.2010 a determinat modificarea 

organigramelor şi a statelor de funcţii la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Gorj şi instituţiilor publice din subordine prin diminuarea numărului total de 

posturi aprobate de la 577,5 la 451 şi a numărului de posturi ocupate de la 480,5 la 451. 

 În condiţiile reducerii numărului de posturi, aprobarea noilor organigrame a avut 

în vedere, cu prioritate, nu doar asigurarea funcţionalităţii instituţiilor, ci şi dezvoltarea 

activităţii acestora, prin crearea unor structuri cât mai flexibile şi eficiente.  

 În ceea ce priveşte aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj numărul 

total de posturi a fost redus de la 185 la 145 (incluzând cele 3 funcţii de demnitate 

publică alese), numărul funcţiilor publice de conducere diminuându-se de la 16 la 13. 

Motivarea personalului în absenţa componentei materiale a acesteia (de 

asemenea, restricţionată) a reprezentat o nouă provocare pentru management, astfel 

că asigurarea condiţiilor pentru dezvoltarea carierei funcţionarilor publici şi personalului 

contractual a reprezentat un factor motivaţional important. 

Realizarea unei evaluări obiective s-a constituit, de asemenea, în factor 

motivaţional, având totodată un rol determinant în identificarea problemelor întâmpinate 

în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, precum şi a nevoilor de instruire a personalului 

pentru îmbunătăţirea performanţelor profesionale individuale. 

* 

În cursul anului 2010 s-a efectuat evaluarea sistemului de control intern 

conform planificării, angajării, lichidării, ordonanţării şi plăţii cheltuielilor, a aprobării şi 

evidenţei angajamentelor bugetare şi legale, contabilităţii şi controlului financiar la 

următoarele unităţi: 

 - Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţa Persoanelor; 

 - Centrul Judeţean pentru promovarea Culturii Tradiţionale Gorj; 

 - Serviciul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor şi Activităţilor de Salubrizare; 

 - Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului”; 

 - Serviciul Cooperare, Dezvoltare Regională şi Relaţii Externe. 
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     Totodată, s-a efectuat un număr de 6 misiuni de evaluare şi analiză a unor 

cheltuieli, dispuse de conducerea Consiliului Judeţean Gorj la nivelul D.G.A.S.P.C. Gorj 

şi la Complexurile din subordinea acesteia şi la Camera Agricolă, fără a avea caracterul 

misiunilor de audit.   

* 

Activitatea de protecție a mediului  

Sistemul de management integrat al deșeurilor solide (S.M.I.D.S.) în judeţul Gorj 

se află în faza de pregătire, în vederea îndeplinirii tuturor condiţiilor de natură tehnică, 

financiară, instituţională şi de mediu, care să asigure accesarea finanţării investiţiilor 

aferente proiectului în toate cele 7 judeţe selectate, pentru care a fost încheiat 

contractul de consultanţă între Ministerul Mediului şi Pădurilor şi Consorţiul  

EPEM/ISPE. A fost realizată Infrastructura aferentă sistemelor publice de gestionare a 

deşeurilor, respectiv construirea a 5 staţii de transfer şi  sortare și a 8 proiecte realizate 

în parteneriate restrânse teritorial. 

A fost realizată integrarea infrastructurilor prin programul PHARE CES 2004-

2006 (staţii de transfer, sortare, vehicule, echipamente, etc.). Una din condiţiile de 

eligibilitate a proiectului  „S.M.I.D.S în judeţul Gorj” o reprezintă dovada asocierii tuturor 

unităţilor administrativ-teritoriale, beneficiare ale acestui  proiect, la ADIS Gorj. Dacă o 

unitate publică locală nu este membră ADIS, nu va fi posibilă includerea investiţiilor 

aferente unităţii administrativ-teritoriale  respective  în cadrul  proiectului. 

În perioada iunie-octombrie, Consiliul Județean Gorj a activat ca partener în 

cadrul acțiunii ”Let’s Do It România”, având ca obiectiv general curățarea țării de 

gunoaie. Din datele publicate în mass-media centrală, judeţul Gorj s-a situat pe  unul 

din locurile fruntaşe pe ţară, atât la numărul de participanţi cât şi la volumul de deşeuri  

colectate. 

* 

Activitatea culturală s-a desfășurat, în principal, pe baza Agendei Culturale, cu 

contribuția unităților subordonate cu profil cultural și educativ, respectiv Ansamblul 

Artistic Profesionist „Doina Gorjului”, Biblioteca Județeană „Christian Tell”, Centrul 

Judeţean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj, Muzeul 

Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”, Școala Populară de Artă Tg-Jiu. 

* 

 Activitatea de protecție socială s-a desfășurat prin intermediul Direcției 

Județene de Asistență Socială și Protecția Copilului, prin centrele maternale, serviciile 

de monitorizare a femeii gravide şi centrele de zi, centrul de primire în regim de urgenţă 

pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat, casele de tip familial, centrele de tip 

rezidențial, complexele de servicii comunitare pentru copilul cu handicap, complexul de 
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servicii alternative și complexul de servicii comunitare cu secţii protejate, recuperare – 

reabilitare a persoanelor cu handicap şi formare profesională Tg-Cărbuneşti. 

Un sprijin deosebit pentru persoanele cu venituri foarte mici s-a acordat prin 

intermediul programului european de distribuţie  de ajutoare –produse alimentare 

(PEAD 2010). 

* 

Activitatea de educație s-a realizat prin Centrul Şcolar pentru Educaţie 

Incluzivă Târgu Jiu și prin Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională. 

Ambele unități și-au stabilit obiectivele specifice pe baza Programului Managerial al 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj. 

* 

Activitatea desfășurată în domeniul sănătății a căpătat noi dimensiuni prin transferarea 

managementului asistenţei medicale a Spitalului Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu la 

Consiliul  Judeţean Gorj, conform H.G. nr. 529/2010 şi a listei unităţilor sanitare publice 

cu paturi pentru care se transferă managementul asistenţei medicale către autorităţile 

publice locale. Au fost preluate Spitalul Județean de urgență Tg-Jiu și Spitalul de 

Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu”. 

La începutul anului 2010, Spitalul Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu avea aprobată 

structura organizatorică conform Ord. M.S. nr. 414/2008, funcționând cu un număr de 

1021 paturi, iar Spitalul de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu”, comuna Runcu, 

funcționează cu 226 paturi. 

* 

Activitățile de salvare montană desfășurate în anul 2010 au fost în număr de 
168, majoritatea accidente pe pârtia de schi (136), alte cazuri asistate la punctul sanitar 
Rânca (32), iar restul, accidente specifice perioadei de vară.  

Alte activități desfășurate de echipa Serviciului Public Județean Salvamont au 

fost: acţiunile de patrulare – prevenire, concentrate către zonele cu mare afluenţă 

turistică, pregătirea specifică  a salvatorilor montani la şcolile naţionale și internaționale 

de pregătire salvamont, activitatea de repunere în valoare, dezvoltare şi promovare a 

potenţialului turistic al judeţului Gorj, acţiuni de educaţie montană, ecologică şi de prim 

ajutor, în rândul copiilor şi tinerilor, menținerea în stare bună a marcajelor și a traseelor 

turistice la ieşirea din iarnă. 

* 

Activitatea agenților economici din subordinea Consiliului Județean Gorj, la 

care instituția este unic acționar, a asigurat, în anul 2010, locuri de muncă pentru 618 

persoane, cu tendință de creștere spre finalul anului.  
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În S.C. Parc Industrial Gorj S.A. Bumbesti-Jiu și-au desfășurat activitatea 8 

agenți economici, dintre care 7 cu capital românesc, iar unul cu capital italian. Acești 

agenți economici au avut angajate 350 de persoane, la care se adaugă 4 salariați ai 

S.C. Parc Industrial Gorj S.A. Bumbesti-Jiu. 

S.C. Întreprinderea de Drumuri şi Poduri Gorj S.A. a contractat lucrări în anul 

2010 care au asigurat o activitate eficientă pentru toți cei 249 de angajați. 

De asemenea, S.C. TISPREST S.A. a executat lucrări de reparații și modernizări 

din obiectul său de activitate, la un standard ridicat, ceea ce a permis extinderea 

activității și angajarea de personal la începutul anului 2011, față de cei 15 angajați cu 

care a încheiat anul de raporare. 

* 

Activitatea în domeniul agriculturii s-a derulat prin intermediul Camerei Agricole 

Judeţene Gorj, înființată începând cu data de 01.02.2010, ca instituţie publică 

descentralizată, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Judeţean Gorj, prin 

reorganizarea Oficiului Judeţean de Consultanţă a Agricolă. 

Specialiştii CAJ au întocmit şi depus în cursul anului 2010, proiecte pentru producătorii 

agricoli, în cadrul PNDR, astfel: 

- pe Măsura 1.4.1- s-au realizat 334 de proiecte, la o valoare de 7500 €/proiect,  

cu o valoare totală a proiectelor de 2.505.000 €, 155 fiind acceptate la finanţare, 

restul proiectelor  fiind în faza de selectare; 

- pe Măsura 1.1.2.  s-au realizat 53 de proiecte, cu valoarea totală de 929.000 €, 

care sunt depuse la O.J.P.D.R. Gorj, toate aprobate pentru finanţare. 

În baza de date aflată la nivelul C.A.J. se regăsesc la finele anului 2010 un număr 

de aproximativ 300 de producători agricoli, din care 40 potenţiali beneficiari pentru 

Măsura 1.1.2., pe Măsura 1.2.1. – 5 potenţiali beneficiari şi 255 potenţiali beneficiari 

pentru Măsura 1.4.1. 

S-au acordat 26.805 consultaţii de specialitate, din care 26.172 pentru exploataţii 

mici, 520 pentru exploataţii mijlocii şi 113 de consultaţii pe exploataţii mari. Consultaţiile 

de specialitate sunt acordate în mod gratuit pentru fermieri şi producători agricoli. 

Domeniile de activitate la care se face referire sunt: cultura mare; legumicultură; 

pomicultură; viticultură; zootehnie; mecanizare şi îmbunătăţiri funciare; economie agrară 

şi industrie alimentară; legislaţie. 

* 
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 Activitatea de evidență a persoanelor s-a derulat prin intermediul Direcției 

Comunitare Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Gorj, având ca obiectiv sprijinul, 

îndrumarea, coordonarea şi controlul din punct de vedere metodologic al activității  

serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor şi a oficiilor de stare 

civilă din judeţ.  

De menționat sunt efectele O.U.G. nr. 63/2010 care a scăzut drastic numărul 

lucrătorilor de evidenţă a persoanelor, cu implicaţii majore asupra calităţii activităţilor de 

deservire a cetăţenilor. Au fost delegați doi funcţionari pentru o perioadă de 10 zile în 

vederea deservirii celor peste 68.000 de cetăţeni arondaţi S.P.C.L.E.P. Tg-Cărbuneşti, 

serviciu care, urmare a modului de restructurare şi a problemelor de natură medicală 

ale unui lucrător, se închisese pe data de 28 octombrie. Au fost înfiinţate două noi 

servicii locale, în cursul lunii decembrie 2010, respectiv S.P.C.L.E.P. Hurezani şi 

S.P.C.L.E.P. Tismana. Prin operaţionalizarea sa, Serviciul Public Comunitar Local de 

Evidenţă a Persoanelor Hurezani deserveşte peste 24000 de locuitori, degrevând 

volumul de activitate al Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Tg. 

Cărbuneşti cu aprox. 35%. 

* 

Doamnelor şi domnilor consilieri, 

Având în vedere că anul 2010 a pus în fața administrației publice locale provocări 

însemnate legate de reducerile substanțiale ale bugetelor, ceea ce a dus la 

abandonarea sau amânarea unor investiții, în timp ce reducerile veniturilor angajaților 

au condus la scăderea motivației acestora, ne-am concentrat asupra creșterii capacității 

administrative, în ce privește reorganizarea și instruirea resurselor umane. Am urmărit 

menținerea și respectarea responsabilităților  din angajamentul managementului, 

asumat atunci când instituția a fost acreditată ISO 9001:2001.  

Stabilirea priorităților s-a făcut luând în calcul resursele financiare și umane, 

începând cu investițiile din infrastructură și continuând cu protecția socială, cultura, 

sănătatea, învățământul ș.a. 

Analizând activitatea desfășurată la nivelul aparatului de specialitate în perioada 

raportată, trebuie să spun că s-au înregistat și minusuri – cu menționarea Serviciului de 

urbanism și amenajarea teritoriului și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului. 

Referindu-mă la problematica din minerit și energie, vreau să subliniez că 

interpelările, solicitările adresate societăților cu capital de stat care susțin aceste 

activități cu mare pondere în economia Gorjului, privind informarea Consiliului Județean 

cu privire la stadiul investițiilor, nu au fost onorate cu niciun răspuns. Este un domeniu 

unde am înregistrat un eșec care se va răsfrânge negativ în următorii ani asupra 
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locurilor de muncă, a potențialului de dezvoltare al județului și, implicit, asupra nivelului 

de viață al locuitorilor. 

 Numeroase demersuri au fost făcute și pentru finalizarea lucrărilor de reparații la 

tronsonul de drum dintre Rovinari și limita județului Hunedoara, de pe traseul DN 66. 

Am speculat și valorificat orice întâlnire cu membrii Guvernului, cu primul-ministru, 

pentru a solicita aducerea la standarde civilizate de circulație a acestui drum național 

care tranzitează Gorjul și a cărui stare deplorabilă produce pagube economice 

însemnate gorjenilor, persoane fizice sau juridice. 

 În ce privește colaborarea cu autoritățile administrației publice locale, cu Instituția 

Prefectului – Județul Gorj sau cu serviciile deconcentrate, aceasta s-a desfășurat bine, 

în derularea unor proiecte și activități comune.  De asemenea, subliniez din nou 

activitatea foarte bună a comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Gorj. 

Hotărârile consiliului au fost emise în conformitate cu interesele de dezvoltare ale 

județului, pe diferite domenii, în deplinul respect al legii şi cu orientare spre cetăţean, 

spre nevoile acestuia. A exista o singură hotărâre de consiliu județean contestată în 

contencios administrativ, iar prin hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă a fost 

respinsă acțiunea ca nefondată, actul administrativ respectiv fiind menținut ca temeinic 

și legal. 

Pentru anul 2011, ne propunem continuarea proiectelor pe care le avem deja în 

implementare sau în diferite stadii de evaluare, precum și în depunerea altor cereri de 

finanțare, pe programele și măsurile care își deschid în acest an linii de finanțare.  

În funcție de evoluția situației în plan politic, vom putea elabora și alte proiecte la 

nivel județean, în conjuncție cu cele ale județelor vecine. 

Vă mulțumesc! 

Președinte, Ion Călinoiu 
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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 2010, Consiliul Judeţean Gorj s-a întrunit în 13 şedinţe, dintre 

care 11 ordinare (22 ianuarie, 10 martie, 30 aprilie, 28 mai, 29 iunie, 9 iulie, 13 august, 

23 septembrie, 29 octombrie, 30 noiembrie, 23 decembrie) şi 2 extraordinare (5 

februarie, 31 august), adoptându-se 91 hotărâri, iar preşedintele consiliului judeţean a 

emis în anul 2010 un număr de 1171 dispoziţii. 

 

A. Hotărârile adoptate  

se referă la rezolvarea unei palete largi de probleme, în funcţie de necesităţile de 

dezvoltare economico-socială a judeţului, şi anume: 

 probleme organizatorice: încetarea de drept, prin demisie, a mandatelor unor 

consilieri judeţeni şi validarea mandatelor membrilor supleanţi din lista partidelor 

politice respective, modificarea nominală a componenţei comisiilor de specialitate 

ale Consiliului Judeţean Gorj, modificarea componenţei nominale în cadrul ATOP 

Gorj, publicarea actelor administrative în Monitorul Oficial al Judeţului Gorj, 

modificarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Judeţean 

Gorj ca urmare a modificărilor legislative intervenite, adoptarea Regulamentului 

Gorjeanul Anului şi a distincţiilor conferite unor personalităţi cu merite deosebite; 

 probleme privind bugetul: adoptări, rectificări, alocări de sume, finanţări de 

investiţii, aprobare taxe şi tarife, contribuţii anuale către asociaţii sau structuri 

asociative la care Consiliul Judeţean Gorj este membru fondator sau asociat, 

aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar, acordare sprijin financiar 

pentru unităţile de cult, etc.; 

 probleme de personal: înfiinţarea Camerei Agricole Judeţene Gorj prin 

reorganizarea Oficiului Judeţean de Consultanţă Agricolă, aprobarea planului de 

ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Gorj şi instituţiilor de subordonare judeţeană, aprobarea organigramei şi 

statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj şi ale 

instituţiilor publice subordonate acestuia, aprobarea preluării managementului 

asistenţei medicale la Spitalul Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu şi Spitalul de 

Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu- Runcu; 

 probleme de patrimoniu: darea în administrare a unor imobile evidenţiate în 

patrimoniul judeţului Gorj către Direcţia pentru Agricultură Gorj şi Agenţia de Plăţi şi  

Intervenţie pentru Agricultură, schimbarea titularului dreptului de administrare asupra 

unor imobile aflate în domeniul public al judeţului Gorj, darea în administrare a unor 
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obiective de investiţii comunelor pe raza cărora se execută aceste lucrări, trecerea 

unui imobil situat în incinta Centrului Militar Judeţean Gorj din domeniul public în 

domeniul privat al judeţului, preluarea îna administrarea Consiliului Judeţean Gorj a 

imobilului monument istoric Casa Moangă Pleşoianu, acceptarea ofertei de donaţie 

a imobilului Casa Muzeu Maria Lătăreţu, cât şi terenul aferent, achiziţionarea unui 

teren pentru Muzeul Arhitecturii Populare de la Curtişoara, preluarea unui imobil în 

domeniul public al judeţului Gorj şi în administrarea Consiliului Judeţean Gorj, pentru 

Centrul pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj; 

 probleme de cooperare şi dezvoltare regională: realizarea de parteneriate 
încheiate de către Consiliul Judeţean Gorj cu diverse asociaţii, în vederea 

implementării unor proiecte (cu Asociaţia Judeţeană de Fotbal Gorj, în vederea 
susţinerii financiare a Programului sportiv ,,Campionatul selecţionatelor judeţene U-16”, 
modificarea unor hotărâri ale Consiliului Judeţean Gorj sub aspectul unor clarificări; 

 probleme de mediu: aprobarea Programului integrat de gestionare a calităţii 

aerului pentru zonele Tg-Jiu, Rovinari şi Turceni, 2010-2013, aprobarea Programului 

de Investiţii pe Termen Lung ,,Sistem de Management Integrat al Deşeurilor (SMID) 

la nivelul judeţului Gorj; 

 probleme tehnice: aprobarea indicatorilor economici pentru realizarea unor 

obiective de investiţii; 

 probleme de urbanism: aprobare avize unice pentru planuri de amenajare 

zonală. 

 

B. Dispoziţiile emise  

au avut ca obiect: 

 stabilirea drepturilor băneşti ale funcţionarilor publici şi personalului contractual, 

numirea, suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau, după 

caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru personalul din cadrul 

aparatului de specialitate al consiliului judeţean,  

 constituirea unor comisii pentru evaluarea ofertelor în vederea achiziţiei de 

bunuri şi servicii, recepţionarea unor lucrări de investiţii, consultarea autorităţilor 

publice pentru repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20% din 

TVA; 

 schimbarea pe cale administrativă a numelui și/sau prenumelui unor cetăţeni,  

 constituirea comisiilor de concurs şi soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea 

funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate, precum şi pentru evaluarea 

managementului la instituţiile de cultură subordonate Consiliului Judeţean Gorj, 

 numire responsabili cu îndeplinirea obligaţilor ce decurg din contractele de 

achiziţii publice;  
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 aprobarea calendarului privind modificarea transportului public judeţean de 

persoane prin curse regulate, pentru anul 2011. 

O preocupare deosebită a preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj a vizat ducerea la 

îndeplinire a hotărârilor adoptate, a căror evidenţă a fost ţinută într-un registru special.  

 

C. Activitatea comisiilor de specialitate 

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Gorj a acordat o atenţie sporită activităţii pe 

care consilierii judeţeni au desfăşurat-o în cadrul comisiilor de specialitate.  

În intervalul de timp ianuarie – decembrie 2010, cele opt comisii de specialitate 

constituite la nivelul Consiliului Judeţean Gorj s-au întrunit în 94 şedinţe, în care au 

analizat proiectele de hotărâri, au întocmit rapoarte de avizare şi au formulat propuneri 

şi amendamente referitoare la materialele supuse analizei şi avizării, îndeplinindu-si 

atribuţiile conform legii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare. 

 

În acest context, trebuie remarcată buna colaborare între comisiile de specialitate 

şi compartimentele din aparatul de specialitate al consiliului în elaborarea documentelor 

ce au făcut obiectul analizelor şi dezbaterilor, precum şi cooperarea grupurilor de 

consilieri judeţeni în cadrul comisiilor de specialitate, pentru promovarea şi susţinerea 

intereselor Consiliului Judeţean Gorj. 

Urmare a încetării unor mandate de consilieri judeţeni şi validării mandatelor 

membrilor supleanţi, componenţa Consiliului Judeţean Gorj s-a modificat, dar structura 

privind apartenenţa politică a rămas neschimbată. 

În perioada raportată, comisiile de specialitate au contribuit la funcţionarea 

eficientă şi de calitate a Consiliului Judeţean Gorj, avizând proiecte de hotărâri şi 

soluţionând probleme din principalele lor domenii de activitate: administraţie publică 

locală, buget-finanţe, cooperare şi dezvoltare regională, urbanism şi amenajarea 

teritoriului, agricultură, protecţia mediului, turism, cultură, sănătate, protecţie socială, 

etc. 
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II. ACTIVITATEA APARATULUI DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI JUDEŢEAN 

GORJ 

 

A. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL JURIDIC-CONTENCIOS 

 În anul 2010, 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, într-un număr de aproximativ 1600 dosare, în 

cauze civile, comerciale, 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; 

 Avizarea pentru legalitate a contractelor civile şi comerciale 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; 

 Avizarea documentaţiilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică iniţiate de 

Consiliul Judeţean Gorj, din punct de vedere al respectării regulilor de elaborare prevăzute 
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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 urgență 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; 

 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; 

 Analizarea notificărilor formulate de solicitanţi în conformitate cu prevederile Legii nr. 

10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 

1945 - 22 decembrie 1989, modificată şi completată şi întocmirea rapoartelor cu propuneri 

de soluţionare a notificărilor, în baza Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj 

nr.2/2006. 

 

 

 

 

 

 

 

B. ACTIVITATEA DE BUGET ȘI FINANCIAR-CONTABILĂ 

 

BUGETUL PROPRIU GENERAL AL JUDEŢULUI GORJ PE ANUL 2010 a fost 

aprobat iniţial la valoarea de 191.304.600 lei la partea de venituri şi în sumă de 

202.242.050 lei la partea de cheltuieli, structurat pe următoarele bugete componente: 
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183.062.000; 95,69%

8.229.000; 4,30%

13.600; 0,01%

BUGETUL PROPRIU GENERAL INIŢIAL AL JUDEŢULUI GORJ 
PE ANUL 2010   (venituri - lei)

buget local

buget centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate parţial din venituri proprii

bugetul veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local

 

 

183.062.000; 90,52%

8.229.000; 4,07%

998.800; 0,49% 9.952.250; 4,92%

BUGETUL PROPRIU GENERAL INIŢIAL AL JUDEŢULUI GORJ 
PE ANUL 2010   (cheltuieli - lei)

buget local

buget centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate parţial din venituri proprii

bugetul creditelor interne

bugetul veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local

 

             Urmare adoptării hotărârilor consiliului judeţean de rectificare bugetară, ce 

au avut la bază expunerile de motive ale preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj şi 
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rapoartele compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al autorităţii publice 

judeţene, întocmite în conformitate cu  prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, motivate fie de aplicarea 

prevederilor actelor normative de rectificare a bugetului de stat, precum şi pentru 

aplicarea unor măsuri privind raţionalizarea şi eficientizarea cheltuielilor publice sau ca 

urmare a unor propuneri determinate de necesităţile obiective apărute pe parcursul 

anului în execuţia bugetară,  

BUGETUL PROPRIU GENERAL DEFINITIV AL JUDEŢULUI GORJ PE ANUL 

2010 a fost în sumă 222.647.750 lei la partea de venituri şi la valoarea de 229.586.400 

lei la partea de cheltuieli, structurat după cum urmează:  

 

174.840.300; 
78,53%

7.694.450; 
3,46%

17.000;
0,01%

40.096.000; 
18,00%

BUGETUL PROPRIU GENERAL DEFINITIV  AL JUDEŢULUI GORJ  
PE ANUL 2010   (venituri - lei)

buget local
buget centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate parţial din venituri proprii
bugetul veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local
bugetul instituţiilor finantate integral din venituri proprii
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174.840.300;
76,15%

7.694.450; 
3,35%

6.955.650; 
3,03% 40.096.000; 

17,47%

BUGETUL PROPRIU GENERAL DEFINITIV AL JUDEŢULUI GORJ 
PE ANUL 2010 (cheltuieli - lei) 

buget local

buget centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate parţial din venituri proprii

bugetul veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local

bugetul centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii

 

Important de precizat este faptul că, în conformitate cu prevederile legislaţiei în 

vigoare, urmare demarării procesului de transfer al unităţilor sanitare cu paturi către 

autorităţile locale, prin: 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 54/09.07.2010 pentru aprobarea 
preluării managementului asistenţei medicale al unităţii sanitare publice 
„Spitalul Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu”, precum şi pentru stabilirea unor 
măsuri ce decurg din transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe 
specifice domeniului sănătăţii publice către Consiliul Judeţean Gorj şi, de 
asemenea, 

-  Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 55/09.07.2010 pentru aprobarea 
preluării managementului asistenţei medicale al unităţii sanitare publice 
Spitalul de Pneumoftizologie „Tudor Vladimirescu”- Runcu, precum şi pentru 
stabilirea unor măsuri ce decurg din transferul ansamblului de atribuţii şi 
competenţe specifice domeniului sănătăţii publice către Consiliul Judeţean 
Gorj,  

cele două spitale au devenit instituţii publice de subordonare judeţeană. 

Astfel, în şedinţa din data de 29.10.2010 au fost aprobate prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean Gorj nr. 68, bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 pentru 

unităţile sanitare publice de interes judeţean (pentru perioada august - decembrie), 

întocmite conform prevederilor Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1043/16.07.2010 

privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli al spitalului public şi altor precizări legale privind modul de finanţare a unităţilor 

sanitare după descentralizare. 



Consiliul Județean Gorj             Raportul Președintelui 2010 

 

 29 

1. Bugetul local în anul 2010 

Pe anul 2010, la venituri, bugetul local definitiv a cumulat o valoare de 

174.840.300 lei, comparativ cu bugetul local iniţial, care a fost atât la partea de venituri, 

cât şi la partea de cheltuieli în sumă de 183.062.000 lei, execuţia bugetară a 

veniturilor încasate la finele anului 2010, înregistrând o valoare de 160.607.724 lei 

(procent de realizare de 91,86%), iar partea de cheltuieli a bugetului local definitiv a 

cumulat aceeaşi valoare de 174.840.300 lei, valoarea plăţilor efectuate fiind de 

149.376.644 lei (procent de realizare de 85,44%), rezultând astfel un excedent  

bugetar în sumă de 11.231.080 lei. 

 

buget iniţial, 

183.062.000
buget final, 

174.840.300

încasări realizate; 

160.607.724; 

91,86%

plăţi efectuate; 

149.376.644; 

85,44%
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Sursele de venituri înscrise în bugetul local pe anul 2010 sunt prezentate în 

tabelul ce urmează, astfel: 

                                                                                                                          - lei - 

COD DENUMIRE INDICATOR 

PROGRAM 

INIȚIAL  

2010 

PROGRAM 

DEFINITIV 

2010 

REALIZAT 

2010 
% 

  TOTAL VENITURI  183.062.000 174.840.300 160.607.724 91,86 

  

I.Total venituri proprii (a+c), din 

care: 60.482.500 51.973.600 51.427.966 98,95 

04.02 
a. Cote şi sume defalcate din 

56.970.000 
         

49.618.688    98,73 
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impozitul pe venit, din care: 50.258.000 

04.02.01 

cote defalcate din impozitul pe 

venit 40.500.000 34.058.000 34.057.178 100,00 

04.02.04 

sume alocate de Cons. Jud. 

pentru echilibrarea bugetelor 

locale 16.470.000 16.200.000 15.561.510 96,06 

11.02 

b. Sume defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată, din care: 53.642.000 50.521.000 50.521.000 100,00 

11.02.01 

sume defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată pt. finanţarea 

cheltuielilor descentralizate la 

nivelul judeţelor  32.260.000 31.526.000 31.526.000 100,00 

11.02.05 

sume defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată pentru 

drumuri 12.000.000 11.650.000 11.650.000 100,00 

11.02.06 

sume defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată pt. 

echilibrare bugete locale 9.382.000 7.345.000 7.345.000 100,00 

  c. Alte surse de venituri proprii  3.512.500 1.715.600 1.809.278 105,46 

16.02 

Taxe pe utilizare bunuri, 

autorizarea utilizării bunurilor 

sau pe desfăşurarea de 

activităţi, din care: 

                 

1.305.000 581.000 636.075 109,48 

16.02.02 

impozit pe mijloacele de 

transport 550.000 438.000 486.637 111,10 

16.02.03 

taxe şi tarife pt. eliberare de 

licenţe şi autorizaţii de 

funcţionare 755.000 143.000 

              

149.438 104,50 

30.02 

Venituri din proprietate, din 

care: 780.000 509.740 510.448 100,14 

30.02.05 

venituri din concesiuni şi 

închirieri 20.000 15.710 16.415 104,49 
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30.02.08 venituri din dividende 760.000 494.030 494.033 100,00 

33.02 

Venituri din prestări de servicii şi 

alte activităţi, din care: 1.227.500 485.190 523.504 107,90 

33.02.27 

contribuţia lunară a părinţilor 

pt. întreţinerea copiilor 10.000 5.500 5.951 108,20 

33.02.50 

alte venituri din prestări de 

servicii şi alte activităţi 1.217.500 

            

479.690 517.553 107,89 

35.02 

Amenzi, penalităţi şi confiscări,  

din care: 95.000 4.370 4.362 99,82 

35.02.01 

venituri din amenzi şi alte 

sancţiuni aplicate potrivit 

dispoziţiilor legale 70.000 1.000 1.000 100,00 

35.02.50 

alte amenzi, penalităţi şi 

confiscări 25.000 3.370 3.362 99,76 

36.02 Diverse venituri, din care: 5.000 120.000 119.633 99,69 

36.02.50 alte venituri  5.000 120.000 119.633 99,69 

39.02 

Venituri din valorificarea unor 

bunuri ale instituţiilor publice, 

din care: 100.000 15.300 15.256 99,71 

39.02.01 

venituri din valorificarea unor 

bunuri ale instituţiilor publice 100.000 15.300 15.256 99,71 

37.02 

 d. Transferuri voluntare -  

total,  

din care: 70.000 45.690 45.685 99,99 

37.02.01 donaţii şi sponsorizări 70.000 45.690 45.685 99,99 

42.02 

e. Subvenţii de la bugetul de 

stat - total, din care: 43.762.500 47.109.210 45.111.879 95,76 

42.02.20 

pentru susţinerea derulării 

proiectelor finanţate din fonduri 

externe nerambursabile (FEN) 
9.211.000 9.211.000 7.303.274 79,29 
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postaderare 

42.02.21 

pentru finanţarea drepturilor 

acordate persoanelor cu 

handicap 33.609.000 37.006.000 36.969.099 99,90 

42.02.42 

pentru programe FEGA 

implementate de APIA 12.500 97.210 

              

55.506 57,10 

42.02.44 

pentru finanţarea Camerelor 

Agricole 930.000 795.000 784.000 98,62 

45.02 

f. Sume primite de la UE/ alţi 

donatori în contul plăţilor 

efectuate şi prefinanţări, din 

care: 25.105.000 25.190.800 13.501.194 53,60 

45.02.01 

 Fondul European de Dezvoltare 

Regională, din care: 21.790.000 21.790.000 13.415.394 61,57 

45.02.01.01 

sume primite în contul plăţilor 

efectuate în anul curent 11.410.000 11.410.000 5.333.520 46,74 

45.02.01.02 

sume primite în contul plăţilor 

efectuate în anii anteriori 9.350.000 9.350.000 7.975.089 85,30 

45.02.01.03 prefinanţări 1.030.000 1.030.000 106.785 10,37 

45.02.02 Fondul Social European, din care 0 85.800 85.800 100 

45.02.02.01 

sume primite în contul plăţilor 

efectuate în anul curent 0 0 0 0 

45.02.02.02 

sume primite în contul plăţilor 

efectuate în anii anteriori 0 0 0 0 

45.02.02.03 prefinanţări 0 85.800 85.800 100 

45.02.17 Mecanismul financiar SEE 3.315.000 3.315.000 0 0 

45.02.17.01 

sume primite în contul plăţilor 

efectuate în anul curent 3.241.000 3.241.000 0 0 

45.02.17.02 

sume primite în contul plăţilor 

efectuate în anii anteriori 74.000 74.000 

                      

0 0 
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În structură, ponderea veniturilor realizate, pe surse de finanţare, se prezintă 

astfel: 

 

PONDEREA VENITURILOR REALIZATE ÎN ANUL 2010

45.685; 

0,03%

49.618.688; 

30,89%

50.521.000; 

31,46%

1.854.963; 

1,15%

45.111.879; 

28,09%

13.501.194; 

8,41% cote și sume defalcate din
impozitul pe venit

sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată

alte surse de venituri
proprii

subvenții de la bugetul de
stat

sume primite de la UE

transferuri voluntare

 

În totalul veniturilor bugetului local, veniturile proprii realizate din activitatea 

proprie au fost prevăzute iniţial în sumă de 3.582.500 lei, comparativ cu veniturile proprii 

definitive în valoare de 1.761.290 lei, execuţia bugetară a acestora cumulând la finele 

anului suma de 1.854.963 lei, reprezentând un procent de realizare de 105,32% din 

prevederile definitive. Această situaţie se datorează în mare parte modificărilor 

legislative apărute pe parcursul exerciţiului financiar 2010, privind procedurile fiscale de 

colectare şi virare la bugetele locale şi de stat a unor surse de venit.  

Pe principalele surse de venituri proprii, ca urmare a analizei bugetare şi financiare 

efectuate, se constată următoarele:  

  - Impozitul  pe mijloacele de transport deţinute de persoane fizice şi juridice, fiind 

constituit din cota de 40% din sumele încasate  de consiliile locale de pe raza judeţului 

şi virată trimestrial de către acestea, a fost estimat iniţial în sumă de 550.000 lei,  

programul definitiv fiind de 438.000 lei, realizându-se în procent de 111,10%, respectiv 

în sumă de 486.637 lei;  

- Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare, fiind 

constituite din taxele şi tarifele rezultate din contravaloarea eliberării acordurilor 

prealabile şi autorizaţiilor de amplasare şi acces la drumurile publice de interes 
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judeţean, a tarifelor suplimentare de utilizare a drumurilor publice judeţene aplicabile 

transportatorilor ale căror vehicule sunt înmatriculate în România şi depăşesc masa 

totală maximă admisă pe axe şi/sau dimensiunile maxime admise la circulaţia pe 

drumurile judeţene, din contravaloarea licenţelor de transport public judeţean şi a 

autorizaţiilor de construire eliberate de compartimentele din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean, au fost estimate în bugetul iniţial la valoarea de 

755.000 lei, programul definitiv fiind de 143.000 lei, înregistrând un procent de realizare 

de 104,50% raportat la nivelul realizat, respectiv valoarea de  149.438 lei; 

         - Venituri din concesiuni şi închirieri, reprezentând sume ce se încasează în baza 

contractelor astfel încheiate, respectiv închirieri de terenuri ce constituie zona drumurilor 

publice judeţene (ampriza şi zona de siguranţă), în vederea amplasării şi realizării de 

construcţii, instalaţii şi panouri publicitare etc., estimate iniţial în sumă de 20.000 lei, 

programul definitiv fiind de 15.710 lei, din care a fost realizată suma de 16.415 lei, 

înregistrând un procent de încasare de 104,49% raportat la nivelul valoric realizat; 

 - Veniturile din dividende, estimate iniţial în sumă de 760.000 lei, au atins ca 

prevederi definitive suma de 494.030 lei, încasările la finele anului având valoarea 

totală de 494.033 lei, suma provenind din impozitul pe dividende virat de către S.C. IDP 

Gorj S.A.; 

- Veniturile din prestări servicii şi alte activităţi provin din venituri reprezentând 

contravaloarea contribuţiei lunare de întreţinere datorată de persoanele vârstnice 

îngrijite în centrele aparţinând Direcţiei Generale Judeţene de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Gorj şi/sau de susţinătorii legali, precum şi din veniturile propuse a fi 

realizate de instituţiile publice aflate în subordinea Consiliului Judeţean Gorj, estimate 

iniţial la valoarea de 1.227.500 lei, iar ca prevederi definitive atingând suma de 485.190 

lei, încasările efective înregistrând o sumă de 523.504 lei, realizările reprezentând 

procentual 107,90% comparativ cu prevederile bugetare definitive; 

- Venituri din amenzi, penalităţi şi confiscări, reprezentând încasări din amenzile ce 

se aplică pe drumurile judeţene pentru mijloacele de transport agabaritice ori pentru 

nerespectarea acordurilor/ autorizaţiilor emise de structurile de specialitate ale 

Consiliului Judeţean, contravaloarea penalităţilor de întârziere calculate şi încasate de 

la operatorii economici pentru nerespectarea obligaţiilor contractuale ce decurg din 

contractele de achiziţii publice ale instituţiei pentru furnizarea de produse, prestarea de 

servicii, executarea de lucrări etc., au fost estimate ca prevedere finală la suma de 

4.370 lei, realizându-se în sumă de 4.362 lei, respectiv în procent de 99,82%; 

- Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice, reprezintă veniturile 

din casarea bunurilor scoase din funcţiune şi valorificate prin licitarea şi vânzarea 
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acestora, în condiţiile legii, fiind estimate ca prevederi definitive la suma de 15.300 lei, 

cu un procent de realizare de 99,71%, respectiv la valoarea de 15.256 lei; 

- Veniturile din donaţii şi sponsorizări o constituie acele surse extrabugetare 

provenite din donaţiile efectuate de diverse persoane fizice şi juridice din ţară şi/sau 

străinătate şi sponsorizările încasate de la diverşi operatori economici, sume alocate cu 

destinaţii exacte (de exemplu: donaţii şi sponsorizări pentru activitatea de protecţie şi 

asistenţă socială a copiilor, bătrânilor, persoanelor cu handicap din centrele de îngrijire 

şi asistenţă socială ale Direcţiei Generale Judeţene de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Gorj), aceste venituri înregistrând prevederi finale în sumă de  45.690 lei, 

execuţia lor fiind în valoare de 45.685 lei, cu un procent de realizare de 99,99%;  

- Alte venituri, cum ar fi, de exemplu: contravaloare masă lemnoasă, contravaloare 

deşeuri fier încasate la bugetul propriu al judeţului Gorj etc., au fost realizate în procent 

de 99,69%, din prevederile bugetare definitive de 120.000 lei, încasându-se venituri în 

sumă de 119.633 lei. 

Prin adoptarea Legii nr. 11/ 27.01.2010 a bugetului de stat pe anul 2010, s-au 

repartizat judeţului Gorj sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat. Astfel: 

Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe anul 2010 au fost 

repartizate iniţial în sumă de 53.642.000 lei, iar ca prevederi bugetare definitive au 

cumulat suma de 50.521.000 lei,  după cum urmează: 

 pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului: 

                        -  prevederi bugetare iniţiale     –  32.260.000 lei; 

                        - prevederi bugetare definitive  –  31.526.000 lei; 

                        - încasări realizate                    –  31.526.000 lei; 

  din care: pentru susţinerea sistemului de protecţie a copilului şi a centrelor de 

asistenţă socială a persoanelor cu handicap: 

                         - prevederi bugetare iniţiale     –  15.168.000 lei; 

                         - prevederi bugetare definitive –  15.941.100 lei; 

                         - încasări realizate                   –  15.941.100 lei; 

 pentru drumurile judeţene şi comunale: 

                         - prevederi bugetare iniţiale     –  12.000.000 lei; 

                         - prevederi bugetare definitive  –  11.650.000 lei; 

                         - încasări realizate                    –   11.650.000 lei; 

  pentru echilibrarea bugetelor locale, din care bugetului propriu al judeţului Gorj i-a 

revenit cota de 27%: 

                        - prevederi bugetare iniţiale      –   9.382.000 lei; 

                        - prevederi bugetare definitive  –   7.345.000  lei; 

                        - încasări realizate                     –   7.345.000 lei. 
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Cotele şi sumele defalcate din impozitul pe venit pe anul 2010 au fost în 

sumă de 56.970.000 lei ca prevederi bugetare iniţiale şi în sumă de 50.258.000 lei ca 

prevederi bugetare definitive,  după cum urmează: 

 cote din impozitul pe venit: 

                        - prevederi bugetare iniţiale      –  40.500.000 lei; 

                        - prevederi bugetare definitive  –  34.058.000 lei; 

                        - încasări realizate            –  34.057.178 lei (100% din totalul prevederilor 

bugetare definitive); 

  sume alocate de consiliul judeţean pentru echilibrarea bugetelor locale: 

                        - prevederi bugetare iniţiale     –  16.470.000 lei; 

                        - prevederi bugetare definitive  –  16.200.000 lei; 

                        - încasări realizate                 – 15.561.510 lei (96,06% din totalul 

prevederilor bugetare definitive). 

 

Pe ansamblu, sumele repartizate din unele venituri ale bugetului de stat în anul 

2010, se prezintă grafic după cum urmează: 
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Subvenţiile de la bugetul de stat pe anul 2010 au fost în sumă de 43.762.500 

lei ca prevederi bugetare iniţiale şi în sumă de 47.109.210 lei ca prevederi bugetare 

definitive, sumele încasate fiind în cuantum de 45.111.879 lei (reprezentând 95,76% din 

totalul prevederilor bugetare definitive), după cum urmează: 
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 subvenţii pentru susţinerea derulării proiectelor finanţate din fonduri externe 

nerambursabile (FEN): 

                       - prevederi bugetare iniţiale     –   9.211.000 lei; 

                       - prevederi bugetare definitive  –   9.211.000 lei; 

                       - încasări realizate          –   7.303.274 lei (79,29% din totalul prevederilor 

bugetare  definitive); 

  subvenţii pentru finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap: 

                       - prevederi bugetare iniţiale     –  33.609.000 lei; 

                       - prevederi bugetare definitive  –  37.006.000 lei; 

                       - încasări realizate         –  36.969.099 lei  (99,90% din totalul prevederilor 

bugetare definitive); 

 subvenţii pentru programe FEGA implementate de APIA: 

                       - prevederi bugetare iniţiale     –    12.500 lei; 

                       - prevederi bugetare definitive  –    97.210 lei; 

                       - încasări realizate                –   55.506 lei (57,10% din totalul prevederilor 

bugetare definitive);                                                                        

 subvenţii pentru finanţarea camerelor agricole: 

                       - prevederi bugetare iniţiale     –    930.000 lei; 

                       - prevederi bugetare definitive  –    795.000 lei; 

                       - încasări realizate            –   784.000 lei (98,62 % din totalul prevederilor 

bugetare definitive). 

Sumele primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări pe 

anul 2010 au fost în sumă de 25.105.000 lei ca prevederi bugetare iniţiale şi în sumă de 

25.190.800 lei ca prevederi bugetare definitive, sumele încasate fiind în cuantum de 

13.501.194 lei (reprezentând 53,60% din totalul prevederilor bugetare definitive), după 

cum urmează: 

 

 Fondul European de Dezvoltare Regională: 

                       - prevederi bugetare iniţiale     –   21.790.000 lei; 

                       - prevederi bugetare definitive  –   21.790.000 lei; 

                        - încasări realizate        –   13.415.394 lei (61,57% din totalul prevederilor       

bugetare  definitive); 

  Fondul Social European: 

                       - prevederi bugetare iniţiale      –                  0 lei; 

                       - prevederi bugetare definitive   –         85.800 lei; 

                       - încasări realizate            –         85.800 lei (100% din totalul prevederilor   

bugetare definitive); 

 Mecanismul financiar SEE: 

                       - prevederi bugetare iniţiale     –    3.315.000 lei; 

                       - prevederi bugetare definitive  –    3.315.000 lei; 
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                       - încasări realizate                    –                  0 lei. 

 

          Raportat la prevederile bugetare definitive ale anului 2010 în sumă de 

174.840.300 lei, veniturile totale realizate au fost în sumă de 160.607.724  lei, 

reprezentând un procent de 91,86%. 

 

160.607.724; 
91,86%

14.232.576; 
8,14%

VENITURI 2010 - PONDEREA ÎNCASĂRILOR REALIZATE ÎN TOTALUL 
PREVEDERILOR BUGETARE DEFINITIVE

încasări realizate venituri nerealizate

 

 

Cheltuielile înscrise în bugetul local pe anul 2010, pe capitole şi titluri 

bugetare, sunt prezentate în tabelul de mai jos, după cum urmează:                                                                                   

                                         - lei - 

COD DENUMIRE INDICATOR 

PROGRAM 

INIŢIAL 

2010 

PROGRAM 

DEFINITIV 

2010 

REALIZAT 

2010 
% 

 

 TOTAL CHELTUIELI, din care: 183.062.000 174.840.300 149.376.644 85,44 

10 cheltuieli de personal 34.015.000 35.409.920 35.365.599 99,87 

20 bunuri şi servicii 43.580.000 41.329.310 40.716.099 98,52 

30 dobânzi 5.500.000 3.736.450 3.581.100 95,84 

50 fond de rezervă 4.500.000 1.090.790 0 0 

51 transferuri între unităţi ale 6.727.000 6.105.580 6.087.410 99,70 
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administraţiei publice 

55 alte transferuri 4.950.800 1.560.800 1.488.970 95,40 

56 

proiecte cu finanţare din 

fonduri externe 

nerambursabile, din care: 39.498.000 37.713.320 14.355.758 38,07 

  - finanţare naţională 14.393.000 12.499.760 4.525.674 36,21 

  - finanţare UE 21.790.000 21.898.560 9.830.084 44,89 

 

- finanţare externă 

nerambursabilă 3.315.000 3.315.000 0 0 

56.01   proiecte cu finanţare fonduri 
externe nerambursabile FEDR 

35.156.000 33.262.760 13.298.185 39,98 

56.01.01 - finanţare naţională 13.366.000 11.472.760 3.498.674 30,49 

56.01.02 - finanţare UE 21.790.000 21.790.000 9.799.511 44,97 

56.02  programe din Fondul Social 
European, din care: 

0 108.560 30.573 28,16 

56.02.02 - finanţare UE 0 108.560 30.573 28,16 

56.17  mecanismul financiar SEE, din 
care: 

4.342.000 4.342.000 1.027.000 23.65 

56.17.01 - finanţare naţională 1.027.000 1.027.000 1.027.000 100,00 

56.17.02 

- finanţare externă 

nerambursabilă 3.315.000 3.315.000 0 0 

57 asistenţă socială 33.609.000 37.006.000 36.969.099 99,90 

59 alte cheltuieli 3.985.000 3.626.600 3.591.590 99,03 

70 cheltuieli de capital 5.147.200 5.999.530 5.959.783 99,34 

81 rambursări de credite 1.550.000 1.505.000 1.504.296 99,95 

85 plăţi din anii precedenţi 0 -243.000 -243.060 100,00 

51.02 

I. Autorităţi publice şi acţiuni 

externe 12.011.500 9.737.420 9.494.359 97,50 

51.02.01.03 Consiliul Judeţean Gorj - total,  12.011.500 9.737.420 9.494.359 97,50 
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din care: 

10 cheltuieli de personal 8.500.000 6.262.000 6.261.276 99,99 

20 bunuri şi servicii 3.011.500 2.783.500 2.632.580 94,58 

56 

proiecte cu finanţare din 

fonduri externe 

nerambursabile, din care: 0 108.560 30.573 28,16 

 - finanţare UE 0 108.560 30.573 28,16 

56.02  programe din Fondul Social 
European, din care: 

0 108.560 30.573 28,16 

56.02.02 - finanţare UE 0 108.500 30.573 28,16 

70 cheltuieli de capital 500.000 773.360 762.029 98,53 

85 plăţi din anii precedenţi 0 -190.000 -192.099 101,10 

54.02 II. Alte servicii publice generale 5.741.000 2.035.390 928425 45,61 

  

1. Consiliul Judeţean Gorj - 

total,  

din care: 4.714.000 1.259.390 164080 13,03 

54.02.05 

 fond de rezervă bugetară la 

dispoziţia autorităţilor locale 4.500.000 1.090.790 0 0 

50 

 fond de rezervă bugetară la 

dispoziţia autorităţilor locale 4.500.000 1.090.790 0 0 

54.02.50 

 Autoritatea Teritorială de 

Ordine Publică - total, din care: 214.000 168.600 164080 97,32 

10 cheltuieli de personal 206.000 161.000 158.510 98,45 

20 bunuri şi servicii 8.000 7.600 5.570 73,29 

54.02.10 

2. Direcţia Comunitară 

Judeţeană de Evidenţă a 

Persoanelor - total,  

din care: 1.027.000 776.000 764.346 98,50 

10 cheltuieli de personal 847.000 617.000 610.799 98,99 
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20 bunuri şi servicii 180.000 163.000 157.374 96,55 

85 plăţi din anii precedenţi  -4.000 -3.827 95,67 

55.02 

III. Tranzacţii privind datoria 

publică şi împrumuturi 5.600.000 3.736.450 3.581.100 95,84 

  

Consiliul Judeţean Gorj - total,  

din care: 5.600.000 3.736.450 3.581.100 95,84 

20 bunuri şi servicii - comisioane 100.000 0 0 0 

30 dobânzi 5.500.000 3.736.450 3.581.100 95,84 

60.02 IV. Apărare 200.000 187.400 170.039 90,73 

60.02.02 

Centrul Militar Zonal - total, din 

care: 200.000 187.400 170.039 90,73 

20 bunuri şi servicii 200.000 187.400 170.039 90,73 

61.02 

V. Ordine publică şi siguranţă 

naţională 1.090.000 522.200 521.056 99,78 

61.02.05 

Inspectoratul pt. Situaţii de 

Urgenţă - total, din care: 1.090.000 522.200 521.056 99,78 

20 bunuri şi servicii 90.000 82.200 81.428 99,06 

55 alte transferuri  1.000.000 440.000 439.628 99,91 

65.02 VI. Învăţământ 13.215.000 13.320.000 13.035.629 97,86 

  

1. Consiliul Judeţean Gorj - 

total,  

din care: 8.687.000 9.313.000 9.053.783 97,22 

65.02.03.01 

1.1. Învăţământ preşcolar - 

total,  

din care: 2.160.000 2.243.000 2.153.589 96,01 

20 bunuri şi servicii 2.160.000 2.243.000 2.153.589 96,01 

65.02.03.02 1.2. Învăţământ primar - total,  3.050.000 3.316.000 3.222.171 97,17 
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din care: 

20 bunuri şi servicii 3.050.000 3.316.000 3.222.171 97,17 

65.02.04.01 

1.3. Învăţământ secundar 

inferior - total, din care: 3.477.000 3.754.000 3.678.023 97,98 

20 bunuri şi servicii 3.477.000 3.754.000 3.678.023 97,98 

65.02.07.04 

2. Centrul Şcolar pt. Educaţie 

Incluzivă Tg-Jiu - total, din care: 3.500.000 2.946.000 2.942.436 99,88 

10 cheltuieli de personal 3.150.000 2.637.000 2.636.170 99,97 

20 bunuri şi servicii 350.000 313.000 310.069 99,06 

85 Plăşi din anii precedenţi 0 -4.000 -3.803 95,08 

65.02.11 

3. Centrul Judeţean de Resurse 

şi de Asistenţă Educaţională 

Gorj - total, din care: 1.028.000 1.061.000 1.039.410 97,96 

10 cheltuieli de personal 743.000 616.000 614.436 99,75 

20 bunuri şi servicii 85.000 75.000 63.975 85,30 

55 alte transferuri  200.000 370.000 360.999 97,56 

66.02 VII. Sănătate - total, din care: 5.784.200 5.350.300 1.970.235 36,82 

66.02.06.01 Spitale generale 350.000 550.000 544.460 98,99 

  1. Spitalul Judeţean Gorj  250.000 244.460 97,78 

51 

transferuri între unităţi ale 

administraţiei publice  250.000 244.460 97,78 

  2. Spitalul Dobriţa  300.000 300.000 100,00 

51 

transferuri între unităţi ale 

administraţiei publice  300.000 300.000 100,00 

66.02.50 

Consiliul Judeţean Gorj - total,  

din care: 5.434.200 4.800.300 1.425.775 29,70 

20 bunuri şi servicii 790.000 266.000 233.267 87,69 
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56 

proiecte cu finanţare din 

fonduri externe 

nerambursabile, din care: 4.432.000 4.434.300 1.119.278 25,24 

 - finanţare naţională 1.117.000 1.119.300 1.119.278 100,00 

 

- finanţare externă 

nerambursabilă 3.315.000 3.315.000 0 0 

56.01 

 proiecte cu finantare fonduri 
externe nerambursabile FEDR, 
din care: 

90.000 92.300 92.278 99,98 

56.01.01 - finanţare naţională 90.000 92.300 92.278 99,98 

56.17 
 Mecanismul Financiar  SEE,  
din care: 4.342.000 4.342.000 1.027.000 23,65 

56.17.01 - finanţare naţională 1.027.000 1.027.000 1.027.000 100,00 

56.17.02 

- finanţare externă 

nerambursabilă 3.315.000 3.315.000 0 0 

70 cheltuieli de capital 212.200 100.000 73.230 73,23 

67.02 VIII. Cultură, recreere şi religie 11.447.000 10.036.080 9.936.491 99,01 

67.02.03.02 

1. Biblioteca Judeţeană 

"Christian Tell" - total, din care: 1.580.000 1.325.900 1.321.539 99,67 

10 cheltuieli de personal 1.200.000 987.900 983.615 99,57 

20 bunuri şi servicii 380.000 338.000 337.924 99,98 

67.02.03.08 

2. Centrul Judeţean de Creaţie - 

total, din care: 540.000 459.000 458.472 99,88 

10 cheltuieli de personal 375.000 315.000 314.472 99,83 

20 bunuri şi servicii 165.000 144.000 144.000 100,00 

67.02.03.03 

3. Muzeul Judeţean Gorj - total,  

din care: 1.530.000 1.398.330 1.398.100 99,98 

51 

transferuri între unităţi ale 

administraţiei publice 1.530.000 1.398.330 1.398.100 99,98 
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67.02.03.04 

4. Ansamblul artistic 

profesionist "Doina Gorjului" - 

total, din care: 2.130.000 1.777.800 1.776.400 99,92 

51 

transferuri între unităţi ale 

administraţiei publice 2.130.000 1.777.800 1.776.400 99,92 

67.02.03.05 

5. Şcoala Populară de Arte - 

total, 

 din care: 1.487.000 1.284.450 1.284.450 100,00 

51 

transferuri între unităţi ale 

administraţiei publice 1.487.000 1.284.450 1.284.450 100,00 

  

6. Consiliul Judeţean Gorj - 

total, 

 din care: 4.180.000 3.790.600 3.697.530 97,54 

67.02.05.01 Sport, din care: 735.000 755.000 720.000 95,36 

59.11 transferuri - asociaţii şi fundaţii 735.000 755.000 720.000 95,36 

67.02.06 Servicii religioase, din care: 3.050.000 2.771.600 2.771.590 100,00 

59.15 

transferuri - contribuţii 

personal neclerical 3.050.000 2.771.600 2.771.590 100,00 

67.02.50 Alte servicii 395.000 264.000 205.940 78,01 

20 bunuri şi servicii 195.000 164.000 105.940 64,60 

59.12 transferuri - susţinerea cultelor 200.000 100.000 100.000 100,00 

68.02 IX. Asigurări şi asistenţă socială 60.461.000 69.932.880 67.454.876 96,46 

 

1. Consiliul Judeţean Gorj, din 

care: 2.386.000 2.386.000 34.445 1,44 

68.02.05.02 

1.1. Asistenţă socială în caz de 

invaliditate - total, din care: 2.350.000 2.350.000 0 0 

56 

Proiecte cu finanţare din 

fonduri externe 

nerambursabile, din care: 2.350.000 2.350.000 0 0 
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  - finanţare naţională 714.000 714.000 0 0 

  - finanţare UE 1.636.000 1.636.000 0 0 

56.01   proiecte cu finanţare fonduri 
externe nerambursabile FEDR 

2.350.000 2.350.000 0 0 

56.01.01 - finanţare naţională 714.000 714.000 0 0 

56.01.02 - finanţare UE 1.636.000 1.636.000 0 0 

68.02.50 

1.2. Alte cheltuieli în domeniul 

asigurărilor şi asistenţei sociale,  

din care: 36.000 36.000 34.445 95,68 

55 alte transferuri  36.000 36.000 34.445 95,68 

  

2. Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului 58.075.000 67.546.880 67.420.431 99,81 

68.02.05.02 

2.1. Asistență socială în caz de 

invaliditate - total, din care: 7.598.000 10.452.880 10.442.758 99,90 

10 cheltuieli de personal 5.084.000 7.218.880 7.208.507 99,85 

20 bunuri şi servicii 2.208.000 2.968.000 2.967.849 99,99 

51 

transferuri între unităţi ale 

administraţiei publice 300.000 300.000 300.000 100,00 

70 cheltuieli de capital 6.000 6.000 5.712 95,20 

85 plăţi din anii precedenţi  -40.000 -39.310 98,28 

68.02.06 

2.2. Asistenţă socială pt. familie 

şi copil - total, din care: 16.868.000 20.088.000 20.008.574 99,60 

10 cheltuieli de personal 12.635.000 15.505.000 15.491.583 99,91 

20 bunuri şi servicii 4.193.000 4.583.000 4.516.991 98,56 

70 cheltuieli de capital 40.000 0 0  

68.02.50 

2.3. Alte cheltuieli în domeniul 

asigurărilor şi asistenţei sociale 33.609.000 37.006.000 36.969.099 99,90 
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57 asistenţă socială 33.609.000 37.006.000 36.969.099 99,90 

70.02 

X. Servicii şi dezvoltare 

publică, locuinţe 4.699.800 1.470.420 1.405.404 95,58 

70.02.50 

1. Serviciul Public Salvamont - 

total, din care: 776.000 661.620 660.676 99,86 

10 cheltuieli de personal 465.000 388.020 387.963 99,98 

20 bunuri şi servicii 300.000 263.000 262.113 99,66 

70 cheltuieli de capital 11.000 10.600 10.600 100,00 

70.02.50 

2. Consiliul Judeţean Gorj - 

total,  

din care: 3.923.800 808.800 744.728 92,08 

20 bunuri şi servicii  125.000 9.000 5.900 65,55 

55 alte transferuri   3.714.800 714.800 653.898 91,48 

56 

Proiecte cu finanţare din 

fonduri externe 

nerambursabile, din care: 84.000 85.000 84.930 99,92 

  - finanţare naţională 84.000 85.000 84.930 99,92 

56.01  

 proiecte cu finanţare fonduri 
externe nerambursabile FEDR, 
din care: 

84.000 85.000 84.930 99,92 

56.01.01 - finanţare naţională 84.000 85.000 84.930 99,92 

74.02 XI. Protecţia mediului 870.000 751.920 748.377 99,53 

74.02.05.02 

1. Serviciul Judeţean de 

Gestionare a Deşeurilor şi 

Activităţi de Salubrizare - total, 

din care:  870.000 751.920 748.377 99,53 

10 cheltuieli de personal 810.000 702.120 698.269 99,45 

20 bunuri şi servicii 60.000 54.800 54.129 98,77 

85 plăţi din anii precedenţi  -5.000 -4.021 80,42 
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80.02 

XII. Acţiuni generale 

economice, comerciale şi de 

muncă 12.500 97.210 96.275 99,04 

80.02.01 

1. Consiliul Judeţean Gorj - 

total,  

din care: 12.500 97.210 96.275 99,04 

20 bunuri şi servicii 12.500 97.210 96.275 99,04 

83.02 

XIII. Agricultură,  silvicultură, 

piscicultură şi vânătoare, din 

care: 930.000 795.000 784.000 98,62 

83.02.07.04 

1. Camera Agricolă Judeţeană 

Gorj, total, din care: 930.000 795.000 784.000 98,62 

51 

transferuri între unităţi ale 

administraţiei publice 930.000 795.000 784.000 98,62 

84.02 XIV. Transporturi 61.000.000 56.867.630 39.250.377 69,02 

84.02.03.01 

1. Consiliul Judeţean Gorj - 

total,  

din care: 61.000.000 56.867.630 39.250.377 69,02 

20 bunuri şi servicii 22.440.000 19.517.600 19.516.892 100,00 

56 

Proiecte cu finanţare din 

fonduri externe 

nerambursabile 32.632.000 30.735.460 13.120.977 42,69 

  - finanţare naţională 12.478.000 10.581.460 3.321.466 31,39 

  - finanţare UE 20.154.000 20.154.000 9.799.511 48,62 

56.01  

 proiecte cu finantare fonduri 
externe nerambursabile FEDR, 
din care: 

32.632.000 30.735.460 13.120.977 42,69 

56.01.01 - finanţare naţională 12.478.000 10.581.460 3.321.466 31,39 

56.01.02 - finanţare UE 20.154.000 20.154.000 9.799.511 48,62 

70 cheltuieli de capital 4.378.000 5.109.570 5.108.212 99,97 
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81 rambursări de credite interne 1.550.000 1.505.000 1.504.296 99,95 

                                                                           

Pe titluri de cheltuieli, ponderea cea mai mare în totalul cheltuielilor bugetare 

efectuate din bugetul definitiv al anului 2010 este deţinută de cheltuielile cu bunuri şi 

servicii cu o pondere de 27,17%, urmate de cheltuielile cu asistenţă socială 

(subvenţii de la Autoritatea Naţională pentru Persoane cu Handicap) cu o pondere de 

24,67%, cheltuielile de personal cu o pondere de 23,60% şi alte cheltuieli, aşa cum 

se prezintă în diagrama de mai jos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe capitole de cheltuieli, conform clasificaţiei bugetare în vigoare, ponderea 

deţinută în totalul plăţilor efectuate, conform execuţiei bugetare, se prezintă astfel: 

 

PONDEREA CHELTUIELILOR EFECTUATE IN 

BUGETUL LOCAL REALIZAT 

PE ANUL 2010

27,17%

9,58%

23,60%

3,98%

2,40%

24,67%

0,99% 4,06% 2,39%

1,00%
0,16%

cheltuieli de personal

bunuri şi servicii

dobânzi

transferuri între unităţi ale administraţiei

publice
alte transferuri

proiecte cu finantare din fonduri externe

neramb.
asistenţă socială

alte cheltuieli

cheltuieli de capital

rambursari credite

sume recuperate din anii precedenti
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6,36%

0,62% 2,40%

0,11%

0,35%

13.035.629,00; 

8,73%
1,32%

6,65%

67.454.876,00;

45,16%
0,94%

0,50%

0,06%

0,52%
39.250.377,00; 

26,28%

PONDEREA CAPITOLELOR DE CHELTUIELI ÎN TOTALUL PLĂŢILOR 
EFECTUATE, POTRIVIT EXECUŢIEI BUGETARE PE ANUL 2010

cap.51.02 Autorităţi executive

cap.54.02 Alte servicii publice 
generale
cap.55.02 Tranzacţii, datorie 
publică şi împrumuturi
cap.60.02 Apărare

cap.61.02 Ordine publică şi 
siguranţă naţională
cap.65.02 Învăţământ

cap.66.02 Sănătate

cap.67.02 Cultură, recreere, religie

cap.68.02 Asigurări şi asistenţă 
socială
cap.70.02 Servicii şi dezvoltare 
publică, locuinţe
cap.74.02 Protecţia mediului

cap.80.02 Acţiuni generale 
economice, comerciale şi de muncă
cap.83.02 Agricultură, silvicultură și 
vânătoare
cap.84.02 Transporturi

 

Capitolul de cheltuieli care deţine cea mai mare pondere în totalul execuţiei 

bugetare este capitolul bugetar 68.02 „Asistenţă socială”, reprezentând 45,16%, urmat 

de capitolul bugetar 84.02 „Transporturi” cu o pondere de 26,28% şi de capitolul 

bugetar 65.02 „Învăţământ” cu o pondere de 8,73% etc. 

Cap. 51.02 „Autorităţi publice şi acţiuni externe” – a avut alocată suma de 

12.011.500 lei prin bugetul iniţial, suma de 9.737.420 lei prin bugetul definitiv, iar 

execuţia la finele anului 2010 a înregistrat suma  de 9.494.359 lei. 

În cadrul acestui capitol bugetar sunt cuprinse cheltuielile prevăzute pentru 

funcţionarea şi buna desfăşurare a activităţii aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Gorj, astfel că plăţile efectuate se defalcă după cum urmează: 

 6.261.276 lei - cheltuieli de personal, din care 4.866.237 lei reprezintă 

cheltuieli cu salariile angajaţilor, iar 1.395.039 lei au fost alocaţi pentru plata 

contribuţiilor către bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale de stat, contribuţii 

aferente salariilor personalului din cadrul aparatului de specialitate al instituţiei, 

respectiv funcţionari publici şi personal contractual, inclusiv indemnizaţiile consilierilor 

judeţeni, acordate în temeiul legii şi potrivit prezenţei acestora la şedinţele publice ale 

Consiliului Judeţean şi activităţii desfăşurate în cadrul comisiilor de specialitate ale 

autorităţii publice judeţene, precum şi indemnizaţiile de delegare, cheltuieli efectuate în 

condiţiile prevederilor Legii nr. 118/2010, prin care s-au diminuat cu 25% drepturile 
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salariale începând cu 01.07.2010 şi alte acte normative ce reglementează plata 

cheltuielilor de personal;   

 

 2.632.580 lei - cheltuieli cu bunuri şi servicii, respectiv cheltuielile curente 

ale instituţiei, necesare pentru buna funcţionare a activităţii proprii a Consiliului 

Judeţean, de gospodărire, întreţinere şi plata utilităţilor privind consumurile curente de 

gaze, energie, telefoane, acces reţea internet, cheltuieli poştale, consumuri de rechizite 

şi materiale pentru funcţionarea activităţii salariaţilor în interesul şi folosul administraţiei 

şi, în consecinţă, în beneficiul cetăţenilor, cheltuieli de protocol şi reprezentare, cu 

consumurile de carburant, cheltuieli cu deplasările autoturismelor în judeţ şi în afara 

acestuia, reparaţii şi revizii auto, asigurări, cheltuieli cu întreținerea și repararea 

echipamentelor IT, precum şi orice alte cheltuieli necesare asigurării continuităţii şi 

lărgirii sferei de cuprindere a activităţilor şi obiectivelor ce intră în competenţa legală de 

rezolvare a autorităţii publice judeţene. 

 

            Astfel, pe grupe de cheltuieli, situaţia se prezintă astfel: 

 furnituri de birou (rechizite şi alte materiale consumabile necesare desfăşurării 

activităţii instituţiei şi asigurării iniţierii/implementării în bune condiţii a proiectelor cu 

finanţare nerambursabilă aflate în diferite stadii de evaluare la autorităţile de 

management şi/sau de execuţie, după caz; 

 materiale pentru curăţenie; 

 încălzit, iluminat şi forţă motrică (consum energie electrică şi gaze); 

 apă, canal şi salubritate (apă, canal şi ridicat gunoi – contracte cu operatorii 

economici de specialitate); 

 carburanţi şi lubrifianţi (contravaloare bonuri benzină şi motorină pentru 

autovehiculele din dotarea Consiliului Judeţean); 

 transport (sume alocate pentru decontarea consumului de carburanţi salariaţilor 

instituţiei, ce s-au deplasat în interes de serviciu cu autoturismul proprietate personală, 

cât şi consilierilor judeţeni care nu au domiciliul în Tg-Jiu, pentru deplasarea la şedinţele 

de consiliu); 

 poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet (contravaloare abonamente şi convorbiri 

telefonice, internet, taxe poştale, timbre şi mărci poştale, conform contractelor de 

achiziţii încheiate cu operatorii economici de specialitate); 

 alte bunuri şi prestări de servicii cu caracter funcţional (prestări de servicii 

diverse, servicii de pază, achiziţionare materiale consumabile pentru tehnica de calcul, 

servicii de spălătorie auto, servicii de tipărire – precum tipărirea Agendei Culturale 2010 

şi a Calendarului pieţelor, târgurilor şi bâlciurilor 2010, contravaloare service centrală 

telefonică etc.); 

 reparaţii curente (revizii şi reparaţii auto, reparaţii curente asupra imobilelor aflate 

în patrimoniul Consiliului Judeţean, conform normativelor tehnice în vigoare, lucrări 
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strict necesare pentru aducerea obiectivelor ce fac obiectul reparaţiilor la parametrii 

tehnici corespunzători asigurării condiţiilor minime de funcţionare); 

Totodată,  în cadrul acestei secţiuni de cheltuieli, menţionăm că au fost alocate 

fonduri în sumă de 12.685,34 lei, pentru desfăşurarea activităţii specifice, în condiţii 

optime, a secţiei <Biblioteca pentru copii şi tineret> din cadrul Bibliotecii Judeţene 

Christian Tell, ca urmare a mutării din spaţiul ocupat în incinta clădirii din strada Siret 

(imobil ce a fost revendicat de către proprietar) într-un spaţiu transformat cu acest scop, 

situat în incinta Centrului Militar Judeţean Gorj.   

 obiecte de inventar; 

 deplasări interne, detaşări, transferări (cazare); 

 deplasări în străinătate (cazări); 

 cărţi, publicaţii şi materiale documentare (abonamente mass-media şi publicaţii 

de specialitate); 

 pregătire profesională (cursuri de perfecţionare); 

 reclamă şi publicitate (publicare anunţuri diverse, în condiţiile legii); 

 protocol şi reprezentare (produse şi obiecte de protocol, potrivit actelor şi/sau 

normativelor prevăzute de lege); 

 prime de asigurare non - viaţă (asigurările CASCO şi RCA la autoturismele din 

dotare); 

 alte cheltuieli cu bunuri şi servicii - au fost achitate cotizaţii către diverse asociaţii, 

conform hotărârilor de consiliu judeţean, diverse comisii de concurs (c/val. cotizaţii la 

organisme interne şi internaţionale: Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din 

România - UNCJR, Ansamblul Regiunilor Europene - ARE, Agenţia de Dezvoltare 

Regională Sud - Vest Oltenia – ADR – SV Oltenia, Asociaţia de Dezvoltare 

Intercomunitară Sud - Vest Oltenia - ADI, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară în 

Domeniul Serviciilor Publice de Salubrizare - ADIS, Asociaţia de Dezvoltare 

Intercomunitară ADIA, aprobate conform nivelului cotizaţiilor stabilit la ultimele adunări 

generale ale acestor asociaţii şi hotărârilor de consiliu judeţean pe anul 2010, precum şi 

plata drepturilor reprezentând indemnizaţiile achitate membrilor comisiei de atribuire şi 

schimbare denumiri de străzi etc).  

 

 30.573 lei - proiecte cu finanţări din fonduri externe nerambursabile, 

reprezentând prefinanţarea alocată proiectului ,,Calitate în administraţie”. 

Proiectul ,,CALITATE ÎN ADMINISTRAŢIE”-  a fost depus spre finanţare în data 

de 1 iunie 2009 în cadrul Programului Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii 

Administrative”, 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 furnizării serviciilor”, Operaţiunea: „Introducerea 

şi menţinerea în funcţiune a sistemelor de management, inclusiv ISO şi EMAS”.  
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Perioada de implementare a proiectului este de 12 luni de la data semnării 

contractului de finanţare. Contractul de finanţare a fost semnat în data de 16 iunie 2010. 

Pentru anul 2010, venitul realizat din FSE este de 85.800,00 lei - reprezentând 

prefinanţarea în procent de 20% din totalul cheltuielilor eligibile. Din prefinanţare a fost 

cheltuită suma de 24.655,41 lei, TVA-ul aferent fiind de 5.917,30 lei. 

        

 762.029 lei - cheltuieli de capital, sumele alocate vizând realizarea 

următoarelor obiective: 

 Achiziţie teren în vecinătatea Muzeului Arhitecturii Populare de la Curtişoara, 

aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 36/ 30.04.2010, teren în aria căruia se 

situează monumente de arhitectură populară, plata fiind în sumă de 23.251 lei;  

 Mentenanţă şi dezvoltare soft existent financiar-contabil, resurse umane - 

plăţi efectuate în sumă de 93.762,01 lei; 

 Modernizare şi extindere reţea de comunicaţii - plăţi efectuate în sumă de 

78.163,27 lei; 

 Actualizare plan de amenajare a teritoriului judeţului Gorj - plăţi efectuate în 

sumă de 563.920 lei; 

 Servicii de certificare a sistemului de management al calitatii (SMC), 

implementat la nivelul Consiliului Judeţean Gorj, în conformitate cu standardul ISO 

9001:2008 - plăţi efectuate în valoare de 2.932,33 lei. 

 

6.261.276; 
63,38%

2.632.580; 
26,65%

30.573; 
0,31%

762.029; 
7,71%

-192.099;
-1,94%

PONDEREA CHELTUIELILOR EFECTUATE LA CAP. 51.02 ,,AUTORITĂŢI PUBLICE 
ŞI ACŢIUNI EXTERNE"  ÎN TOTALUL BUGETULUI REALIZAT PE  ANUL 2010

cheltuieli de personal

bunuri şi servicii

proiecte cu finanţări din fonduri 

externe nerambursabile

cheltuieli de capital

plati anii precedenti

                        

În cadrul execuţiei bugetare, în totalul cheltuielilor bugetului local, cheltuielile 

aferente capitolului 51.02 „Autorităţi publice şi acţiuni externe” deţin o pondere de 

9,37%, iar în totalul acestui capitol, cheltuielile de personal reprezintă o pondere de 
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63,38%, cheltuielile cu bunuri şi servicii cumulează o pondere de 26,65%, cheltuielile de 

capital deţin o pondere de 7,71%,  iar sumele utilizate în cadrul proiectelor cu finanţări 

din fonduri externe nerambursabile reprezintă o pondere de 0,31%, pondere ce reflectă 

prefinanţarea acordată din fonduri externe.  

Cap. 54.02 „Alte servicii publice generale” – i s-a alocat, prin bugetul iniţial, 

suma de 5.741.000 lei, prin bugetul definitiv suma de 2.035.390 lei, iar execuţia la finele 

anului 2010 a cumulat valoarea de 928.426 lei. 

În cadrul acestui capitol bugetar s-a finanţat activitatea Direcţiei Comunitare 

Judeţene de Evidenţă a Persoanelor, precum şi acţiuni ale Consiliului Judeţean privind 

susţinerea activităţii Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale Gorj şi Autorităţii 

Teritoriale de Ordine Publică Gorj.  

1. Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Gorj  

Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Gorj exercită 

competenţe în conformitate cu prevederile legale 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, cu modificările şi completările ulterioare. Are obligaţia de a sprijini, 

îndruma, coordona şi controla din punct de vedere metodologic, activitatea serviciilor 

publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor şi a oficiilor de stare civilă din 

judeţ, precum şi de a lua măsuri pentru îmbunătăţirea activităţilor ce intră în sfera sa de 

responsabilitate. 

Activitatea Direcţiei Comunitare Judeţene de Evidenţă a Persoanelor are în 

vedere crearea şi respectarea cadrului legal privind asigurarea evidenţei persoanelor şi 

eliberarea, în sistem de ghişeu unic, a certificatelor de stare civilă, a actelor de 

identitate, a paşapoartelor, a permiselor de conducere şi a certificatelor de 

înmatriculare, precum şi prestarea unor servicii de calitate şi în condiţii civilizate tuturor 

cetăţenilor. 

Direcţiei Comunitare Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Gorj i-a fost alocat 

pentru anul 2010 un buget iniţial în sumă de 1.027.000 lei, în bugetul definitiv s-a 

prevăzut valoarea de 776.000 lei, din care s-au efectuat plăţi în sumă de 764.345 lei, 

respectiv 610.798 lei au fost alocaţi pentru titlul cheltuieli de personal, iar 157.374 lei 

pentru cheltuieli cu bunuri şi servicii (influenţate cu suma de 3.827 lei, reprezentând 

restituiri de fonduri din anii precedenţi). 
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PONDEREA CHELTUIELILOR EFECTUATE DE CĂTRE DIRECŢIA 

COMUNITARĂ JUDEŢEANĂ DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR GORJ ,

ÎN TOTALUL BUGETULUI REALIZAT PE ANUL 2010
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Din plăţile efectuate, în sumă de 764.345 lei, 755.400 lei au fost alocaţi din sume 

defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate 

la nivelul judeţului, deţinând o pondere de 98,83%, diferenţa în sumă de 8.945 lei 

reprezentând alocaţii bugetare repartizate din veniturile proprii ale Consiliului Judeţean 

Gorj. 

2. Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale Gorj 

Tot în cadrul acestui capitol bugetar 54.02, pentru anul 2010 au fost alocate 

fonduri în sumă de 7.600 lei, din care a fost utilizată efectiv suma de 5.570 lei, 

reprezentând cheltuieli curente pentru susţinerea, în condiţiile legii, a activităţii Oficiului 

Central de Stat pentru Probleme Speciale Gorj, respectiv pentru întreţinerea şi buna 

funcţionare a acestui serviciu de specialitate structurat la nivelul judeţului nostru.  

         3. Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Gorj        

 

În vederea susţinerii desfăşurării fluente şi continue a activităţilor propuse pentru 

anul 2010, această structură de specialitate a avut alocat un buget în valoare de 

206.000 lei, din care s-au efectuat plăţi în cuantum de 158.510 lei, în vederea asigurării 

cheltuielilor de personal reprezentând indemnizaţiile acordate membrilor comisiei de 

autoritate teritorială şi ordine publică. 

 

 4. Fond de rezervă bugetară, constituit la dispoziţia autorităţilor administraţiei 

publice locale 

 

În bugetul Judeţului Gorj pe anul 2010, aprobat în şedinţa publică a Consiliului 

Judeţean Gorj prin Hotărârea nr. 27 din 10.03.2010, a fost înscris un fond de rezervă 

bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean în sumă de 4.500.000 lei, rectificat prin 

Hotărârile Consiliului Judeţean Gorj nr. 58/13.08.2010, 63/31.08.2010 şi 68/29.10.2010, 
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în sensul majorării cu suma de 2.100.000 lei şi diminuării cu suma de 5.839.210 mii lei, 

astfel încât, la finele anului, valoarea rămasă neutilizată a fost în sumă de 760.790 

lei.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

În totalul cheltuielilor bugetare efectuate aferente anului 2010, capitolul bugetar 

54.02 „Alte servicii publice generale”, deţine o pondere de 0,62%, iar în totalul acestui 

capitol bugetar, cheltuielile de personal cumulează o pondere de 82,18%,  iar 

cheltuielile cu bunuri şi servicii deţin o pondere de 17,41%. 

Cap. 55.02 „Tranzacţii privind datoria publică” – în bugetul iniţial a avut alocată 

suma de 5.600.000 lei, în bugetul definitiv s-a prevăzut valoarea de 3.736.450 lei, plăţile 

înregistrate fiind în sumă de 3.581.100 lei, reprezentând dobânzi bancare aferente 

împrumutului contractat prin credit bancar, pentru execuţia obiectivului de investiţie 

privind „Reabilitarea drumului judeţean DJ 661 Ţînţăreni - Tg.Cărbuneşti – Săcelu - 

Crasna, km 0+000 - 69 + 040”.  

Ca pondere în totalul cheltuielilor realizate, acest capitol bugetar deţine 2,40%. 

Cap. 60.02 „Apărare” – în bugetul iniţial a avut alocată suma de 200.000 lei, în 

bugetul definitiv au fost alocate prevederi în sumă de 187.400 lei, execuţia fiind de 

170.039 lei, reprezentând cheltuieli cu bunuri şi servicii pentru Centrul Militar Judeţean 

Gorj, în vederea acoperirii nevoilor curente ale instituţiei, asigurării achiziţiei de 

materiale necesare acţiunii de încorporare şi recrutare şi alte materiale necesare 

desfăşurării activităţii specifice, pentru plata utilităţilor lunare, întreţinerea şi 

gospodărirea spaţiilor de funcţionare, reparaţii şi revizii auto, asigurări auto obligatorii şi 

facultative, precum şi alte cheltuieli de natură curentă. 
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 Acest capitol de cheltuieli deţine o pondere de 0,11% în totalul cheltuielilor 

bugetare realizate la finele anului 2010. 

Cap. 61.02 „Ordine publică şi siguranţă naţională” – a avut alocată prin bugetul 

iniţial, suma de 1.090.000 lei, prin bugetul definitiv prevederile însumând 522.200 lei, iar 

execuţia bugetară la acest capitol pe anul 2010 cumulează valoarea de 521.056 lei, 

repartizată după cum urmează:  

 1. Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Gorj i-a fost alocat un 

buget iniţial în sumă de 90.000 lei, bugetul definitiv înregistrând prevederi în sumă de 

82.200 lei, urmând ca plăţile să însumeze la finele anului valoarea de 81.428 lei, 

reprezentând cheltuieli cu bunuri şi servicii necesare desfăşurării activităţilor specifice 

acestei instituţii, ce intră în sfera de competenţă a autorităţii publice judeţene, respectiv 

pentru cheltuieli curente privind asigurarea achiziţiei de materiale, rechizite, piese de 

schimb, consumabile necesare asigurării actului de protecţie civilă la nivelul judeţului, 

respectiv pentru plata utilităţilor lunare, întreţinerea şi gospodărirea spaţiilor de 

funcţionare, reparaţii şi revizii auto, asigurări, carburanţi, precum şi alte cheltuieli de 

natură curentă realizate pentru desfăşurarea comisiilor judeţene operative ce sunt 

organizate şi funcţionează la nivelul acestei structuri de specialitate.   

2. Consiliul Judeţean – în cadrul titlului ,,alte transferuri” a avut prevăzută iniţial 

suma de 1.000.000 lei, urmând ca în bugetul definitiv prevederile bugetare să însumeze 

440.000 lei, iar în execuţie plăţile să cumuleze valoarea de 439.628 lei, reprezentând 

contribuţia Consiliului Judeţean Gorj la finanţarea proiectului „Îmbunătăţirea dotării cu 

echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă în regiunea 

Sud - Vest Oltenia”, în parteneriat cu Consiliile Judeţene Dolj (declarat lider de proiect), 

Olt, Mehedinţi şi Vâlcea.  

  

81.428; 
15,63%

439.628; 84,37%

PONDEREA CHELTUIELILOR EFECTUATE  
LA CAP. 61.02  ,,Ordine publică şi siguranţă naţională”

ÎN TOTALUL BUGETULUI REALIZAT PE ANUL 2010

bunuri şi servicii

alte transferuri

 

   În totalul execuţiei bugetare, ponderea acestui capitol este de 0,34%. 
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              Cap. 65.02 „Învăţământ” – în bugetul iniţial a fost prevăzută suma de 

13.215.000 lei, prin bugetul definitiv s-a prevăzut suma de 13.320.000 lei, iar execuţia 

bugetară, la nivelul acestui capitol de cheltuieli, s-a realizat în sumă de 13.035.629 lei.  

În cadrul capitolului bugetar 65.02 se finanţează activitatea următoarelor instituţii 

publice: 

- Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă (fosta Şcoală Specială Tg - Jiu); 

- Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Gorj,  

precum şi cheltuielile privind desfăşurarea programului pentru acordarea produselor 

lactate şi de panificaţie elevilor din clasele I-VIII din învăţământul de stat şi copiilor 

preşcolari din grădiniţele de stat cu program normal de 4 ore, precum şi pentru 

gradiniţele din sistemul privat cu program normal de 4 ore. 

1. Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Gorj  

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Gorj i-a fost alocată în bugetul iniţial 

suma de 3.500.000 lei, în urma rectificărilor bugetare a înregistrat la finele anului un 

buget în sumă de 2.946.000 lei, din care s-au realizat plăţi în sumă de 2.942.436 lei, 

sumă defalcată pe următoarele titluri de cheltuieli:  

 2.636.170 lei  -  cheltuieli de personal; 

    310.069 lei  -  bunuri şi servicii; 

      - 3.803 lei  -  plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent. 

Cheltuielile de personal reprezintă salariile personalului din cadrul aparatului 

propriu al instituţiei, respectiv personal contractual didactic şi auxiliar, iar cheltuielile cu 

bunuri şi servicii cuprind, pe lângă contravaloarea alocaţiilor zilnice de hrană pentru 

copiii neinstituţionalizaţi din învăţământul special şi celelalte cheltuieli curente necesare 

bunei funcţionări a instituţiei, respectiv cu asigurarea achiziţiei de materiale, rechizite, 

piese de schimb, carburanţi, consumabile necesare desfăşurării activităţii specifice, 

obiecte de inventar, plata utilităţilor lunare, întreţinerea şi gospodărirea spaţiilor de 

funcţionare, reparaţii şi revizii auto, asigurări etc.  

În bugetul realizat, ponderea cheltuielilor se prezintă după cum urmează:                  
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Din totalul plăţilor efectuate însumând 2.942.436 lei, valoarea de 2.768.500 lei a 

fost alocată din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea 

cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului, deţinând o pondere de 94,09%, iar 

diferenţa în sumă de 173.936 lei reprezintă alocaţii bugetare din alte resurse bugetare 

ale Consiliului Judeţean Gorj. 

2. Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională 

Bugetul iniţial în sumă de 1.028.000 lei a fost majorat prin rectificare bugetară, 

ajungând în formă definitivă la valoarea de 1.061.000 lei, din care pe parcursul execuţiei 

bugetare s-a realizat suma de 1.039.410 lei, defalcată pe următoarele titluri de 

cheltuieli: 

 614.436 lei  -  cheltuieli de personal;  

   63.975 lei  -  bunuri şi servicii;   

 360.999 lei  -  alte transferuri. 
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PONDEREA CHELTUIELILOR EFECTUATE DE 
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Din totalul plăţilor efectuate în sumă de 1.039.410 lei, suma de 644.000 lei a avut 

ca sursă de finanţare sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea 

cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului, deţinând o pondere de 61,96%, diferenţa 

în sumă de 395.410 lei reprezentând alocaţii bugetare repartizate de Consiliul Judeţean 

Gorj din alte surse bugetare. 

3. Desfăşurarea programului privind acordarea produselor lactate şi de 
panificaţie pentru elevi şi preşcolari 

Pentru asigurarea finanţării programului guvernamental privind acordarea 

produselor lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-VIII din învăţământul de 

stat şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi privat cu program normal de 4 

ore, a fost alocată în bugetul iniţial pe anul 2010 suma de 8.687.000 lei, diferenţiat 

pentru copiii preşcolari - 2.160.000 lei, elevii din învăţământul primar - 3.050..000 lei şi 

secundar inferior - 3.477.000 lei, iar ca prevederi bugetare definitive totalizând valoarea 

de 9.313.000 lei, din care: pentru copiii preşcolari – 2.243.000 lei, elevii din 

învăţământul primar – 3.316.000 lei şi secundar inferior – 3.754.000 lei, execuţia 

bugetară înregistrând la data de 31.12.2010 plăţi în sumă totală  de 9.053.783 lei, din 

care: pentru copiii preşcolari – 2.153.589 lei, elevii din învăţământul primar – 3.222.171 

lei şi gimnazial – 3.678.023 lei. 

Sursele de finanţare alocate acestui program guvernamental, în valoare totală de 

9.053.783 lei au provenit din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 

finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului în sumă de 8.687.000 lei, 

deţinând o pondere de 95,95%, diferenţa în sumă de 366.783 lei reprezentând alocaţii 

bugetare din veniturile proprii ale Consiliului Judeţean Gorj. 

Menţionăm că în totalul cheltuielilor bugetare realizate la finele anului 2010, 

acest capitol de cheltuieli deţine o pondere de 8,73%. 

Cap. 66.02 „Sănătate”  

Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 162/ 

12.11.2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de 

Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, prevederile 

Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările 

ulterioare, Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 1043/ 16.07.2010 privind aprobarea Normelor 

metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public, 

precum şi prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 2414/07.10.2010 

pentru completarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor 

financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare 

în anul 2010, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 980/2010, începând 

cu data de 01.07.2010 a fost preluat de către Consiliul Judeţean Gorj 
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managementul asistenţei medicale al Spitalului Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu şi 

Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu”- Runcu. 

În cadrul acestui capitol de cheltuieli, alocarea resurselor bugetare s-a realizat în 

scopul susţinerii activității celor două spitale de interes judeţean (Spitalul Judeţean de 

Urgenţă Tg-Jiu şi  Spitalul de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu”, Dobriţa), prin 

alocarea de transfereuri din bugetul local al Consiliului Judeţean Gorj, în vederea 

asigurării cheltuielilor privind activitatea curentă şi realizarea unor lucrări de reparaţii 

curente şi lucrări de natură investiţională, după cum se prezintă în cele ce urmează: 

 544.460 lei - reprezintă transferuri pentru plata facturilor de utilităţi şi 

pentru susţinerea  lucrărilor de investiţii la spitale (244.460 lei pentru Spitalul Judeţean 

de Urgenţă Tg-Jiu şi 300.000 lei pentru Spitalul de Pneumoftiziologie „Tudor 

Vladimirescu”, Dobriţa); 

 233.267 lei - cheltuieli cu bunuri şi servicii, din care: 

- 29.975,97 lei reprezintă lucrări executate şi decontate în anul 2010 având ca obiect 

reparaţii curente efectuate la acoperişul clădirii Spitalului de Pneumoftiziologie 

„Tudor Vladimirescu”- Dobriţa, constând în reparaţii la şarpantă şi învelitoare din 

tablă, conform contractului de achiziţie publică nr. 10187/ 14.09.2010 încheiat la o 

valoare de 59.419,37 lei, diferenţa urmând a fi achitată în anul 2011; 

- 128.585,84 lei reprezintă contravaloarea lucrărilor decontate în anul 2010 în cadrul 

obiectivului ”reparaţii curente la Spitalul Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu – finisaje 

interioare de construcţii şi reparaţii la instalaţiile aferente”, conform contractului de 

achiziţie publică nr. 9393/ 23.09.2009, încheiat la valoarea de 565.289,43 lei;  

- 74.705,19 lei reprezintă servicii de proiectare şi lucrări executate şi decontate în 

cadrul obiectivului ”înlocuire cazane de încălzire şi echipamente aferente din 

centrala termică a Spitalului Judeţean de Urgenţă Tg.Jiu, strada Tudor 

Vladimirescu”, conform contractului de achiziţie publică nr. 11366/ 30.09.2010, 

încheiat la valoarea de 75.500,02 lei. 

 

 1.119.278 lei, reprezentând cheltuieli efectuate în cadrul titlului „proiecte 

cu finanţare din fonduri externe nerambursabile”, fonduri alocate implementării a două 

proiecte cu finanţare din fonduri europene, după cum urmează: 

- Proiectul „Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Ambulatoriului Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu, judeţul Gorj”  - 92.278,12 lei, din care: 86.451,24 lei 

reprezintă plata serviciilor de proiectare, iar 5.826,88 lei reprezintă contravaloarea 

avizelor şi taxelor necesare obţinerii autorizaţiei de construcţie. 

Bugetul total al proiectului este în sumă de 20.356.970,52 lei, respectiv: cheltuieli 

eligibile - 17.000.725,00 lei, cheltuieli neeligibile - 107.320 lei şi TVA - 3.248.925,52 lei. 
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- Proiectul „Sistem de canalizare şi stație de epurare la Spitalul de Pneumoftiziologie 

Tudor Vladimirescu, Comuna Runcu, Judeţul Gorj” – 1.026.999,88 lei 

 Bugetul total al proiectului este în sumă de 5.348.612 lei, respectiv: cheltuieli 

eligibile - 5.268.315 lei şi cheltuieli neeligibile – 85.297 lei.  

Proiectul „Sistem de canalizare şi staţie de epurare a Spitalului de 

Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu, comuna Runcu, judeţul Gorj” are o valoare totală 

de 1.258.497 Euro (calculat 1 Euro la un curs de schimb valutar de 3,51 lei), din care: 

 Valoarea neeligibilă a proiectului  20.070 Euro 

 Valoarea eligibilă a proiectului  1.238.427 Euro 

 Contribuţia proprie în proiect, din care:  205.834 Euro 

 Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile  185.764 Euro 

 Contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibile  20.070 Euro 

 Asistenţa financiară nerambursabilă solicitată   1.052.663 Euro 
 Finanţarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului de investiţie s-a realizat 

astfel: 

- 15% - contribuţie Consiliul Judeţean Gorj, din care: 

 contribuţia proprie reprezentând finanţarea locală pentru cheltuieli eligibile este 

în valoare de 185.764 Euro, cu TVA inclus, reprezentând 15% din valoarea 

eligibilă a proiectului; 

 contribuţia proprie reprezentând finanţarea cheltuielilor neeligibile este în 

valoare de 20.070 Euro, cu T.V.A. inclus, la care se pot adăuga pe parcursul 

derulării şi implementării proiectului şi alte cheltuieli suplimentare. 

- 85% - contribuţie nerambursabilă. 

Progresul înregistrat în cadrul execuţiei lucrărilor până la finele anului 2010 a fost 

estimat la 90%.  

Până la sfârşitul anului 2010 au fost efectuate, în cadrul proiectului „Sistem de 

Canalizare şi Staţie de Epurare la Spitalul de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu, 

Comuna Runcu, Judeţul Gorj” cheltuieli în valoare de 1.027.000,00 lei, reprezentând 

contravaloarea serviciilor de proiectare şi lucrări executate la reţeaua de canalizare şi 

staţia de epurare şi a fost depusă cererea de rambursare nr. 11806 din 06.10.2010. 

 73.230 lei - cheltuieli de capital, detaliate în conformitate cu lista 
obiectivelor de investiţii aferentă acestui capitol bugetar,  după cum urmează: 

             - Servicii de proiectare (studiu de fezabilitate, proiect tehnic şi detalii de 

execuţie) pentru obiectivul  „Reabilitare secţie ATI - anestezie şi terapie intensivă la 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu”, în sumă de 4.000  lei; 

           - Execuţie lucrări „Reabilitare secţie ATI - anestezie şi terapie intensivă la Spitalul 

Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu”, în sumă de 69.230 lei. 
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Lucrările de reparaţii executate în cadrul secţiei A.T.I. din incinta Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu, au vizat spaţiile rămase neamenajate în urma lucrărilor 

executate în anii anteriori, respectiv camerele de lucru pentru asistente, cabinete medici 

anestezişti, grupuri sanitare, săli depozite pentru aparatură, instrumentar, produse 

farmaceutice etc. 

Lucrările au fost finalizate şi recepţionate în anul 2010. 

        

       

Menţionăm că, în totalul cheltuielilor bugetului local realizate la finele anului 

2010, acest capitol de cheltuieli deţine o pondere de 1,3%. 

         Cap. 67.02 „Cultură, recreere şi religie”   

Bugetul repartizat iniţial pentru acest capitol bugetar a fost în sumă de 

11.447.000 lei, iar bugetul final a atins valoarea de 10.036.080 lei, plăţile efectuate până 

la finele anului fiind în sumă de 9.936.491 lei.  

În cadrul acestui capitol bugetar s-a finanţat activitatea Bibliotecii Judeţene 

„Christian Tell”,  Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 

Tradiţionale Gorj, precum şi acţiuni ale Consiliului Judeţean Gorj privind susţinerea unor 

activităţi în domeniul culturii, recreerii şi religiei.   

1. Biblioteca Judeţeană „Christian Tell” 
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Pentru anul 2010, Biblioteca Judeţeană „Christian Tell” Gorj a avut alocat un 

buget iniţial în sumă de 1.580.000 lei, bugetul final fiind de 1.325.900 lei, din care s-a 

utilizat suma de 1.321.539 lei, defalcată pe titluri de cheltuieli astfel: 

 983.615  lei  -  cheltuieli  de personal;  

 337.924 lei  -  bunuri şi servicii. 

983.615; 
74,43%

337.924; 
25,57%

PONDEREA CHELTUIELILOR EFECTUATE DE 
BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ  „CHRISTIAN TELL”, 

ÎN TOTALUL BUGETULUI REALIZAT PE  ANUL 2010 

cheltuieli de
personal

bunuri şi
servicii

 

În totalul cheltuielilor aferente acestei instituţii de cultură, ponderea cea mai mare 

o deţin cheltuielile de personal – 74,43%, iar cheltuielile cu bunuri şi servicii – 25,57%.  

             Din fondurile alocate cu această destinaţie, în anul 2010 au fost achiziţionate 

5.796 volume de carte, dintre care 45 fiind publicaţii periodice. Pe parcursul anului 2010 

s-au înregistrat un număr de 9.346 beneficiari ai serviciilor de bibliotecă, cu un cost de 

141,40 lei/ beneficiar.             

2. Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj 

În anul 2010, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 

Tradiţionale Gorj a avut alocat  un buget iniţial în sumă de 540.000 lei, bugetul final a 

fost în sumă de 459.000 lei, iar ca execuţie bugetară s-au înregistrat plăţi în valoare de 

458.472 lei, defalcată pe următoarele titluri de cheltuieli: 

 314.472 lei - cheltuieli de personal; 

 144.000 lei - bunuri şi servicii. 
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314.472; 
68,59%

144.000; 
31,41%

PONDEREA CHELTUIELILOR EFECTUATE DE CENTRUL  JUDEȚEAN 

PENTRU  CONSERVAREA ȘI PROMOVAREA CULTURII  TRADIȚIONALE  

GORJ, ÎN TOTALUL BUGETULUI REALIZAT  PE  ANUL 2010 

cheltuieli de
personal

bunuri şi servicii

 
     3. Transferuri acordate instituţiilor publice de cultură  

În totalul cheltuielilor acestui capitol bugetar, s-au prevăzut transferurile acordate 

instituţiilor publice de cultură autofinanţate (subvenţii în completarea veniturilor proprii 

realizate), după cum urmează:  

 Muzeul Judeţean Gorj: cu suma de 1.530.000 lei în bugetul iniţial şi suma de 

1.398.330 în bugetul final, din care s-a realizat la finele anului suma de 1.398.100 lei; 

 Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului”: cu suma de 2.130.000 lei în 

bugetul iniţial şi valoarea de 1.777.800 lei în bugetul final, din care au fost înregistrate 

realizări în sumă de 1.776.400  lei; 

 Şcoala Populară de Artă: a înregistrat în buget iniţial suma de 1.487.000 lei,  

bugetul final şi realizat la finele anului fiind de 1.284.450 lei. 

Execuţia bugetară a celor trei instituţii de cultură  autofinanţate pe anul 2010  

este prezentată detaliat în analiza bugetului centralizat al instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate parţial din venituri proprii pe anul 2010. 

4. Susţinerea acțiunilor în domeniul culturii, recreerii şi religiei 

Pentru susţinerea unor acţiuni în domeniul culturii, recreerii şi religiei, Consiliul 

Judeţean Gorj a alocat, prin bugetul iniţial, suma de 4.180.000 lei, bugetul definitiv 

cumulând valoarea de 3.790.600 lei, iar execuţia bugetară a înregistrat un procent de 

97,54%, respectiv valoarea de 3.697.530 lei, din care:  

     720.000 lei   -   transferuri asociaţii şi fundaţii; 

  2.771.590 lei   -   transferuri contribuţii personal neclerical; 

     100.000 lei   -   transferuri susţinerea cultelor;  

     105.940 lei   -   bunuri şi servicii. 

                       Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 14/14.02.2002 s-a aprobat 

participarea Consiliului Judeţean Gorj, ca membru fondator al Asociaţiei „Clubul 

Sportiv Handbal Club Lignitul Târgu-Jiu” şi plata unei cotizaţii anuale.  
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Conform Hotărârii Adunării Generale a Membrilor Fondatori din data de 

17.02.2010, cotizaţia Consiliului Judeţean Gorj pentru anul 2010 a fost stabilită în 

cuantum de 700.000 lei, sumă prevăzută şi aprobată în bugetul propriu al Consiliului 

Judeţean Gorj. 

De asemenea, Consiliul Judeţean Gorj a participat în anul 2010 la derularea 

programului sportiv „Campionatul selecţionatelor judeţene U-16”, plăţile efectuate 

fiind în sumă de 20.000 lei.  

Conform parteneriatului de colaborare nr. 13.083/ 01.10.2010, încheiat între 

Consiliul Judeţean Gorj şi Asociaţia Judeţeană de Fotbal Gorj, valoarea totală a 

bugetului estimat al programului sportiv la nivelul judeţului Gorj este de 111.900 lei, din 

care Federaţia Română de Fotbal - 41.900 lei, Consiliul Judeţean Gorj - 40.000 lei şi 

Asociaţia Judeţeană de Fotbal Gorj - 30.000 lei. Proiectul „Campionatul selecţionatelor 

judeţene U-16” s-a realizat în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Gorj nr. 

67/23.09.2010, unde finanţarea acordată de instituţia noastră a fost stabilită în cuantum 

de 40.000 lei, din care : 20.000 lei în anul 2010 şi 20.000 lei în anul 2011. 

În bugetul propriu pe anul 2010, Consiliul Judeţean Gorj a prevăzut şi alocat 

transferuri reprezentând contribuţii pentru susţinerea cheltuielilor privind salarizarea 

personalului neclerical, pentru un număr de 337 posturi, repartizate judeţului Gorj prin 

Legea nr. 11/2010 a bugetului de stat pe anul 2010, plăţile efectuate fiind în sumă de 

2.771.590 lei. 

 Potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001, art. 3, alin. 2, coroborat 

cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1470/2002, modificate prin H.G. nr. 313/2006, 

art. 4, alin. 2 prevede următoarele „din bugetele locale ale comunelor, oraşelor, 

municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti şi ale judeţelor se pot aloca sume pentru 

completarea fondurilor proprii ale unităţilor de cult destinate:  

a) întreţinerii şi funcţionării unităţilor de cult fără venituri sau cu venituri mici; 

b) construirii, în condiţiile aprobării documentaţiilor tehnico-economice potrivit 

reglementărilor în vigoare, precum şi reparării lăcaşurilor de cult; 

c) conservării şi întreţinerii bunurilor de patrimoniu aparţinând cultelor 

religioase; 

d) desfăşurării unor activităţi de asistenţă socială”. 

Totodată, în conformitate cu prevederile art. 91, alin. 5, lit. b) ale Legii nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul judeţean are 

obligaţia de a sprijini, în condiţiile legii, activitatea cultelor religioase. 

Repartizarea sumelor pe unităţi de cult s-a făcut conform prevederilor legale, prin 

Hotărâri de consiliu judeţean, în baza solicitărilor primite de la unităţile de cult, după 

obţinerea prealabilă a avizului Mitropoliei Olteniei şi prezentarea documentelor 

justificative aferente anterior şi ulterior repartizării sumelor.       
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Consiliul Judeţean Gorj a aprobat în şedinţa publică din data de 10 martie 2010, 

prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 27, bugetul propriu general al Judeţului Gorj pe 

anul 2010, unde are prevăzută la capitolul 67.10 „Cultură, recreere şi religie”, 

subcapitolul - transferuri - susţinerea cultelor, suma de 200.000 lei, pentru acordarea de 

sprijin financiar la unităţile de cult solicitante.  

 În cursul anului 2010, unităţilor de cult care au depus cereri în acest scop, după 

obţinerea prealabilă a avizului Mitropoliei Olteniei, li s-a repartizat suma de 50.000 lei, 

prin adoptarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 70/29.10.2010 şi suma de 50.000 lei 

prin adoptarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 88/23.12.2010.  

Programul anual propriu pentru acordarea de finanţări nerambursabile în 

vederea susţinerii  proiectelor şi manifestărilor cultural-ştiinţifice şi educative 

pentru anul 2010, a stat la  baza întocmirii şi aprobării bugetului propriu al Judeţului 

Gorj, suma prevăzută cu această destinaţie fiind de 195.000 lei. Este de remarcat faptul 

că o parte din acţiunile şi activităţile din Agenda Culturală 2010 au fost finanţate direct 

de Consiliul Judeţean Gorj, iar unele activităţi au fost organizate prin instituţiile culturale 

de subordonare judeţeană, cu finanţare din bugetul propriu general al judeţului Gorj. 

În cursul anului 2010, s-au acordat premii în valoare de 105.940 lei, realizându-

se economii în sumă de 89.060 lei. 

În totalul cheltuielilor efectuate din cadrul acestui capitol bugetar, subvenţiile 

acordate instituţiilor de cultură autofinanţate deţin o pondere de 44,87%, transferurile 

pentru salarizarea personalului neclerical, pentru asociaţii şi fundaţii şi pentru susţinerea 

cultelor reprezintă o pondere de 36,15%, cheltuielile de personal ocupă o pondere de 

13,06%, iar cheltuielile cu bunuri şi servicii reprezintă o pondere de 5,92%. 

1.298.087; 
13,06%

587.864; 
5,92%

4.458.950; 
44,87%

3.591.590; 
36,15%

PONDEREA CHELTUIELILOR EFECTUATE  LA 
CAPITOLUL BUGETAR 67.02 „Cultură, recreere şi religie”, 

ÎN TOTALUL BUGETULUI REALIZAT PE ANUL 2010   

cheltuieli de personal

bunuri şi servicii

transferuri între unităţi ale
administraţiei publice

alte cheltuieli

 

Ponderea acestui capitol bugetar în totalul cheltuielilor bugetare efectuate a fost 

de 6,65%. 
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              Cap. 68.02 „Asistenţă socială”  

Cheltuielile prevăzute în cadrul acestui capitol bugetar au ca scop finanţarea  

serviciilor de asistenţă socială acordate prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Gorj către beneficiari persoane instituţionalizate şi neinsti-

tuţionalizate. 

Bugetul acestei instituţii este structurat pe trei subcapitole bugetare, după cum 

urmează: 

- “Asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi” ( cod 68.02.05); 

- “Asistenţă socială pentru familie şi copii” (cod 68.02.06); 

- “Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale” (cod 68.02.50). 

Prin Legea nr. 11/2010 a bugetului de stat pe anul 2010, bugetului propriu al 

Judeţului Gorj i-a revenit suma de 32.260.000 lei, urmare rectificărilor bugetare, în 

bugetul definitiv cumulând suma de 31.526.000 lei, reprezentând sume defalcate din 

taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate, din care suma 

de 9.630.200 lei pentru susţinerea sistemului de asistenţă socială pentru familie şi copil 

şi suma de 6.310.900 pentru susţinerea sistemului de asistenţă socială în caz de 

invaliditate. Totodată, plăţile efectuate din subvenţii pentru finanţarea drepturilor 

persoanelor cu handicap au fost în sumă de 36.969.099 lei. 

În temeiul prevederilor legale în vigoare privind fundamentarea şi elaborarea 

bugetului pe anul 2010, precum şi în baza situaţiei serviciilor sociale şi a numărului de 

beneficiari, în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 23/2010 privind 

aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale, coroborate cu alte acte 

normative specifice ce reglementează organizarea, funcţionarea şi asigurarea 

standardelor de calitate a serviciilor sociale oferite beneficiarilor, sumele necesare 

pentru exerciţiul bugetar aferent anului 2010 la nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Gorj au cumulat valoarea de 67.420.431 lei. 

Astfel, Consiliul Judeţean Gorj a alocat, în completarea sumelor provenite de la 

bugetul de stat, resurse financiare proprii, plăţile efectuate în anul 2010 la Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj, prezentate pe surse de 

finanţare, fiind redate în tabelul ce urmează: 

- lei - 
 

Denumire 

 

Plăţi  

efectuate 

Din care, pe surse de provenieţă: 

Sume defalcate din  

TVA pentru activităţi 

descentralizate 

Subvenţii de la 

bugetul de stat 

Sume alocate 

din bugetul 

propriu al Jud. 

Gorj 
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Total, din care: 67.420.431 15.941.100 36.969.099 14.510.232 

Cheltuieli de personal 22.700.090 13.222.100 - 9.477.990 

Bunuri şi servicii 7.484.840                 2.719.000 - 4.765.840 

Transferuri între unităţi ale 

administraţiei publice 

 

300.000 

 

- 

 

- 

 

300.000 

Alte transferuri 36.969.099 - 36.969.099 - 

Cheltuieli de capital 5.712 - - 5.712 

Plăţi recuperate în anul 

curent din finanţarea anilor 

precedenţi 

 

-39.310 

 

- 

 

- 

 

-39.310 

 

Analizând cheltuielile efectuate, pe titluri de cheltuieli, se constată următoarele: 

 Din cheltuielile de personal, în valoare de 22.700.090 lei, au fost asigurate 

drepturile salariale şi contribuţiile aferente posturilor ocupate la finele anului 2010, 

inclusiv indemnizaţiile de delegare pentru deplasări pentru 1.029 persoane, angajate în 

cele 10 complexe şi în cadrul aparatului propriu al D.G.A.S.P.C. Gorj. 

 În cheltuielile cu bunuri şi servicii în sumă de 7.484.840 lei, ponderea cea mai 

mare o deţin cele privind hrana unui număr de 709 beneficiari, respectiv suma de 

2.206.430 lei care reflectă un procent de 29,48%, cheltuielile de încălzit, iluminat şi forţă 

motrică - suma de 1.242.830 lei, echipament, cazarmament beneficiari - suma de 

123.940 lei, contravaloare medicamente şi materiale sanitare - suma de 481.150 lei, 

cheltuieli cu deplasări personal – 9.410 lei, alte bunuri şi servicii pentru întreţinere - 

865.530 lei, pregătire profesională - 61.340 lei, alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 

(drepturi materiale alocate pentru un număr de 168 copii aflaţi la asistenţi maternali 

profesionişti) -  suma de 1.301.820 lei, reparaţii curente - în sumă de 57.240 lei, 

constând în lucrări de reparaţii şi întreţinere ale instalaţiilor termice la C.I.A. Dobriţa, 

finisaje interioare, placări cu faianţă şi gresie, igienizare etc. la C.I.A Suseni, C.S.A.P.R. 

Tg-Jiu, precum şi la Complexul de servicii comunitare pentru copilul cu nevoi speciale 

Novaci. 

 Privind transferurile repartizate Complexului de Servicii Comunitare cu Secţii 

Protejate, pentru Recuperare, Reabilitare a Persoanelor cu Handicap şi Formare 

Profesională Tg-Cărbuneşti,  subvenţiile alocate acestei activităţi extrabugetare au fost 

în sumă de 300.000 lei. 
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 Pentru titlul de cheltuieli reprezentând „asistenţă socială” - conform Legii nr. 

448/2006 privind protecția şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, suma 

repartizată a fost de 36.969.100 lei,  alocată pentru  beneficiari - persoane 

neinstituţionalizate. 

 Privind cheltuielile de capital, a fost alocată suma de 5.712 lei necesară realizării 

studiului de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de execuţie, proiect autorizare construcţie, 

expertiză tehnică, verificare proiect, documentaţie tehnico-economică necesară 

implementării proiectului „Reabilitarea, modernizarea, dotarea Complexului de Îngrijire 

şi Asistenţă Suseni”.  

 Consiliul Judeţean Gorj, prin proiectul bugetului propriu al judeţului pe anul 2010, 

în cadrul capitolului bugetar 68.02 „asistenţă socială”, a propus implementarea unui 

proiect cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, detaliat mai jos. 

Astfel, pentru asigurarea cofinanţării proiectului „Pot şi eu!", în cadrul căruia 

Consiliul Judeţean Gorj are calitatea de partener, alături de Fundaţia „S.O.S. Copiii 

Gorjului" şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj, în bugetul 

iniţial a fost alocată suma de 36 mii lei, reprezentând „alte transferuri”. 

 În totalul cheltuielilor efectuate din bugetul local pe anul 2010, acest capitol 

deţine o pondere de 45,16%. 

                 Cap. 70.02 „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică”  

În cadrul acestui capitol bugetar, s-a finanţat activitatea Serviciului Public 

Judeţean Salvamont Gorj, precum şi acţiuni ale Consiliului Judeţean Gorj privind servicii 

şi dezvoltare publică.   

Bugetul repartizat iniţial a fost în sumă de 4.699.800 lei, bugetul final a fost în 

sumă de 1.470.420 lei, plăţile efectuate fiind de 1.405.404 lei, cu un procent de 

realizare de 95,58%.  

1. Serviciul Public Judeţean Salvamont Gorj 

În anul 2010, Serviciului Public Judeţean Salvamont Gorj i-au fost alocate 

sume în bugetul iniţial în cuantum de 776.000 lei, bugetul final, în urma rectificărilor 

bugetare, atingând valoarea  de 661.620 lei, din care s-au utilizat 660.676 lei. 

Pe titluri de cheltuieli, execuţia se prezintă astfel:  

- cheltuieli de personal - prevăzute iniţial în sumă de 465.000 lei, atingând în 

bugetul final valoarea de 388.020 lei, plăţile efectuate fiind în sumă de 387.963 lei;  

- cheltuieli pentru bunuri şi serviciu - prevăzute iniţial în sumă de 300.000 lei, 

atingând în bugetul final valoarea de 263.000 lei, plăţile efectuate fiind în sumă de 

262.113 lei;  
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- cheltuieli de capital - prevăzute iniţial în sumă de 11.000 lei, atingând în 

bugetul final valoarea de 10.600 lei, plăţile efectuate fiind în sumă de 10.600 lei.  

În cadrul sumelor alocate pentru cheltuieli de personal, au fost achitate 

drepturi de natură salarială, contribuţii de asigurări sociale de stat, şomaj, sănătate, 

concedii şi asigurări pentru accidente de muncă pentru cei 12 angajaţi permanenţi ai 

instituţiei, diurnă deplasări etc. 

Din sumele alocate pentru cheltuieli de capital în valoare de 10.600 lei, a fost 

achiziţionată o targă de salvare pentru pârtii de schi. 

 

               2. Analiza activităţii Consiliului Judeţean Gorj, reflectată în cadrul cap. bugetar 

70.02 

           Consiliul Judeţean Gorj a alocat în cadrul acestui capitol bugetar suma de 

3.923.800 lei prin bugetul iniţial, iar ulterior, în urma rectificărilor bugetare, a fost 

diminuat la suma de 808.800 lei, urmănd ca în execuţie să înregistreze cheltuieli în 

valoare de 744.728 lei, cu următoarea repartizare: 

            -    5.900 lei - cheltuieli cu bunuri şi servicii, repartizate în vederea achitării unor 

taxe şi avize necesare pentru demararea unor lucrări de investiţii, precum 

contravaloarea taxelor achitate în vederea obţinerii unor autorizaţii privind serviciile de 

transport public; 

    -  653.898 lei - reprezentând ,,alte transferuri”, din care suma de 220.000 lei 

este alocată pentru plata premiilor acordate unităţilor administrativ - teritoriale de pe 

raza judeţului Gorj, declarate câştigătoare ale locurilor I, II şi III în acţiunea de 

gospodărire şi înfrumuseţare a localităţilor ce le aparţin, iar diferenţa de 433.898 lei 

reprezintă contribuţia Consiliului Judeţean Gorj la SC APAREGIO SA, pentru proiectul 

cu finanţare nerambursabilă „Extinderea şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă 

şi canalizare din judeţul Gorj”. 

                 Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 41 din 11 aprilie 2008, a fost 

aprobată majorarea participaţiei judeţului Gorj la capitalul social al SC APAREGIO SA, 

cu suma de 370.285 lei. După majorarea capitalului social, Consiliul Judeţean Gorj va 

deţine o cotă-parte de 16,96 % din valoarea capitalului social.  

              Totodată, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 15 din 04.02.2008 s-au 

aprobat indicatorii tehnico-economici ai studiului de fezabilitate pentru obiectivul de 

investiţii „Extinderea şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare din 

judeţul Gorj”, după cum urmează: 

- 88.786.095 Euro, fără TVA inclus, conform Devizului general al investiţiei; 

- C+M - 57.992.240 Euro, fără TVA inclus. 
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               Conform prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Gorj anterior menţionată, 

participarea la cofinanţare a fiecărui acționar a fost determinată pe baza cotei de 

participare la capitalul social al SC APAREGIO SA. Cofinanţarea proiectului se va 

realiza în procent de 85% de către acționari şi 15% de către operatorul SC APAREGIO 

SA. În cota de cofinanţare este inclusă valoarea contribuţiei eligibile, valoarea 

cheltuielilor neeligibile şi TVA-ul acestora.  

                -  84.930 lei, reprezentând cheltuieli efectuate în cadrul titlului „proiecte cu 

finanţare din fonduri externe nerambursabile”, fonduri necesare achitării serviciilor de 

proiectare pentru „Realizarea sistemului  integrat de salvare montană al județului Gorj” - 

studiu de fezabilitate, proiect tehnic (inclusiv detalii de execuţie). 

            Valoarea totală a proiectului este de 9.019,67 mii lei, respectiv: cheltuieli eligibile 

– 7.410,23 mii lei, cheltuieli neeligibile – 169,33 mii lei şi TVA – 1.440,12 mii lei. 

            În totalul cheltuielilor efectuate în cadrul capitolului bugetar 70.02 „Locuinţe, 

servicii şi dezvoltare publică”, cheltuielile privind transferurile deţin ponderea 

semnificativă de 46,53%, cheltuielile de personal deţin o pondere de 27,61%, cheltuieli 

cu bunuri şi servicii - 19,07%, proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile - 

6,04%, iar cheltuielile de capital reprezintă 0,75%. 
 

      

387.963; 
27,61%

268.013; 
19,07%

653.898; 
46,53%

84.930; 
6,04%

10.600; 
0,75%

PONDEREA CHELTUIELILOR EFECTUATE LA CAP. 70.02 
"LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ", 

ÎN TOTALUL BUGETULUI REALIZAT  PE ANUL 2010 

cheltuieli de personal

bunuri şi servicii

alte transferuri

proiecte cu finanţare din
fonduri externe
nerambursabile
cheltuieli de capital

 

Cap. 74.02 „Protecţia mediului”   

 Serviciul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor şi a Activităţilor de Salubrizare 

Gorj este dimensionat şi funcţionează în special, conform prevederilor Ordonanţei 

Guvernului nr. 78/2000 privind regimul  deşeurilor şi Ordonanţei Guvernului nr. 21/2002  

privind gospodărirea localităţilor. 

Bugetul alocat în anul 2010 pentru funcţionarea şi derularea activităţilor 

particularizate ale acestei instituţii a fost aprobat la valoarea finală de 751.920  lei, 

detaliat după cum urmează: 
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      - cheltuieli de personal         - 702.120 lei; 

      - bunuri şi servicii                -   54.800  lei; 

     - sume recuperate din anii precedenţi -  5000 lei. 

În execuţie, plăţile s-au efectuat pe titluri de cheltuieli, astfel: 

      - cheltuieli de personal          -  698.269  lei; 

      - bunuri şi servicii                 -    54.129  lei; 

     -  sume recuperate din anii precedenţi   -4.021 lei. 

983.615; 
74,43%

337.924; 
25,57%

-4.021; 
0,53%

PONDEREA CHELTUIELILOR EFECTUATE DE Serviciul Judeţean de 
Gestionare a Deşeurilor şi Activităţi de Salubrizare Gorj,  

ÎN TOTALUL BUGETULUI REALIZAT PE  ANUL 2010 

cheltuieli de personal

bunuri şi servicii

sume recuperate din
anii precedenţi

 

În totalul cheltuielilor realizate pe capitolul bugetar 74.02 „Protecţia mediului”, 

cheltuielile de personal deţin ponderea semnificativă de 74,43%,  urmate de cheltuielile 

cu bunuri şi servicii cu o pondere de 25,57%, iar ponderea acestui capitol bugetar în 

totalul execuţiei pe anul 2010 este de 0,50%. 

Cap. 80.02 „Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă” 

Bugetul alocat iniţial a fost în sumă de 12.500 lei, bugetul definitiv cumulând 

valoarea de 97.210 lei, din care plăţile efectuate au fost în sumă de 96.275 lei, 

reprezentând cheltuieli cu bunuri şi servicii, necesare implementării Planului European 

de Distribuţie Ajutoare - produse alimentare - destinate persoanelor cele mai 

defavorizate din România, derulat de Consiliul Judeţean Gorj prin personalul de 

specialitate al Serviciului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor şi Activităţi de 

Salubrizare Gorj. 

Această acţiune s-a demarat în conformitate cu prevederile art. 5 din Hotărârea 

Guvernului nr. 600/2009 privind stabilirea beneficiarilor de ajutoare alimentare care 

provin din stocurile de intervenţie comunitare destinate categoriilor de persoane cele 

mai defavorizate din România.  

 Sumele alocate din bugetul propriu al Consiliului Judeţean Gorj s-au recuperat 

ulterior, astfel cum se precizează la art. 4, alin. (3) din aceeaşi hotărâre. 
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 În totalul cheltuielilor efectuate din bugetul local pe anul 2010, acest capitol 

deţine o pondere de 0,06%. 

Cap. 83.02 „Agricultură, silvicultură şi vânătoare” 

          În cadrul acestui capitol bugetar se evidenţiază sumele primite de la bugetul de 

stat pentru finanţarea Camerei  Agricole Judeţene  Gorj, în conformitate cu prevederile 

Hotărârii Guvernului nr. 1609/2009, potrivit căreia modul de finanţare pentru această 

instituţie se realizează prin obţinerea de venituri proprii din activitatea specifică ce o 

desfăşoară şi în completare alocarea prin transfer a subvenţiilor de la bugetul de stat. 

Pentru anul 2010 a fost aprobată suma de 930.000 lei, sumă rămasă definitivă, 

astfel cum a fost alocată de la bugetul de stat, cumulând valoarea de 795.000 lei, sumă 

ce reprezintă cheltuieli de personal, din care în execuţie s-au înregistrat plăţi în sumă de 

784.000 lei. 

Cap.84.02 „Transporturi”  

La acest capitol bugetar, Consiliul Judeţean Gorj are ca obiectiv promovarea, 

elaborarea documentaţiilor tehnice, urmărirea, în condiţii de calitate, a execuţiei şi 

recepţionarea lucrărilor de modernizare, reabilitare, reparaţii capitale, reparaţii curente 

şi de întreţinere pe reţeaua publică de drumuri şi poduri judeţene.   

În stabilirea priorităţilor privind activitatea de drumuri, s-a avut în vedere starea 

de viabilitate, importanţa tehnico-economică a acestora, traficul mediu zilnic, asigurarea 

confortului minim şi a siguranţei în trafic pe drumurile publice aflate în patrimoniul 

judeţului Gorj, reabilitarea şi modernizarea traseelor principale ce fac legătura cu 

judeţele limitrofe, precum şi racordarea centrelor de comună sau oraş la reţeaua de 

drumuri publice judeţene sau naţionale prin drumuri asfaltate. 

În acest scop şi pentru realizarea obiectivelor propuse prin bugetul propriu al 

judeţului pe anul 2010, iniţial a fost alocată suma de 61.000.000 lei, iar prin rectificări 

bugetare, bugetul definitiv la acest capitol de cheltuieli a înregistrat valoarea de 

56.867.630 lei, în execuţie realizându-se plăţi în cuantum de 39.250.377 lei, utilizaţi 

pentru cheltuieli curente (19.516.892 lei), proiecte cu finanţare din fonduri externe 

nerambursabile (FEN) postaderare (13.120.977 lei), cheltuieli de capital (5.108.212lei) 

şi cheltuieli privind rambursările de credite (1.504.296 lei).   

Privind cheltuielile cu bunuri şi servicii, s-au realizat lucrări de întreţinere, 

reparaţii drumuri publice de interes judeţean, reparaţii de natura asfaltărilor la 

căile de acces, alei pietonale şi incintele imobilelor aflate în domeniul public şi 

privat al judeţului. 



Consiliul Județean Gorj             Raportul Președintelui 2010 

 

 74 

            Consiliul Judeţean Gorj a încheiat  actul adiţional nr 1/1900/ 09.03.2010 la 

contractul nr. 2069/ 29.02.2008, având ca obiect concesionarea lucrărilor de întreţinere, 

reparaţii drumuri publice de interes judeţean, reparaţii de natura asfaltărilor la căile de 

acces, alei pietonale şi incintele imobilelor aflate în domeniul public şi privat al judeţului, 

pentru anul 2010. 

 Având în vedere specificul de permanenţă şi continuitate al activităţii de 

întreţinere şi reparaţii pe drumurile publice judeţene, precum şi starea de viabilitate a 

drumurilor judeţene înainte de intrarea în  perioada de iarnă, suma necesară pentru 

realizarea lucrărilor de reparaţii curente la drumurile publice şi pentru desfăşurarea 

activităţii de deszăpezire a drumurilor publice, pentru anul 2010 a fost  de 

19.516.892,28 lei, inclusiv T.V.A. şi au fost împărţiţi astfel: 

1.  Lucrări de semnalizare rutieră      -  479.856,96 lei;  
2.  Activitate de întreţinere      -       15.769.751,31  lei; 
3.  Activitate de iarnă                 -       3.267.228,01  lei. 

Plăţile efectuate în cadrul titlurilor de cheltuieli bugetare „proiecte cu finanţare din 

fonduri externe nerambursabile postaderare” în cuantum de 13.120.976,69 lei, au 

asigurat derularea implementării proiectului  „Reabilitare drumuri judeţene DJ 665, km 

0+000 - 54+500 şi DJ 675C, km 0+000 - 4+300”, finanţat în baza contractului nr. 1/ 

22.04.2008, prin Programul Operaţional Regional 2007-2013. 

În anul 2009 a fost finalizat tronsonul de drum DJ 675C, km 0+000 - 4+300.  

      În anul 2010, s-au efectuat plăţi în valoare de 13.120.976,69 lei. 

 Analizând propunerile de obiective investiţionale pe drumurile publice 

judeţene, atât în privinţa serviciilor de proiectare, cât şi referitor la necesitatea execuţiei 

de lucrări prevăzute în cadrul listelor de investiţii aferente capitolului bugetar 84.02, au 

fost efectuate plăţi în sumă de 5.108.212,03 lei, situaţia pentru fiecare obiectiv în parte 

prezentându-se astfel:  

 ,,Consolidare terasamente pe DJ 664, km 11+150, Schela” 
Pentru execuţia obiectivului de investiţie ,,Consolidare terasamente pe DJ 664, 

km 11+150, Schela” a fost încheiat contractul de lucrări nr. 10735/ 02.11.2009, a cărui 
valoare însumează 85.963,22 lei, inclusiv TVA.  

În anul 2010, s-au efectuat plăţi în valoare de 16.396,70 lei.  
În prezent, la data întocmirii prezentului raport de specialitate, lucrările la 

obiectivul de investiţie ,,Consolidare terasamente pe DJ 664, km 11+150, Schela” sunt 
finalizate.                 

 ,,Consolidare terasamente pe DJ 664, km 5+500, Arcani” 
Pentru execuţia obiectivului de investiţie ,,Consolidare terasamente pe DJ 664, 

km 5+500, Arcani” a fost încheiat contractul de lucrări nr. 5966/ 24.06.2009, în valoare 
de 399.353,57 lei, inclusiv TVA.  

În anul 2010 au fost efectuate plăţi în valoare de 44.967,33 lei, inclusiv TVA.  
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În prezent, la data întocmirii prezentului raport de specialitate, lucrările la 
obiectivul de investiţie ,,Consolidare terasamente pe DJ 664, km 5+500, Arcani” sunt 
finalizate. 

 ,,Consolidare terasamente pe DJ 672C, km 6+300, Arcani” 

Pentru execuţia obiectivului de investiţie ,,Consolidare terasamente pe DJ 672C, 

km 6+300, Arcani” a fost încheiat contractul de lucrări nr. 10733/ 02.11.2009, a cărui 

valoare însumează 464.780,90 lei, actualizată cu cota de 24% TVA, conform legislaţiei 

în vigoare . 

În anul 2010, s-au făcut plăţi în valoare de 455.049,34 lei, inclusiv TVA.  

În prezent, la data întocmirii prezentului raport de specialitate, lucrările la 

obiectivul de investiţie ,,Consolidare terasamente pe DJ 672C, km 6+300, Arcani” sunt  

finalizate. 

 ,,Consolidare terasamente pe DJ 674A, km 18+900, Tîrculesti, jud. Gorj” 

Pentru execuţia obiectivului de investiţie ,,Consolidare terasamente pe DJ 674A, 

km 18+900, Tîrculesti, jud. Gorj” a fost încheiat contractul de lucrări nr. 10734/ 

02.11.2009, în valoare de 986.844,39 lei, inclusiv TVA.  

În anul 2010, s-au efectuat plăţi în valoare de 737.505,03 lei, inclusiv TVA.  

În prezent, la data întocmirii prezentului raport de specialitate, lucrările la acest 

obiectiv de investiţie sunt  finalizate. 

 ,,Ameliorare albie în zona podului şi consolidare rampe acces pod 

pe DJ 675B, km 10+250” 

Pentru execuţia obiectivului de investiţie ,,Ameliorare albie în zona podului şi 

consolidare rampe acces pod pe DJ 675B, km 10+250” a fost încheiat contractul de 

lucrări nr. 5969/ 24.06.2009, în valoare de 806.917,40 lei, inclusiv TVA.  

În anul 2010, s-au efectuat plăţi în valoare de 399.474,58 lei, inclusiv TVA.  

În prezent, la data întocmirii prezentului raport de specialitate, lucrările la 

obiectivul de investiţie ,,Ameliorare albie în zona podului şi consolidare rampe acces 

pod pe DJ 675B, km 10+250” vor fi finalizate în cursul anului 2011.       

 ,,Consolidare pod pe DJ 671B, km 4+600, Văgiuleşti” 

Pentru execuţia obiectivului de investiţie ,,Consolidare pod pe DJ 671B, km 

4+600,  Văgiuleşti” a fost încheiat contractul de lucrări nr. 5968/24.06.2009, a cărui 

valoare însumează 3.588.574,62 lei, inclusiv TVA.  

În anul 2010, s-au efectuat plăţi în valoare de 2.321.069,65 lei, inclusiv TVA.        

 ,,Reabilitare sistem rutier pe DJ 675A, km 9+700 - 14+700, Berlesti - 
Bustuchin” 

Pentru execuţia obiectivului de investiţie ,,Reabilitare sistem rutier pe DJ 675A, 
km 9+700 - 14+700, Berleşti - Bustuchin” a fost încheiat contractul de lucrări nr. 
7786/07.08.2009, în valoare de 1.457.488,18 lei, inclusiv TVA.  

În anul 2010, s-au efectuat plăţi în valoare de 146.649,74 lei, inclusiv TVA.   
În prezent, la data întocmirii prezentului raport de specialitate, lucrările la acest 

obiectiv de investiţie, sunt finalizate. 
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 „Pod peste pârâul Galbenu, pentru acces la Peştera Muierii, comuna Baia de 
Fier, județul Gorj” 

 Pentru execuţia obiectivului de investiţie ,,Pod peste pârâul Galbenu, pentru 

acces la Peştera Muierii, comuna Baia de Fier, județul Gorj” a fost încheiat contractul de 

lucrări nr. 7376/ 28.07.2009, în valoare de 758.030,00 lei, inclusiv TVA.  

În anul 2010, s-au efectuat plăţi în valoare de 254.751,37 lei, inclusiv TVA.  

În prezent, la data întocmirii prezentului raport de specialitate, lucrările la 

obiectivul de investiţie „Pod peste pârâul Galbenu, pentru acces la Peştera Muierii, 

comuna Baia de Fier, județul Gorj” sunt finalizate.       

 ,,Consolidare terasamente pe DJ 661, Ţînţăreni - Tg.Cărbuneşti - Săcelu - 
Crasna, km 56+401, km 61+927 şi km 62+924” 

 Pentru execuţia obiectivului de investiţie ,,Consolidare terasamente pe DJ 661, 
Ţînţăreni – Tg.Cărbuneşti – Săcelu - Crasna, km 56+401, km 61+927 şi km 62+924” a 
fost încheiat contractul de lucrări nr. 4885/ 25.05.2009, a cărui valoare este de 
4.085.975,67 lei, inclusiv TVA.  

În anul 2010, s-au efectuat plăţi în valoare de 720.441,13 lei, inclusiv TVA.  
În prezent, la data întocmirii prezentului raport de specialitate, lucrările la 

obiectivul de investiţie ,,Consolidare terasamente pe DJ 661, Ţînţăreni – Tg.Cărbuneşti 
– Săcelu - Crasna, km 56+401, km 61+927 şi km 62+924” sunt finalizate. 
 

2. Bugetul centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 

parţial din  venituri proprii pe anul 2010 

             Bugetul centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate parţial din 

venituri proprii pe anul 2010 a fost fundamentat, prin bugetul iniţial, la valoarea de 

8.229.000 lei, iar în bugetul final a fost fundamentat la valoarea de 7.694.450  lei, 

execuţia, la partea de venituri, înregistrând suma de 7.483.548 lei, iar la partea de 

cheltuieli fiind de 7.453.359 lei, cuprinzând pe ansamblu, veniturile şi cheltuielile 

următoarelor instituţii publice de subordonare judeţeană: 

 Muzeul Judeţean Gorj; 
 Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului”; 
 Şcoala Populară de Artă; 
 Complexul de servicii comunitare cu secţii protejate, recuperare, reabilitare a 

persoanelor cu handicap şi formare profesională Tg - Cărbuneşti (activitate 
extrabugetară); 

 Camera Agricolă Judeţeană Gorj; 
 Spitalul Judeţean de Urgenţă; 
 Spitalul de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” Dobriţa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

- lei -          
Nr. 

crt. 
UNITATEA 

Buget 2010 Realizat 

venituri 2010 

Procent 

% Iniţial Final 
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0 1 2 3 4 5=4/3x100 

 TOTAL, din care: 8.229.000 7.694.450 7.483.548 97,26 

   - subvenţii 6.377.000 6.055.580 6.037.410 99,70 

   - venituri proprii 1.852.000 1.638.870 1.446.138 88,24 

1. Muzeul judeţean 

„Al. Ştefulescu” 

Total, din care: 

- subvenţii 

- venituri proprii 

 

 

1.680.000 

1.530.000 

     150.000 

 

 

1.519.000 

1.398.330 

   120.670 

 

 

1.518.035 

1.398.100 

    119.935 

 

 

99,94 

99,98 

99,39 

2. Ansamblul artistic 

profesionist „Doina 

Gorjului” 

Total, din care: 

- subvenţii 

- venituri proprii 

 

 

 

2.600.000 

2.130.000 

470.000 

 

 

 

2.109.000 

1.777.800 

   331.200 

 

 

 

2.099.360 

1.776.400 

322.960 

 

 

 

99,54 

99,92 

97,51 

3. Şcoala populară de 

artă Tg.Jiu 

Total, din care: 

- subvenţii 

- venituri proprii 

 

 

1.862.000 

1.487.000 

   375.000 

 

 

1.576.450 

1.284.450 

   292.000 

 

 

1.567.079 

1.284.450 

   282.629 

 

 

99,41 

100,00 

96,79 

4. Centrul Pilot 

Tg.Cărbuneşti 

Total, din care: 

- subvenţii 

- venituri proprii 

 

 

957.000 

300.000 

657.000 

 

 

957.000 

300.000 

657.000 

 

 

782.981 

300.000 

482.981 

 

 

81,82 

100,00 

83,51 
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5. Camera Agricolă 

Judeţeană Gorj 

Total, din care: 

- subvenţii 

- venituri proprii 

 

 

1.130.000 

930.000 

200.000 

 

 

1.033.000 

795.000 

238.000 

 

 

1.021.633 

784.000 

237.633 

 

 

98,90 

98,62 

99,85 

6. Spitalul Judeţean de 

Urgenţă,  

Total, din care: 

- subvenţii 

 

 

- 

- 

 

 

250.000 

250.000 

 

 

244.460 

244.460 

 

 

97,78 

97,78 

7. Spitalul de 

Pneumoftiziologie 

„T. Vladimirescu” 

Dobriţa,  

Total, din care: 

- subvenţii 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

250.000 

250.000 

 

 

 

 

250.000 

250.000 

 

 

 

 

100,00 

100,00 

             Din totalul veniturilor realizate, cea mai mare pondere o deţin subvenţiile, cu un 

procent de 80,68%, veniturile proprii deţinând 19,32%. 

1.446.138; 
19,32%

6.037.410; 

80,68%

PONDEREA VENITURILOR REALIZATE  ÎN BUGETUL 
CENTRALIZAT PE ANUL 2010

venituri proprii
realizate

subventii alocata
din bugetul local
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În analiza financiară realizată pe instituţii publice de subordonare judeţeană,  

ponderea cea mai mare în realizarea veniturilor în total capitol bugetar o deţine 

Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului”, respectiv 28,05%, urmată de Şcoala 

Populară de Arte Tg-Jiu – 20,94%,  Muzeul Judeţean  „Alexandru Ștefulescu”, cu o 

pondere de 20,28%, Camera Agricolă Judeţeană Gorj, cu o pondere de 13,65% și 

Complexul de servicii comunitare cu secţii protejate, recuperare, reabilitare a 

persoanelor cu handicap şi formare profesională Tg - Cărbuneşti – 10,46%. 

Cele două unităţi spitaliceşti sunt evidenţiate numai cu subvenţia încasată, 

reprezentând transferuri din bugetul local.  

1.518.035; 
20,28%

2.099.360; 
28,05%

1.567.079; 
20,94%

782.981; 
10,46%

1.021.633; 
13,65%

244.460; 
3,27% 250.000; 

3,34%

PONDEREA VENITURILOR REALIZATE  DE INSTITUŢIILE JUDETENE 
ÎN BUGETUL CENTRALIZAT  PE ANUL 2010

Muzeul Judeţean  „Alexandru 
Ştefulescu”

Ansamblul Artistic Profesionist 
„Doina Gorjului”

Şcoala Populară de Arte Tg-Jiu

Complexul de servicii comunitare cu
secţii protejate, recuperare

Camera Agricolă Judeţeană Gorj

Spitalul Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu

Spitalul de Pneumoftiziologie Runcu

 

2.1 Analiza activităţii desfăşurate de către Muzeul Județean „Alexandru Ştefulescu” 

Gorj  

Bugetul aprobat iniţial Muzeului Judeţean Gorj a fost în valoare de 1.680.000 lei, 

din care: 1.530.000 lei reprezintă subvenţii acordare în completarea veniturilor proprii 

propuse a fi realizate, alocate pentru susţinerea cheltuielilor necesare funcţionării şi 

dezvoltării activităţii instituţiei, iar diferenţa de 150.000 lei o constituie veniturile proprii 

prevăzute a se realiza pe parcursul anului bugetar. Bugetul final al instituţiei a atins 

valoarea de 1.519.000 lei, din care: 1.398.330 lei reprezintă subvenţii acordate în 

completarea veniturilor proprii, alocate pentru susţinerea cheltuielilor necesare 

funcţionării şi dezvoltării activităţii culturale specifice, iar suma de 120.670 lei o 

constituie veniturile proprii prevăzute a se realiza până la finele anului 2010. 
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Ponderea veniturilor proprii realizate în totalul veniturilor înscrise  în bugetul 

anului 2010 al Muzeului Judeţean „Alexandru Ştefulescu” Gorj reprezintă 7,90%, iar 

subvenţia alocată din bugetul propriu general al judeţului reprezintă 92,10%. 

         Analizând execuţia bugetară pe anul 2010 la nivelul acestei instituţii, nivelul 

plăţilor efective a fost de 1.518.035 lei, din care: 1.398.100 lei au avut ca sursă de 

finanțare subvenţiile acordate din veniturile bugetului local şi 119.935 lei au avut ca 

sursă veniturile proprii încasate de instituție pe parcursul anului 2010. 

         Alocarea acestor sume s-a făcut în scopul asigurării cheltuielilor curente necesare 

bunei desfăşurări a activităţii proprii şi se reflectă  în cadrul titlului bugetar: 

 cheltuieli curente - în sumă de 1.518.035 lei, din care: cheltuieli de personal - 

1.109.044 lei, pentru plata salariilor personalului angajat şi a contribuţiilor aferente, 

precum şi cheltuieli cu bunuri şi servicii în valoare de 408.991 lei, necesare asigurării 

plăţii utilităţilor, a cheltuielilor privind întreţinerea, gospodărirea, achiziţia de materiale, 

produse, consumabile, rechizite specifice desfăşurării activităţii, asigurarea costurilor de 

reparaţii curente necesare, carburanți, prestări servicii diverse. 

                            

1.109.044; 
73,06%

408.991; 
26,94%

PONDEREA CHELTUIELILOR REALIZATE  ÎN BUGETUL 
CENTRALIZAT AL MUZEULUI JUDEŢEAN GORJ PE ANUL 2010

cheltuieli de
personal

bunuri şi servicii

 

2.2 Analiza activităţii desfăşurată de către ANSAMBLUL ARTISTIC PROFESIONIST 

„DOINA GORJULUI” 

Analizând evoluţia bugetului alocat Ansamblului Artistic Profesionist „Doina 

Gorjului” în anul 2010, precizăm următoarele: 

- credite bugetare iniţiale - 2.600.000 lei (subvenţii alocate - 2.130.000 lei şi 

470.000 lei -venituri proprii); 

- credite bugetare definitive - 2.109.000 lei (subvenţii alocate – 1.777.800 lei şi 

331.200 lei - venituri proprii); 

- plăţi efective - 2.099.360 lei (1.776.400 lei din subvenţii şi 322.960 lei din 

venituri proprii).  
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Subvenţia alocată de la bugetul local se acordă în completarea veniturilor proprii 

realizate de entitatea publică de subordonare judeţeană, în vederea susţinerii 

activităţilor şi a cheltuielilor necesare funcţionării şi dezvoltării acestei instituţii. 

Veniturile instituţiei sunt constituite din venituri din serbări şi spectacole, 

manifestări culturale, artistice şi sportive, sume ce au fost realizate în cuantum de 

322.960 lei, înregistrând un procent de realizare de 97,51%. 

În execuţie, plăţile efectuate în valoare de 2.099.360 lei, detaliate pe titluri de 

cheltuieli, se prezintă astfel: 

 cheltuieli de personal - 1.503.248 lei, necesare plăţii salariilor personalului 

din structura instituţiei, cheltuieli ce au scăzut ca urmare a diminuării cu 25% a 

cuantumului brut al salariului, conform aplicării prevederilor Legii nr. 118/2010 privind 

unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar; 

 bunuri şi servicii - 586.115 lei, pentru plata utilităţilor și a altor cheltuieli 

administrative, consumurilor de produse, materiale şi diverse consumabile, rechizite, 

carburanţi, variate prestări de  servicii, precum şi pentru  achiziţionarea materiilor prime 

necesare activităţii de producţie desfăşurată în interiorul unităţii etc.; 

 cheltuieli de capital - 9.997 lei, efectuate în vederea achiziţionării de 

aparatură şi instrumente specifice desfăşurării obiectului de activitate al instituţiei 

culturale. 

1.503.248; 
71,61%

586.115; 
27,92%

9.997; 
0,48%

PONDEREA CHELTUIELILOR REALIZATE  ÎN BUGETUL 
CENTRALIZAT AL ANSAMBLULUI  ARTISTIC PROFESIONIST

,,DOINA GORJULUI "  PE ANUL 2010

cheltuieli de personal

bunuri şi servicii

cheltuieli de capital

 

Gradul de autofinanţare al instituţiei pentru acest an a fost realizat în procent de 

15,38%. 

2.3 Analiza activităţii desfăşurată de către Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu 
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 Bugetul alocat în anul 2010 pentru Şcoala Populară de Artă se prezintă conform 

tabelului de mai jos:                                                                                        lei   - 

 

Buget 

Total venituri, 

din care: 

 

Subvenţii 

 

Venituri proprii 

Grad autofinanţare 

% 

 Buget iniţial 1.862.000 1.487.000 375.000 20,14 

Buget final 1.576.450 1.284.450 292.000 18,52 

   Buget realizat 1.567.079 1.284.450 282.629 18,04 

 

 Bugetul acestei instituții a fost alocat efectuării de cheltuieli necesare funcţionării, 

promovării şi dezvoltării obiectului specific de activitate, cunoașterii și diversificării 

actului cultural pe piața locală, națională și internațională, cheltuieli detaliate pe 

următoarele titluri bugetare: 

 cheltuieli curente - în sumă de 1.522.381 lei, din care: cheltuieli de personal - 

1.109.417 lei, pentru plata salariilor personalului angajat şi a contribuţiilor aferente 

datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi cheltuieli cu bunuri şi 

servicii în valoare de 412.964 lei;  

 cheltuieli de capital - în sumă de 53.272 lei, necesare acoperirii ratelor şi 

dobânzilor aferente contractelor de leasing auto încheiate de instituţie în anii precedenţi. 

 Gradul de acoperire din veniturile proprii a cheltuielilor instituţiei a fost de 18,04% 

la nivelul celui programat iniţial. 

 Ponderea cheltuielilor de personal reprezintă 70,41% din totalul cheltuielilor, 

cheltuielile cu bunuri şi servicii reprezintă 26,21%, iar cheltuielile de capital deţin o 

pondere de 3,38%. 

1.109.417; 
70,41%

412.964; 
26,21%

53.272; 
3,38%

PONDEREA CHELTUIELILOR REALIZATE  ÎN BUGETUL CENTRALIZAT 
AL  ŞCOLII POPULARE DE ARTĂ  PE ANUL 2010

cheltuieli de personal

bunuri şi servicii

cheltuieli de capital
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 Ponderea veniturilor proprii realizate în totalul veniturilor înscrise şi realizate în 

bugetul anului 2010, reprezintă 18,04%, iar subvenţia alocată din bugetul propriu 

general al judeţului reprezintă 81,96%. 

282.629; 
18,04%

1.284.450; 
81,96%

PONDEREA VENITURILOR REALIZATE  ÎN BUGETUL 
CENTRALIZAT AL ŞCOLII POPULARE DE ARTĂ 

PE ANUL 2010

venituri proprii
realizate

subvenţii alocate
din bugetul local

 

 Gradul de autofinanţare al Şcoalii Populare de Artă pentru anul 2010 a fost 

realizat în procent de 18,04%. 

2.4 Analiza activităţii desfăşurată de către Complexul de Servicii Comunitare cu 

Secții Protejate, Recuperare, Reabilitare a Persoanelor cu Handicap și Formare 

Profesională Tg-Cărbunești 

Bugetul Complexului de servicii comunitare cu secţii protejate, recuperare, 

reabilitare a persoanelor cu handicap şi formare profesională Tg-Cărbuneşti - instituţie 

cu activitate extrabugetară, a fost realizat, la partea de venituri în sumă de 782.981 lei, 

din care: 300.000 lei reprezintă subvenţii în completarea veniturilor proprii realizate, 

alocate susţinerii cheltuielilor necesare funcţionării şi dezvoltării activităţii instituţiei, iar 

diferenţa de 482.981 lei reprezintă venituri proprii realizate din activitatea de producţie şi 

prestări servicii diverse. 

Cheltuielile efectuate  pe anul 2010 au fost în sumă de 744.218 lei, repartizate pe 

următoarele titluri de cheltuieli:  

 cheltuieli curente - în sumă de 736.264 lei, din care: cheltuieli de personal – 

322.542 lei, necesare achitării drepturilor salariale şi a contribuţiilor aferente şi 

cheltuieli cu bunuri şi servicii - în valoare de 413.722 lei, pentru plata utilităţilor, 

consumurilor de produse, materiale şi consumabile, precum şi pentru  

achiziţionarea materiilor prime necesare activităţii de producţie desfăşurată în 

interiorul unităţii etc.;  

 cheltuieli de capital în sumă de 7.954 lei, pentru  dotarea cu utilaje necesare 

desfăşurării activităţii de producţie. 
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În cadrul acestei unităţi ce funcţionează ca parte componentă în cadrul Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, se desfăşoară activităţi de 

tâmplărie, croitorie, brutărie-patiserie, carmangerie şi horticultură. Pe parcursul anului, 

în aceste secţii protejate de lucru, s-au realizat cheltuieli curente şi de investiţii în ceea 

ce priveşte modernizarea şi utilarea lor cu instrumente de lucru specifice. Toate acestea 

au contribuit la o dezvoltare progresivă a nivelului de producţie, ducând astfel la 

creşterea veniturilor proprii realizate de instituţie. 

2.5 Analiza activităţii desfăşurată de către Camera Agricolă Județeană Gorj 

Bugetul Camerei  Agricole Judeţene Gorj, a fost  propus la valoarea 1.130 mii lei, 

urmând ca la finalul anului să înregistreze valoarea de 1.033.000 lei, iar execuţia să 

cumuleze valoarea de 1.021.633 lei, din care: 784.000 lei – o reprezintă valoarea 

subvenţiei alocată de la bugetul de stat, conform Legii nr. 11/2010 a bugetului de stat 

pe anul 2010, iar diferenţa de 237.633 lei o reprezintă veniturile proprii realizate în 

acest an de către instituţie.   

  Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 2/2010, s-a aprobat înfiinţarea 

Camerei Agricole Judeţene Gorj, începând cu data de 01.02.2010, ca instituţie publică 

descentralizată, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Judeţean Gorj şi în 

coordonarea tehnico-metodologică a Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă, prin 

reorganizarea Oficiului Judeţean de Consultanţă Agricolă Gorj. Totodată, s-a procedat 

la încheierea protocolului de predare - primire nr. 46/ 29.01.2010, în conformitate cu 

prevederile Hotărârii menţionate. 

            Cheltuielile necesare desfăşurării în condiţii optime şi eficiente a activităţii 

instituţiei  pe anul 2010 au fost repartizate pe următoarele titluri de cheltuieli:  

 cheltuieli de personal – 784.200 lei, reprezentând drepturile salariale și 

contribuțiile la bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale de stat aferente acestora, 

drepturi ce se cuvin personalului instituţiei, acordate în baza dispoziţiilor de reîncadrare 

a salariaţilor, având ca bază de calcul luna decembrie 2009 și în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare, având în vedere inclusiv diminuarea cu 25% a 

cuantumului brut al salariului, conform aplicării prevederilor Legii nr. 118/2010 privind 

unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar; 

 cheltuieli cu bunuri şi servicii - în valoare de 140.732 lei, necesare pentru 

plata utilităţilor (energia termică, electrică, canal, salubritate, chirie), ca urmare a 

extinderii suprafeţei de lucru închiriată de către instituţie, motivată prin natura 

activităţilor, alte cheltuieli administrative și gospodărești, pentru achiziționarea 

necesarului de materiale, rechizite, produse IT și diverse consumabile utilizate în 

activitatea de zi cu zi a personalului angajat,  cheltuieli propuse a fi efectuate în 

totalitate din veniturile proprii realizate de instituţie în acest an;    
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 cheltuieli de capital în sumă de 96.701 lei, titlu în cadrul căruia s-a propus 

achiziţionarea unor produse IT de valoarea activelor fixe, necesare desfăşurării în 

condiţii optime a activităţii instituţiei.  

          

PONDEREA CHELTUIELILOR REALIZATE  ÎN BUGETUL CENTRALIZAT 

AL CAMEREI  AGRICOLE JUDEŢENE  PE ANUL 2010

784.200; 

76,76%

140.732; 

13,78%

96.701; 

9,47%
cheltuieli de
personal

bunuri şi servicii

cheltuieli de capital 

 

           Gradul de autofinanţare  realizat de către această instituţie în anul 2010 este de 

23,26%. 

Pe ansamblul instituțiilor publice mai sus analizate, veniturile totale realizate de 

acestea au fost în sumă de 7.483.548 lei, din care : 

 6.037.410 lei – subvenţii alocate; 
 1.446.138 lei – venituri proprii; 
Cheltuielile totale efectuate au fost în sumă de 7.453.359 lei, din care: 

 4.828.451 lei  - cheltuieli de personal;  
 2.262.524 lei  - bunuri şi servicii; 
    362.384 lei  - cheltuieli de capital. 

4.828.451; 
64,78%

2.262.524; 
30,36%

362.384; 
4,86%

PONDEREA CHELTUIELILOR REALIZATE  ÎN BUGETUL CENTRALIZAT 
AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE PARŢIAL 

DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2010

cheltuieli de personal

bunuri şi servicii

cheltuieli de capital
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În totalul cheltuielilor efectuate, cheltuielile de personal deţin o pondere de 

64,78%, cheltuielile cu bunuri şi servicii reprezintă o pondere de 30,36%, iar cheltuielile 

de capital ocupă o pondere de 4,86%. 

2.6 Analiza activităţii desfăşurată de către Spitalul Județean de Urgență Tg-Jiu 

Conform situaţiilor financiare la 31.12.2010, Spitalului Judeţean de Urgenţă Tg-

Jiu i-au fost alocate în anul 2010 resurse bugetare în sumă de 250.000 lei, încasările, 

respectiv plăţile efectuate fiind în sumă de 244.460 lei. 

La partea de venituri, transferurile repartizate din bugetul local sunt evidenţiate 

după cum urmează: 

- subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor curente, prevăzute în 

sumă de 50.000 lei, încasările realizate fiind în acelaşi cuantum;  

- subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor de capital, în sumă de 

200.000 lei, încasările realizate fiind în sumă de 194.460 lei. 

La partea de cheltuieli, aceste sume se regăsesc în mod corespondent cu 

destinaţia avută la partea de venituri: 

- cheltuieli cu bunuri şi servicii, prevăzute în sumă de 50.000 lei, plăţile fiind 

efectuate în acelaşi cuantum, sumele virate fiind justificate cu facturi de utilităţi; 

- cheltuieli de capital, în sumă de 200.000 lei, plăţile efectuate fiind în sumă de 

194.460 lei, având ca obiect achiziţionarea coşurilor de fum la centrala termică şi 

reparaţia capitală efectuată la aparat radiologie. 

 

2.7 Analiza activităţii desfăşurată de către Spitalul de Pneumoftiziologie „Tudor 

Vladimirescu” - Runcu 

Analizând execuţia bugetară pe anul anterior, la nivelul Spitalului de 

Pneumoftizologie „Tudor Vladimirescu”- Runcu se constată că resursele bugetare 

prevăzute în sumă de 250.000 lei, reprezentând la partea de venituri - subvenţii din 

bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor curente, respectiv bunuri şi servicii - la 

partea de cheltuieli, au fost încasate şi utilizate în totalitate pentru achitarea unor facturi 

de utilităţi.                       

3. Bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2010 

 A înregistrat, la partea de venituri, încasări în sumă de 3.138  lei, reprezentând 

regularizarea sumelor aferente proiectului „EUROADMINISTRAȚIE”, implementat pe 

parcursul anilor 2008-2009 în baza contractului de grant PHARE RO2006/018-

147.01.03.02.03-GJ 445.  
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4. Bugetul veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local   

A fost programat, la partea de venituri, în forma iniţială, la suma de 13.600 lei şi 

definitivă la suma de 17.000 lei, - având ca sursă de finanţare dobânzile acordate la 

disponibilităţile fondului de rulment aflate într-un cont deschis pe seama Consiliului 

Judeţean Gorj, la Trezoreria Municipiului Tg.Jiu, iar la partea de cheltuieli în sumă de 

5.608.374 lei, din care: 

- 5.479.190 lei pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare drumuri judeţene DJ 665, km 

0+000 - 54+500 şi DJ 675C, km 0+000 - 4+300”; 

- 129.184 lei alocaţi recensământului circulaţiei pe drumurile judeţene. 

5. Bugetul centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 

integral din  venituri proprii  

5.1 Analiza activităţii desfăşurată de către Spitalul Județean de Urgență Tg-Jiu 

Execuţia bugetară raportată la data de 31.12.2010 de instituția Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu, înregistrată la activitatea finanţată integral din venituri 

proprii, comparativ cu valoarea bugetului programat în sumă de 35.161.000 lei, prezintă 

încasări în sumă de 30.711.378 lei (procentul de realizare fiind de 87,35%) şi plăţi  în 

sumă de 29.286.174 lei (procentul de realizare fiind de 83,30%), ceea ce reprezintă un 

procent de 95,36%  faţă de veniturile efectiv încasate. 

La partea de venituri, situaţia se prezintă după cum urmează: 

 - veniturile din activitatea proprie, realizate din prestări servicii, prevăzute în 

sumă de  450.000 lei - buget final, au fost încasate la valoarea de 334.293 lei; 

 - veniturile din contractele încheiate cu Casa de Asigurări de Sănătate Gorj, 

programate în sumă de 32.303.000 lei, au înregistrat încasări efective în sumă de 

28.050.091 lei, încasări mult mai mici comparativ cu situația prestărilor de servicii 

medicale efectuate pe anul 2010; 

 - veniturile din contractele încheiate cu Direcţia de Sănătate Publică Gorj, 

provenind din sumele alocate de la bugetul de stat au fost prognozate în cuantum de 

1.822.000 lei, iar încasarea efectivă cumulând suma de 1.824.830 lei; 

 - veniturile din contractele încheiate cu Direcţia de Sănătate Publică Gorj, având 

ca sursă de finanțare sumele alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii, 

estimate în sumă de 127.000 lei, au fost încasate în cuantum de 60.000 lei, sub nivelul 

contractului astfel încheiat; 

 - veniturile din contractele încheiate cu Institutul de Medicină Legală Dolj, având 

ca prevedere definitivă suma de 459.000  lei, au fost încasate în sumă de 442.164 lei. 

La partea de cheltuieli, execuţia bugetară reflectă cheltuieli efectuate în sumă de 

29.286.174 lei,  detaliate astfel: 
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 cheltuieli de personal – din totalul cheltuielilor programate în sumă de 

21.089.000 lei, plăţile efectuate au fost în sumă de 21.069.861 lei;  

 cheltuieli cu bunuri şi servicii – în bugetul definitiv au fost în cuantum de 

14.036.000 lei, plăţile efectuate fiind în sumă de 8.200.385 lei;    

 cheltuieli de capital – au fost prevăzute în sumă de 36.000 lei, iar plăţile 

cumulează suma de 15.928 lei, fiind efectuate pentru achiziţionarea de dotări 

independente. 

          

 

21.069.861; 
71,95%

8.200.385; 
28,00%

15.928; 
0,05%

PONDEREA CHELTUIELILOR REALIZATE  ÎN BUGETUL 
CENTRALIZAT AL SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ 

TG-JIU  PE ANUL 2010

cheltuieli de
personal

bunuri şi
servicii

cheltuieli de
capital

 

Pe titluri de cheltuieli, ponderea cea mai mare în totalul cheltuielilor bugetare 

efectuate din bugetul definitiv al anului 2010 este deţinută de cheltuielile de personal - 

cu o pondere de 71,95%, urmate de cheltuielile cu bunuri și servicii - cu o pondere de 

28% şi de cheltuielile de capital - cu o pondere de 0,05%. 

5.2 Analiza activităţii desfăşurate de către Spitalul de Pneumoftiziologie „Tudor 

Vladimirescu” 

Spitalul de Pneumoftizologie „Tudor Vladimirescu”- Runcu a înregistrat la nivelul 

bugetului finanţat integral din venituri proprii, programat în forma definitivă la valoarea 

de 4.935.000 lei, încasări în sumă de 4.893.200 lei (procentul de realizare fiind de 

99,16%) şi plăţi  în sumă de 4.762.022 lei (procentul de realizare fiind de 96,50%), ceea 

ce reprezintă un procent de 97,32% faţă de veniturile efectiv încasate. 

La partea de venituri, situaţia se prezintă după cum urmează: 

 - veniturile din activitatea proprie, prevăzute în sumă de 25.000 lei - buget final, 

au fost încasate la valoarea de 20.613 lei; 

 - veniturile din contractele încheiate cu Casa de Asigurări de Sănătate Gorj, 

programate în sumă de 4.891.000 lei, au înregistrat încasări efective în sumă de 

4.853.587 lei; 
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 - veniturile din contractele încheiate cu Direcţia de Sănătate Publică Gorj, 

provenind din sumele alocate de la bugetul de stat au fost prognozate în cuantum de 

19.000 lei şi au încasate în integralitate. 

La partea de cheltuieli, execuţia bugetară se prezintă după cum urmează: 

 cheltuieli de personal – din totalul cheltuielilor programate în sumă de 

2.879.000 lei, plăţile efectuate au fost în sumă de 2.855.751 lei;  

 cheltuieli cu bunuri şi servicii - în bugetul definitiv au fost în cuantum de 

2.054.000 lei, plăţile efectuate fiind în sumă de 1.904.369 lei;    

 cheltuieli de capital – au fost prevăzute în sumă de 2.000 lei, plăţile 

cumulând suma de 1.902 lei, ce au fost efectuate pentru achiziţionarea de dotări 

independente. 

 Pe titluri de cheltuieli, ponderea cea mai mare în totalul cheltuielilor bugetare 

efectuate din bugetul definitiv al anului 2010 este deţinută de cheltuielile de personal - 

cu o pondere de 59,97%, urmate de cheltuielile cu bunuri și servicii - cu o pondere de 

39,99% şi de cheltuielile de capital cu o pondere de 0,04%. 

  La nivelul bugetului propriu al Judeţului Gorj, în urma analizei execuţiei bugetare 

la data de 31.12.2010, conform contului de execuţie emis în aceeaşi dată de către 

Trezoreria Municipiului Tg-Jiu, s-a constatat că exerciţiul financiar al anului 2010 a 

înregistrat un rezultat patrimonial de 14.638.383 lei. 

În urma centralizării situaţiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2010 

de către toate instituţiile și serviciile de subordonare judeţeană, cumulate cu situaţiile 

financiare anuale întocmite la finele anului pentru activitatea proprie a Consiliului 

Judeţean, s-a constatat, pe ansamblu, ca rezultat financiar final, un excedent în 

sumă de 30.140.084 lei.  

                       

C. ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT AL JUDEȚULUI 

1. Investiţii 

1.1 Reabilitare secţie ATI - Anestezie şi Terapie Intensivă la Spitalul Judeţean Tg-Jiu 

 Prin intermediul secţiei A.T.I., se centralizează toate cazurile medicale grave, 

care necesită supraveghere continuă şi îngrijire intensivă 24 de ore din 24. Asistenţa 

medicală se asigură de către un personal înalt calificat, cu ajutorul unei aparaturi 

medicale specializate (pentru compensarea funcţiilor vitale ale organismului şi 

monitorizarea bolnavilor). 

Lucrările de reparaţii curente propuse a se executa în cadrul secţiei A.T.I. din 

incinta Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu, vizează spaţiile rămase neamenajate 

în urma lucrărilor executate în anii anteriori, respectiv camerele de lucru pentru 
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asistente, cabinete medici anestezişti, grupuri sanitare, săli depozite pentru aparatură, 

instrumentar, produse farmaceutice, etc.. 

Lucrările au fost finalizate şi recepţionate în anul 2010. 

 

          

           

Secţia A.T.I. - Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu 

 

1.2 Completarea sistemului clasic de producere a apei calde de consum cu sisteme 

care utilizează energia solară şi care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, 

apei şi solului: Spitalul de Pneumoftiziologie Dobriţa, Spitalul de Urgenţă Tg-Jiu 

(Str. Tudor Vladimirescu), Spitalul de Urgenţă Tg-Jiu (Str. Progresului) – servicii 

proiectare 

  În anul 2009, prin Ordinul Ministrului mediului, a fost aprobat Ghidul de finanţare 

a Programului de înlocuire sau de completare a sistemelor clasice de încălzire cu 

sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală şi energie eoliană ori alte 

sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului. 
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 Obiectul Programului îl reprezenta finanţarea de la Fondul pentru mediu a 

proiectelor de înlocuire sau de completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme 

care utilizează energie solară, energie geotermală şi energie eoliană ori alte sisteme 

care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului. 

Implementarea Programului de înlocuire sau de completare a sistemelor clasice 

de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală şi energie 

eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului 

pentru sectorul sănătate, respectiv pentru imobilele situate în strada Progresului şi 

strada Tudor Vladimirescu în care funcţionează Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu, 

precum și clădirea Spitalului de Pneumoftiziologie Dobriţa, comuna Runcu, a fost 

impusă de necesitatea reducerii consumurilor mari de gaze naturale înregistrate în 

prezent. 

În anul 2010, a fost decontată suma de 40.672,00 lei, reprezentând serviciile de 

proiectare. 

 

1.3 Sistem de canalizare şi staţie epurare la Spitalul de Pneumoftiziologie Tudor 

Vladimirescu, Dobriţa, comuna Runcu 

 

În prezent spitalul de pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu este singura instituţie 

specializată în tratarea bolilor pulmonare din zonă. El a fost construit începînd cu anii 

1940 şi a fost reabilitat parţial în anii 1990. Anterior demarării investiţiei, spitalul 

dispunea de o reţea de canalizare menajeră, executată din tuburi de beton cu diametrul 

de 250 mm, avînd o lungime de aproximativ 1,4 km.  

Datorită tasării umpluturii din excavaţiile în care a fost montată conducta, pe 

anumite porţiuni ale reţelei de canalizare, panta minimă necesară nu mai era asigurată 

rezultând astfel colmatări ale porţiunilor respective de conductă. Uzura avansată a 

tuburilor de beton, precum şi deplasarea axială, atât pe orizontală cât şi pe verticală, a 

acestora, a dus la distrugerea etanşeităţilor dintre rosturile de îmbinare. 

 În aceste condiţii s-a propus înlocuirea întregului sistem de canalizare menajeră 

şi construirea unei noi linii de epurare cu o capacitate care să satisfacă epurarea apelor 

menajere uzate evacuate din incinta spitalului. 

În anul 2010, a fost decontată suma de 1.027.000,00 lei, din care 1.025.218,08 

lei reprezintă  valoarea lucrărilor executate, iar 1.781,92 lei reprezintă taxe şi avize.  
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Sistem de canalizare şi staţie epurare la Spitalul de Pneumoftiziologie Tudor 

Vladimirescu, Dobriţa, comuna Runcu 

 

        
Sistem de canalizare şi staţie epurare la Spitalul de Pneumoftiziologie Tudor 

Vladimirescu, Dobriţa, comuna Runcu 

 

 

1.4 Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Ambulatoriului Spitalului Judeţean de 

Urgenţă Târgu-Jiu 

Prin realizarea acestei investiţii se urmăreşte îmbunătăţirea calităţii infrastructurii 

serviciilor de asistenţă 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. 

Proiectul a fost depus în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, 

Axa Prioritară 3 - Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.1 
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- Reabilitarea / modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate, perioada 

de implementare fiind de 24 de luni de la data semnării contractului de finanţare. 

În anul 2010 a fost decontată suma de 92.278,12 lei, din care 86.451,24 lei 

reprezintă valoarea serviciilor de proiectare (Proiect Tehnic şi Detalii de Execuţie), iar 

5.826,88 lei reprezintă taxe legale. 

 

1.5 Realizarea sistemului integrat de salvare montană a  judeţului Gorj 

 Prin acest proiect se urmăreşte valorificarea resurselor naturale în scop turistic, 

prin asigurarea condiţiilor specifice de siguranţă a turiştilor în arealul muntos din judeţul 

Gorj, având drept consecinţă creşterea numărului de turişti cu minim 20% într-o 

perioadă de 5 ani după finalizarea investiţiei.  

În anul 2010 a fost decontată suma de 84.930,00 lei, din care 83.895,00 lei 

reprezintă contravaloarea serviciilor de proiectare (Proiect Tehnic şi Detalii de 

Execuţie), iar 1.035,00 lei reprezintă taxe şi avize. 

 

2. Reparaţii curente 

2.1 Reparaţii curente Spitalul Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu – finisaje interioare la 

construcţii şi reparaţii la instalaţii aferente 

În vederea asigurării unor condiţii optime de desfăşurare a actului medical, la 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu, str. Tudor Vladimirescu, în anul 2009 a fost 

încheiat contractul de execuţie lucrări având ca obiect ,,Reparaţii curente Spitalul 

Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu – finisaje interioare la construcţii şi reparaţii la instalaţii 

aferente”, lucrări ce au fost finalizate şi recepţionate la începutului anului 2010. 

Din valoarea totală a lucrărilor contractate, în sumă 565.289,43 lei, în anul 2010 

au executate şi decontate lucrări în valoare de 128.585,84 lei. 

 

   
Reparaţii curente Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu 
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2.2 Reparaţii curente - Modificări în vederea amenajării bibliotecii pentru copii şi 

tineret şi împrejmuire parţială 

 

Pentru buna desfăşurare a activităţii Centrului Militar Judeţean Gorj s-a construit, 

în baza Autorizaţiei de construire nr. 575/11.12.2000, clădirea „Grup administrativ”, cu 

regim de înălţime P+1, finalizată în anul 2003, care prin Hotărârea Consiliului Judeţean 

nr. 57/2009, a fost declarată bun de interes public şi dată în administrare Bibliotecii 

Judeţene ,,Christian Tell”, pentru a funcţiona Secţia Biblioteca pentru copii şi tineret, ca 

urmare a revendicării clădirii din strada Siret, unde funcţiona această secţie. 

În vederea desfăşurării activităţilor specifice în condiţii optime în cadrul Secţiei 

Biblioteca pentru copii şi tineret în noua locaţie (sediu Grup administrativ), au fost 

necesare executarea de Reparaţii curente - Modificări în vederea amenajării bibliotecii 

pentru copii şi tineret şi împrejmuire parţială. 

În anul 2010, a fost decontată suma de 12.685,34 lei reprezentând valoarea 

lucrărilor executate, acestea fiind finalizate şi recepţionate. 

 

  
Biblioteca pentru copii şi tineret 

 

2.3 Înlocuire cazane de încălzire şi echipamente aferente din centrala termică a 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu, strada Tudor Vladimirescu  

 

Prin adresa nr. 18789 din 08.08.2010, Spitalul Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu a 

solicitat sprijin financiar Consiliului Judeţean Gorj, în vederea modernizării centralei 

termice din incinta spitalului, prin înlocuirea cazanelor de încălzire şi a echipamentelor 

aferente. 

Centrala termică ce asigura energia termică şi apa caldă de consum la Spitalul 

din str. Tudor Vladimirescu, era echipată cu cazane tip Metalica, prevăzute cu arzătoare 

tip SEITAN cu un randament sub 70%, boiler cu acumulare şi pompe de circulaţie, toate 

având o vechime de peste 30 de ani. 
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Având în vedere faptul că prin Hotărârea nr. 241 din 31.08.2010 a Consiliului 

Local al Municipiului Tg-Jiu, a fost aprobată transmiterea fără plată a 4 cazane termice 

şi a instalaţiilor aferente C.T. Jiul, situată în strada Popa Şapcă, în proprietatea 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu, s-a impus alocarea sumelor necesare elaborării 

documentaţiei tehnice, respectiv lucrărilor de montare şi autorizare a două cazane şi a 

echipamentelor aferente.  

Prin înlocuirea cazanelor de încălzire şi echipamentelor existente, cu  două din 

cazanele şi echipamentele aferente centralei termice C.T. JIUL, cu costuri relativ 

scăzute, a rezultat o centrală termică cu un randament ridicat, obţinând Autorizaţia de 

Funcţionare I.S.C.I.R şi care, ulterior, va permite amplasarea echipamentelor, 

(acumulatoarelor) de apă caldă produsă de panourile solare în cadrul proiectului 

,,Energia solară, o alternativă pentru viitor”, materializându-se astfel interconectarea 

celor două sisteme de producere a apei calde de consum, pentru nevoile acestei unităţi 

sanitare. 

În anul 2010, a fost decontată suma de 5.500,00 lei reprezentând serviciile de 

proiectare, respectiv suma de 69.205,32 lei reprezentând valoarea lucrărilor executate. 

Lucrările au fost finalizate în luna octombrie 2010, noile cazane asigurând 

agentul termic în sezonul rece 2010-2011. 

 

            
Centrala termică a Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu, 

strada Tudor Vladimirescu 
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2.4 Reparaţii şarpantă şi învelitoare din tablă la acoperişul clădirii Spitalului de 

Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu”, Dobriţa, comuna Runcu 

 

     
 

         
Învelitoare din tablă - Spitalul de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu” 

În anul 2010, în urma constatărilor şi măsurătorilor efectuate, s-a considerat că 

se impune înlocuirea parţială a învelitorii din tablă, fiind încheiat contractul având ca 

obiect Reparaţii şarpantă şi învelitoare din tablă la acoperişul clădirii Spitalului de 

Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu”, Dobriţa, comuna Runcu. 

Din valoarea totală a lucrărilor contractate, în sumă 36.956,81 lei, în anul 2010 

au fost decontate lucrări în valoare de 29.975,97 lei.  

Lucrările au fost finalizate şi recepţionate. 

 

3. Evidenţa şi administrarea patrimoniului public şi privat 

S-au urmărit mişcările intervenite în cadrul inventarelor domeniului public şi 

privat, în funcţie de prevederile stabilite prin hotărârile Consiliului Judeţean Gorj, s-au 

corectat datele (suprafeţe construite şi suprafeţe terenuri) din Anexa 1 - Inventarul 

bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Gorj, la H.G. nr. 973/2002 privind 
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atestarea domeniului public al judeţului Gorj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi 

comunelor  din judeţul Gorj, după efectuarea documentaţiilor cadastrale. 

S-a procedat la casarea bunurilor propuse pentru casare de către Comisia de 

analiză, constituită în baza Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj 

nr.41/08.02.2010, privind scoaterea din funcţiune a unor mijloace fixe evidenţiate în 

patrimoniul judeţului Gorj, declasarea şi casarea materialelor de natura obiectelor de 

inventar, pe de o parte, şi conformitatea datelor cuprinse în documentaţia referitoare la 

acestea, având în vedere pierderea caracteristicilor tehnice sau performanţelor, starea 

fizică a  acestora, uzura morală, defecţiuni majore, dacă mai sunt în stare de 

funcţionare sau nu, au îndeplinit durata de serviciu şi au devenit inutilizabile, iar prin 

recondiţionare nu mai pot fi readuse la parametrii corespunzători sau nu mai prezintă 

siguranţă sau precizie în exploatare, piesele de schimb necesare reparaţiei nu mai sunt 

fabricate de către producători şi nici nu se mai găsesc în reţeaua comercială, etc. 

 Bunurile propuse pentru casare din grupa echipamentelor informatice şi de 

telecomunicaţii: unităţi centrale, calculatoare, monitoare, tastatură, imprimante, 

calculatoare de buzunar şi de birou, telefoane celulare, aparate de radio, televizoare, 

camere video, centrale telefonice, etc., precum şi pentru aparatele de uz electrocasnic, 

au fost predate  la o societate comercială specializată în colectarea şi transportul 

deşeurilor nepericuloase, conform prevederilor H.G. nr. 448/2005 privind deşeurile de 

echipamente electrice şi electronice, modificată şi completată prin H.G. nr.1518/2009, 

prin care se urmăreşte îmbunătăţirea performanţelor privind protecţia mediului şi 

sănătăţii populaţiei prin acţiunile desfăşurate de toţi operatorii implicaţi în ciclul de viaţă 

al acestor echipamente. 

Având în vedere că o parte din bunurile materiale propuse pentru casare au în 

componenţă substanţă lemnoasă sau feroasă, s-a facut propunerea ca, în urma 

operaţiunilor de dezmembrare, distrugere, spargere, masa lemnoasă rezultată să fie 

transmisă fără plată la una din instituţiile subordonate Consiliului Judeţean Gorj care 

utilizează combustibil solid pentru încălzire, iar fierul vechi rezultat să fie valorificat la o 

unitate specializată în colectare şi comercializare de materiale feroase. 

Potrivit prevederilor art. 122 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 

republicată,  toate bunurile aparţinând unităţilor administrativ – teritoriale sunt supuse 

inventarierii anuale. De asemenea, în conformitate cu prevederile art.7, alin.(1) din 

Legea contabilităţii nr.82/1991 republicată, inventarierea generală a elementelor de 

activ şi de pasiv deţinute trebuie efectuată cel puţin o dată pe an. 

Prin Dispoziţia nr.1133/29.11.2010 a Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj, s-

au constituit comisiile de inventariere a bunurilor ce fac parte din patrimoniul Consiliului 

Judeţean, având ca scop principal stabilirea situaţiei reale a tuturor elementelor de activ 

şi de pasiv ale judeţului, precum şi a bunurilor şi valorilor deţinute cu orice titlu, 

aparţinând altor persoane juridice sau fizice, în vederea întocmirii situaţiilor financiare 

anuale. 
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 Din procesele verbale întocmite de către comisiile de inventariere, a rezultat 

faptul că inventarierea generală a elementelor de activ şi pasiv s-a efectuat cu 

respectarea Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 2861/2009, pentru aprobarea 

Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, 

datoriilor şi capitalurilor proprii, verificându-se totodată şi modul de păstrare, depozitare 

şi conservare a bunurilor. 

 Pe baza datelor prezentate de comisiile de inventariere şi în urma valorificării 

rezultatelor operaţiunii de inventariere, a rezultat faptul că inventarierea a fost finalizată 

şi materializată în termen, fără deficienţe şi nu s-au înregistrat diferenţe între soldurile 

scriptice şi faptice. 

 

 

D. ACTIVITATEA DE DEZVOLTARE ȘI COOPERARE REGIONALĂ 

1. Atragerea de fonduri nerambursabile externe 

1.1 Proiecte în implementare în cursul anului 2010, finanţate din fonduri externe 

nerambursabile postaderare  

 Proiectul „Reabilitare drumuri judetene DJ 665, km 0+000 - 54+500 şi DJ 675C, 

km 0+000 - 4+300” 

Proiectul se implementează în baza contractului de finanțare nr. 1 din 22.04.2008, 

încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, prin Agenția pentru 

Dezvoltare Sud-Vest Oltenia în calitate de Organism Intermediar și Unitatea 

Administrativ-Teritorială Judeţul Gorj, reprezentată prin  Consiliul Județean Gorj.  

Proiectul este finanțat din Fondul Europeană pentru Dezvoltare Regională, în cadrul 

Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 2 - Îmbunătăţirea 

infrastructurii de transport regionale şi locale, Domeniul de intervenţie 2.1. - Reabilitarea 

şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane inclusiv 

construcţia/reabilitarea şoselelor de centură, având un buget total de 92.131.337,99 mii 

lei. 

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de îmbunătăţirea accesibilităţii 

regiunilor şi mobilităţii populaţiei, bunurilor şi serviciilor, în vederea stimulării dezvoltării 

economice durabile. Durata de implementare a proiectului este de 38 luni, proiectul 

aflându-se în faza de implementare. 

Rezultatele proiectului: 



Consiliul Județean Gorj             Raportul Președintelui 2010 

 

 99 

 

Lucrările de execuţie aferente proiectului „REABILITARE DRUMURI JUDEŢENE DJ 

665, KM 0+000 - 54+500 SI DJ 675C, KM 0+000 - 4+300” au fost demarate în cursul 

anului 2009, fiind continuate şi pe parcursul anului 2010, la finele anului proiectul fiind 

implementat în proporţie de 87%. De asemenea, pe parcursul anului 2010 a fost 

încheiat contractul de servicii pentru realizarea pliantelor de promovare. Lucrările se vor 

finaliza în cursul anului 2011. În anul 2010 s-au efectuat plăţi pentru lucrările executate 

la obiectivul mai sus menţionat, cât şi pentru serviciile de asistenţă tehnică prin diriginţi 

de şantier, serviciile de audit financiar şi cele de publicitate, inclusiv contravaloarea 

TVA-ului aferent plăţilor pe acest proiect, suportată de către Consiliul Judeţean Gorj şi 

recuperată ulterior prin cererile de rambursare înaintate spre AM POR de către 

beneficiar – Consiliul Judeţean Gorj. În cursul anului 2010 au fost efectuate plăți în 

valoare totală de 18.600.166,69 lei cu TVA. 

INDICATORI Valoare la sfârşitul perioadei de implementare 

Reabilitare drumuri judeţene 58,8 km drumuri judeţene reabilitaţi din 864,043 km drumuri judeţene 

existente în județul Gorj 

Reabilitare şi construcţie podeţe 53 podeţe reabilitate şi 1 podeţ construit 

Reabilitări poduri cu deschidere peste 5 m 2 poduri reabilitate 

Protecţia mediului - Zone afectate  0 mp 

(Reabilitarea şi modernizarea drumului va urmări traseul existent, fără a implica 

afectarea altor suprafeţe) 

Rezultate induse (indirecte)  

Reducere costuri de exploatare a vehiculelor 24,23% 

Reducere timp de parcurs 28,58% 

Creare locuri de munca pe durata execuţiei lucrărilor 150 locuri de muncă vor fi create în timpul execuţiei lucrărilor 

Creare locuri de muncă pe durata exploatării investiţiei 3 locuri de muncă vor fi create sau relocate pentru întreţinerea şi operarea 

sectoarelor de drum reabilitate 

Creştere trafic  persoane şi marfă 15,28% 

5468 vehicule etalon / 24 ore 

Reducere număr de accidente 7,6% 

Conştientizarea publică a ajutorului nerambursabil din 

partea Uniunii Europene  

 8 Comunicate de presă 

 10 Anunţuri de presă/invitaţie pentru licitaţie 

 4 Panouri pentru şantier în perioada de construcţie 

 4 Plăci permanente după finalizarea execuţiei proiectului 

 Pliante, broşuri 

 Promovare pe pagina web a Consiliului Judeţean Gorj  
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Suma rambursată de finanțator în cursul anului 2010 a fost în valoare de 20.611.882,49 

lei, din care 13.309.608,80 lei din FEDER și 7.303.273,69 lei de la Bugetul de Stat. 

Veniturile încasate din cererile de rambursare aferente plăților efectuate în cursul anului 

2010 pentru proiectul ”Reabilitare drumuri judeţene DJ 665, km 0+000 - 54+500 și DJ 

675C, km 0+000 - 4+300”, depășesc valoarea cheltuielilor efectuate pentru lucrările 

executate. Diferența dintre veniturile încasate și cheltuielile efectuate se regăsește în 

excedentul anului bugetar 2010. 

 Proiectul „Extindere capacitate, prin amenajare și modernizare Etaj III la 
Complexul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Adulţi ”Bîlteni”, 
Judeţul Gorj”  

Proiectul se implementează în baza contractului de finanțare nr. 746.21.06.2010, 

încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, prin Agenția pentru 

Dezvoltare Sud-Vest Oltenia în calitate de Organism Intermediar și Unitatea 

Administrativ Teritorială - Județul Gorj, reprezentată prin  Consiliul Județean Gorj.  

Proiectul este finanțat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, în cadrul 

Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 3 - Îmbunătăţirea 

infrastructurii sociale, Domeniul de Intervenţie 3.2. Reabilitarea / modernizarea / 

dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale. 

Proiectul are drept obiectiv general îmbunătăţirea 

calităţii infrastructurii serviciilor sociale şi ridicarea 

acestora la standarde europene în cadrul Complexului 

de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică pentru 

Adulţi Bîlteni, judeţul Gorj, cu impact direct asupra 

egalizării şanselor de acces ale persoanelor cu 

handicap din judeţul Gorj la servicii specifice de 

asistenţă medico-socială şi de îngrijire. Durata de 

implementare a proiectului este de 11 luni de la data semnării contractului de finanţare 

cu autoritatea de management. 

Contractul de finanţare a fost semnat  de către 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului în data de 

21.06.2010, bugetul total aprobat al proiectului fiind în 

sumă de 972.931,41 lei, respectiv: finanţarea 

nerambursabilă din partea Uniunii Europene este în 

sumă de 605.118,91 lei, contribuţia Guvernului 

României de 92.547,60 lei şi contribuţia  beneficiarului 

de 275.264,90 lei. 

Până la finele anului 2010, fuseseră încheiate contractele pentru serviciile de 

publicitate (panou temporar şi placă permanentă, comunicate de presă în presa locală, 
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4 clipuri video, editare pliante, broşuri, postere, etichete şi publicare anunţuri în presa 

locală, organizare 2 conferinţe), precum şi cel pentru serviciile de auditare a proiectului. 

În anul 2010 nu au fost efectuate plăți în cadrul acestui proiect. 

În cursul anului 2010 a fost primită prefinanțarea de la Autoritatea de Management 

pentru Programul Operațional Regional 2007-2013, în valoare totală de 106.785,69 lei. 

 Proiectul „Euro-Strategie, Euro-

Administraţie, Euro-Cetăţeni”  

Proiectul se implementează în baza contractului 

de finanțare nr. 213 din 02.11.2010, încheiat între 

Ministerul Administrației și Internelor, Direcția 

pentru Dezvoltarea Capacității Administrative și 

Unitatea Administrativ Teritorială Județul Gorj, 

reprezentată prin Consiliul Județean Gorj.  

 Proiectul este finanțat din Fondul Social 

European, în cadrul Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, 

Axa Prioritară 1 „Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de 

politici publice”, Domeniul de Intervenţie 1.1 „Îmbunătăţirea procesului de luare a 

deciziilor la nivel politico – administrativ”, Operaţiunea „Strategii de dezvoltare locală”. 

Perioada de implementare a proiectului este de 12 de luni de la data semnării 

contractului de finanţare. Contractul de finanțare a fost semnat în data de 2 noiembrie 

2010. 

Scopul proiectului este dezvoltarea capacităţii de reglementare şi planificare 

strategică a autorităţilor administraţiei publice din Judeţul Gorj. Obiectivul specific 1 al 

proiectului -  reactualizarea Strategiei de dezvoltare socio-economică a Judeţului Gorj, 

2007-2013 pe baza principiilor şi practicilor dezvoltării durabile. Obiectivul specific 2 

este instruirea a 125 funcţionari publici cu atribuţii în planificarea şi implementarea 

strategiilor realizate la nivel local. Instruirea se va face în domeniile: planificare 

strategică; autorizări şi legislaţie orizontală în domeniul mediului şi dezvoltare durabilă; 

managementul resurselor umane, relaţiilor publice şi egalităţii de şanse; managementul 

proiectului; achiziţii publice şi managementul financiar. 

Proiectul se află în etapa de implementare începând cu data de 2 noiembrie 

2010, când a fost semnat contractul de finanţare de către Ministerul Administraţiei şi 

Internelor, în calitate de Autoritate de Management pentru Programului Operaţional 

Dezvoltarea Capacităţii Administrative. 

Bugetul total al proiectului este în sumă de 969.060,00 lei, respectiv: cheltuieli 

eligibile - 781.500,00 lei (98% de la Uniunea Europeană şi de la bugetul de stat; 2% 

Consiliul Judeţean Gorj), cheltuieli neeligibile - 0,00 lei şi TVA – 187.560,00 lei. 
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La sfârşitul anului 2010, proiectul se afla în etapa de organizare şi derulare a 

procedurilor de achiziţie publică pentru Servicii audit financiar, Furnizare bunuri - 

echipamente informatice şi Furnizare produse: bunuri - consumabile. 

 

 Proiectul “Extindere și Dotare Centrul de Îngrijire și Asistenţă Dobriţa - Judeţul 

Gorj”  

Proiectul se implementează în baza contractului de 

finanțare nr. 763 din 21.06.2010 în cadrul Programului 

Operaţional Regional 2007-2013, Axa  Prioritară 3 - 

Îmbunătăţirea  infrastructurii sociale, Domeniul de 

Intervenţie 3.2. Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi 

echiparea infrastructurii serviciilor sociale. 

Proiectul este finanțat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, în cadrul 

Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa  Prioritară 3 - Îmbunătăţirea 

infrastructurii sociale, Domeniul de Intervenţie 3.2. Reabilitarea / modernizarea / 

dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale. 

 Perioada de implementare a proiectului este de 32 de luni de la data semnării 

contractului de finanţare. Contractul de finanțare a fost semnat în data de 21 iunie 2010. 

Obiectivele proiectului sunt reprezentate de extinderea şi dotarea Centrului de 

îngrijire şi asistenţă Dobriţa, prin construcţia unui pavilion P+1 şi  înfiinţarea unui nou 

serviciu social „Centru de recuperare - reabilitare”- 

cu o capacitate extinsă de 11 locuri.  

Bugetul total al proiectului este în sumă de 

3.494.886 lei, respectiv: cheltuieli eligibile – 

2.713.185 lei, cheltuieli neeligibile–227.660 lei şi 

TVA – 554.043  lei. 

Pe parcursul anului 2010, au fost organizate 

şi demarate procedurile de achiziţie aferente proiectului cu titlul “Extindere şi dotare 

Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa – Judeţul Gorj”, fiind încheiate contractele pentru 

servicii audit financiar, furnizare panouri temporare şi placă permanentă, organizare 

conferinţe presă şi comunicate de presă. 

Rezultatele proiectului sunt următoarele: 

 

INDICATORI Valoare la sfârşitul perioadei de implementare  
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În cursul anului 2010 nu au fost efectuate plăți. 

 Proiectul “Redescoperă Gorjul”  

Proiectul se implementează în baza contractului de finanțare nr. 995 din 10.11.2010, 

încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului și Unitatea Administrativ 

Teritorială - Județul Gorj, reprezentată prin  Consiliul Județean Gorj.  

Proiectul este finanțat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, în cadrul 

Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa  Prioritară 5 - Îmbunătăţirea 

infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 5.3. „Dezvoltarea durabilă şi 

promovarea turismului”, Domeniul Major de Intervenţie 5.3. „Promovarea potenţialului 

turistic şi crearea infrastructurii necesare în scopul creşterii atractivităţii României ca 

destinaţie turistică”, Operaţiunea „Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin 

sprijinirea promovării produselor specifice şi a activităţilor de marketing specifice”. 

Perioada de implementare a proiectului este de 12  luni de la data semnării contractului 

de finanţare, respectiv data de 10.11.2010. 

Proiectul „Redescoperă Gorjul” are ca obiectiv general îmbunătăţirea vizibilităţii 

Judeţului Gorj ca destinaţie turistică (montană, culturală, monahală, de agrement, de 

aventură etc.), acesta fiind un factor  care stimulează dezvoltarea economică a 

Rezultat imediat (direct) Realizarea capacităţii de cazare de 50 de persoane cu grupuri sanitare aferente, respectiv 

16 camere cu două paturi (suprafața utilă 18,37 m.p.)  și 6 camere cu trei paturi (suprafața 

utilă 22,83 m.p.), spații pentru activități și servicii (cabinet asistente-cu grup sanitar și vestiar; 

cabinet infirmiere-cu grup sanitar și vestiar; izolator pentru persoane cu boli contagioase; 

sala chinetoterapie și masaj si alte spatii necesare funcționarii conform normelor centrului 

rezidențial amenajate în pavilionul A și pavilionul B, prin reorganizarea spațiilor existente. 

Suprafaţă amenajată, reabilitată şi dotată - suprafaţa construită -1.011,26 mp-corp A 

- suprafața construită - 57,12 mp-corp B 

- regim înălţime clădire – P+1 

Creşterea numărului de persoane care 

beneficiază de infrastructura reabilitată/ 

modernizată/ extinsă/ echipată - 

infrastructura pentru servicii sociale 

-50 persoane adulte beneficiari ( 15  tineri care au depăşit vârsta de 18 ani transferaţi din 

centrele de plasament pentru copilul cu handicap şi 35  beneficiari din comunitate, persoane 

cu handicap, care necesită protecţie specială în vederea instituţionalizării). 

 - 11 persoane în  Centru de recuperare-reabilitare ce va fi înfiinţat 

Panou temporar şi placă comemorativă 

pentru asigurarea vizibilităţii 

-un panou temporar pe toată perioada de implementare – execuţie lucrări 

-o placă comemorativă  

Comunicate presă - 4 comunicate de presă la începerea şi încheierea activităţilor din proiect  

- 4 comunicate de presă care să descrie etapele principale ale proiectului 

Conferinţe de presă (lansare şi închidere 

proiect) 

- 2 conferinţe de presă ( lansare şi închidere proiect ) 

Informare asupra proiectului în presa 

scrisă  

- o informare asupra proiectului în presa scrisă  
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Judeţului Gorj şi a Regiunii Sud - Vest Oltenia, într-o manieră în care bogăţiile sale 

naturale, culturale şi de patrimoniu să fie în egală măsură apreciate în prezent şi 

păstrate pentru generaţiile viitoare, prin respectarea principiilor dezvoltării durabile şi 

protecţiei mediului. 

Prin implementarea acestui proiect se urmăreşte creşterea numărului de turişti cu 

minim 20% după finalizarea proiectului. Acest proiect este coroborat cu alte investiţii 

pentru dezvoltarea infrastructurii turistice a Judeţului Gorj, aflate în fază de execuţie, 

cum sunt „Dezvoltarea integrată prin optimizarea domeniului schiabil şi a sistemului 

ecologic de colectare-epurare a apelor uzate menajere din zona turistică Rânca”, 

„Reabilitare drumuri judeţene DJ 665 km 0+000-54+500 şi DJ 675C km 0+000-4+300” - 

drumul face legătura cu zona montană Novaci –Rânca, respectiv „Reabilitare  DJ 661 

Tânţăreni - Tg. Cărbuneşti – Săcelu - Crasna, km 0+000-69+040”. Aceste proiecte sunt 

în concordanţă cu obiectivele cuprinse în „Strategia de dezvoltare socio-economică a 

Judeţului Gorj” dezbătute în capitolul „Priorităţile dezvoltării economice şi sociale a 

Judeţului Gorj”. 

Pentru realizarea obiectivului general al proiectului au fost identificate pentru 

implementare următoarele obiective specifice: 

- îmbunătăţirea gradului de atractivitate al judeţului Gorj şi regiunii prin 

transformarea judeţului într-o zonă atractivă pentru investiţii; 

- valorificarea patrimoniului natural şi cultural; 

- promovare cu impact naţional a turismului montan, cultural, monahal, de 

agrement, de aventură etc. din Judeţul Gorj; 

- includerea în circuite turistice culturale, de afaceri şi de agrement interne; 

- creşterea cu cel puţin 20 % a numărului de turişti români; 

- creşterea utilizării mijloacelor informatice şi a internetului pentru informare, 

marketing şi rezervare;  

- menţinerea locurilor de muncă din sectorul turism în Judeţul Gorj; 

- integrarea principiilor dezvoltării durabile în dezvoltarea turismului la nivel de 

judeţ. 

 

Bugetul total al proiectului este în sumă de 970.549,24 lei, din care: Cheltuieli eligibile 

787.401,00 lei; cheltuieli neeligibile 4.000,00 lei; TVA 179.148,24 lei.  

Contractul de finanţare a fost semnat în data de 10.11.2010, iar până la finele anului 

2010 au fost demarate procedurile de achiziţie aferente proiectului.  

 Proiectul „Calitate în Administraţia Publică Locală” 

Proiectul se implementează în baza contractului de finanțare nr. 146 din 16.06.2010, 

încheiat între Ministerul Administrației și Internelor, Direcția pentru Dezvoltarea 

Capacității Administrative și Unitatea Administrativ Teritorială Județul Gorj, reprezentată 

prin Consiliul Județean Gorj.  
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Proiectul este finanțat din Fondul Social European, în cadrul Programului 

Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”, 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 

furnizării serviciilor”, Operaţiunea: „Introducerea şi menţinerea în funcţiune a sistemelor 

de management, inclusiv ISO şi EMAS”. Perioada de implementare a proiectului este 

de 12 de luni de la data semnării contractului de finanţare, respectiv 16 iunie 2010. 

Obiectivele generale ale proiectului sunt: 

1. Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei serviciilor furnizate de 

către administraţia publică locală la nivelul Judeţului Gorj; 

2. consolidarea capacităţii administrative a autorităţilor 

administraţiei publice locale din Judeţul Gorj în ceea ce 

priveşte managementul calităţii în vederea îmbunătăţirii 

promptitudinii furnizării serviciilor. 

Scopul proiectului vizează: 

1. Obţinerea certificării sistemului de management al calităţii conform standardului 

ISO 9001 pentru minim 3 unităţi subordonate Consiliului Judeţean Gorj; 

2. constituirea la nivel judeţean a unei unităţi de implementare a politicilor în 

domeniul calităţii; 

3. implementarea “Cadrului comun de autoevaluare” la 9 unităţi subordonate ale 

Consiliului Judeţean Gorj şi la minim 20 de autorităţi ale administraţiei publice 

locale. 

Bugetul total al proiectului este în sumă de 518.333,10 lei, respectiv: cheltuieli 

eligibile - 429.000,00 lei, cheltuieli neeligibile - 0,00 lei, TVA – 89.333,10 lei.  

Până la finele anului 2010, au fost derulate 

majoritatea procedurilor de achiziţie publică (fiind 

încheiate contractele pentru realizarea afişelor şi a 

banner-ului, contractul pentru serviciile de audit, 

contractul pentru furnizarea de consumabile pentru 

achiziţie şi pentru implementarea CAF, contractul 

pentru furnizarea de echipamente informatice, 

contractul pentru servicii consultanţă, contractul de 

servicii pentru instruire implementare standard ISO 9001, cel pentru servicii certificare 

ISO 9001:2008, precum şi contractul pentru cursuri formare formatori CAF) şi a fost 

demarat procesul de implementare a managementului calităţii ISO 9001 la nivelul a 9 

unităţi subordonate. 
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De asemenea, a fost demarat procesul de instruire al membrilor unităţii locale de 

implementare CAF şi derularea primei faze a cursului de formare formatori 

implementare CAF (analiza nevoilor de instruire). 

În cursul anului 2010 au fost făcute plăți în valoare de 30.572,71 lei. În anul 2010 

fost primită prefinanțarea în sumă de 85.800 lei. 

1.2 Proiecte aflate în perioada de precontractare, proiecte ce vor fi finanţate din 

fonduri externe nerambursabile post-aderare, începând cu anul 2011 

 Proiectul “Reabilitarea, modernizarea și echiparea Ambulatoriului Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu” 

Proiectul a fost depus în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa  

Prioritară 3 - Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.1 - 

Reabilitarea / modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate, în data de 

10.08.2009.  

Perioada de implementare a proiectului este de 24 de luni de la data semnării 

contractului de finanţare. 

Obiectivul general al proiectului îl constituie 

îmbunătăţirea calităţii infrastructurii serviciilor de 

asistenţă 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. 

Bugetul total al proiectului este în sumă de 19.454.812,64 lei, din care: Cheltuieli 

eligibile 15.583.678,00 lei; Cheltuieli neeligibile 107.320,00 lei;  TVA 3.763.814,64 lei. 

Pe parcursul anului 2010, au fost transmise o serie de răspunsuri la clarificările 

solicitate de către Organismul Intermediar – ADR Sud Vest Oltenia şi de către 

Autoritatea de Management – Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului.  

În data de 10.09.2010, reprezentanţii Autorităţii 

de Management şi ai Organismului Intermediar au 

efectuat vizita precontractuală la faţa locului, 

concluzia Raportului fiind “se recomandă încheierea 

contractului de finanţare”. 

La finele anului 2010, ADR Sud-Vest Oltenia 

ne-a informat asupra aprobării proiectului, acesta 
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urmând a fi supus procesului de analiză şi verificare a documentaţiei contractului de 

finanţare de către AMPOR, etapă după care urmează semnarea efectivă a contractului 

de finanţare de către părţi, acţiune preconizată pentru primul trimestru al anului 2011. 

  În anul 2010 au fost efectuate plăți în valoare de 92.278,12 lei, reprezentând 

contravaloarea serviciilor de realizare Proiect Tehnic și Detalii de Execuție. 

 Proiectul „Realizarea sistemului integrat de salvare montană a judeţului Gorj” 

 Obiectivul general al proiectului „Realizarea sistemului integrat de salvare 

montană a judeţului Gorj” este valorificarea resurselor naturale în scop turistic, prin 

asigurarea condiţiilor specifice de siguranţă a turiştilor în arealul muntos gorjean. 

Prin implementarea acestui proiect se 

urmăreşte creşterea numărului de turişti cu minim 

20% într-o perioadă de 5 ani după finalizarea 

investiţiei. Acest proiect este coroborat cu alte 

investiţii pentru dezvoltarea infrastructurii turistice a 

judeţului Gorj, aflate în fază de execuţie, cum sunt 

„Dezvoltarea integrată prin optimizarea domeniului 

schiabil şi a sistemului ecologic de colectare-epurare 

a apelor uzate menajere din zona turistică Rânca”, 

„Reabilitare drumuri judeţene DJ 665 km 0+000-54+500 şi DJ 675C km 0+000-4+300” - 

drumul face legătura cu zona montană Novaci –Rânca, respectiv „Reabilitare  DJ 661 

Tânţăreni - Tg. Cărbuneşti – Săcelu - Crasna, km 0+000-69+040”. Aceste proiecte sunt 

în concordanţă cu obiectivele cuprinse în „Strategia de dezvoltare socio-economică a 

Judeţului Gorj” dezbătute în capitolul „Priorităţile dezvoltării economice şi sociale a 

Judeţului Gorj. 

În realizarea obiectului general al proiectului au fost identificate pentru 

implementare următoarele obiective specifice: 

 Amenajarea a 9 posturi salvamont prin construirea a 6 clădiri şi reabilitarea a 3 

clădiri existente, după cum urmează: Tismana - clădire P+1, cu suprafaţă 

construită la sol de 75 mp şi un teren în suprafaţă de 530 mp, localizat în 

extravilanul Oraşului Tismana; Bumbeşti-Jiu - o clădire (localul Şcolii Generale 

Pleşa) în suprafaţă construită de 147 mp şi terenul  în suprafaţă de 1.000 mp, 

localizat în intravilanul oraşului Bumbeşti-Jiu, Sat Pleşa; Stăneşti - o clădire în 

suprafaţă construită 178,45 mp suprafaţă şi terenul în suprafaţă de 1256 mp, 

localizat în intravilanul Satului Vaidei, Comuna Stăneşti; Polovragi – clădire nouă 

în suprafaţă de 104,18 mp şi un teren în suprafaţă de 350 mp, localizat în 

intravilanul Comunei Polovragi, Sat Polovragi; Baia de Fier – clădire nouă în 

suprafaţă de 71,80 mp şi un teren în suprafaţă de 100 mp., localizat în intravilanul 

Comunei Baia de Fier, în zona turistică Corneşul Mare-Rânca, punctul Coada – 
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Râncii, respectiv clădire nouă în suprafaţă de 71,80 mp şi un teren în suprafaţă de 

100 mp., localizat în intravilanul Comunei Baia de Fier, Satul Baia de Fier; Runcu – 

clădire nouă în suprafaţă de 133,63 mp şi un teren în suprafaţă de 150 mp., 

localizat în intravilanul Satului Runcu, Comuna Runcu; Padeş - clădire nouă în 

suprafaţă de 133,63 mp şi un teren în suprafaţă de 200 mp, localizat în intravilanul 

Satului Motru - Sec, Comuna Padeş; Schela - clădire nouă în suprafaţă de 133,63 

mp şi un teren în suprafaţă de 250 mp., localizat în intravilanul Satului Schela, 

Comuna Schela – incinta fostei mine Schela; 

 Înzestrarea celor 9 posturi salvamont cu mijloace şi echipamente specifice 

asigurării condiţiilor optime de salvare în arie montană; 

 Crearea de noi locuri de muncă.  

Bugetul total al proiectului este în sumă de 9.203.949,60 lei, din care:  

- Cheltuieli eligibile 7.253.283,38 lei; 

- cheltuieli, neeligibile 169.256,62 lei; 

- TVA  1.781.409,60 lei. 

La finele anului 2010, proiectul se afla în etapa precontractuală, vizita la faţa 

locului a reprezentanţilor Autorităţii de Management şi ai Organismului Intermediar fiind 

efectuată în luna decembrie 2010, concluzia Raportului fiind “Se recomandă încheierea 

contractului de finanţare”.  

În cursul anului 2010 s-au efectuat plăți în valoare de 84.930,00 lei, reprezentând 

contravaloarea serviciilor de proiectare (realizare Proiect Tehnic, Detalii de Execuție). 

1.3 Proiecte aflate în stadiul de pregătire, proiecte ce vor fi finanţate din fonduri 

externe nerambursabile post-aderare  

 Proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor (SMID) la nivelul 

judeţului Gorj”  

Consiliul Judeţean Gorj este beneficiar al proiectului “Sprijin pentru AM POS Mediu 

în vederea pregătirii portofoliului de proiecte finanţate prin Axa 2 din POS Mediu”, 

finanţat din POS Mediu, Axa Prioritară 6, “Asistenţă Tehnică”. 

În vederea îndeplinirii tuturor condiţiilor de natură tehnică, financiară, instituţională şi 

de mediu, care să asigure accesarea finanţării investiţiilor, Ministerul Mediului şi 

Pădurilor a încheiat contractul de consultanţă nr. 9088/EGU/09.11.2009 cu Consultantul 

format din consorţiul Environmental Planning Engineering And Management S.A. Atena 

(EPEM S.A.) + Institutul de Studii şi Proiectări Energetice S.A. Bucureşti (ISPE S.A.). 

Acestui consorţiu îi revine sarcina de a asigura asistenţa tehnică de specialitate 

pentru atragerea fondurilor externe nerambursabile prin POS Mediu, Axa prioritară 2, şi 

are  obligaţia elaborării Planului de Investiţii pe Termen Lung pentru gestionarea 

deşeurilor la nivelul judeţului Gorj, a elaborării Studiului de Fezabilitate, Analizei 
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Instituţionale şi Analizei Cost - Beneficiu, a tuturor celorlalte documentaţii suport 

(documentaţii pentru obţinerea avizelor/ acordurilor solicitate prin certificatul de 

urbanism, în vederea autorizării lucrărilor de construcţii), Studiul de impact asupra 

mediului, documentaţiile de atribuire a lucrărilor), precum şi a Cererii de Finanţare. 

Proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor (SMID) la nivelul judeţului 

Gorj” este în pregătire pentru a fi depus spre finanțare prin Axa prioritară 2 – POS 

MEDIU “Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea 

siturilor istorice contaminate” - Domeniul major de intervenţie 2.1. “Dezvoltarea 

sistemelor integrate de management al deşeurilor şi extinderea infrastructurii de 

management al deşeurilor”. 

Perioada de implementare a proiectului este alcătuită din două etape: 2010 – 2013 

și 2014 – 2040. 

Valoarea totală a proiectului este de 41,63 milioane euro, cuprinzând investiţii pentru 

întreaga perioadă 2010-2040, iar pentru prima perioadă  2010 – 2013, valoarea 

proiectului este de 23,8 milioane euro. 

Obiectivele generale se referă la: aspectele instituţionale şi organizatorice necesare 

implementării sistemului integrat de gestionare a deşeurilor, finanţarea sistemului de 

gestionare a deşeurilor, informarea şi conştientizarea publicului, precum şi 

îmbunătăţirea sistemului de colectare, prelucrare şi validare a datelor privind 

gestionarea deşeurilor.  

Principalele obiective tehnice sunt: 

a) prevenirea generării deşeurilor – promovarea compostării individuale în mediul rural; 

campanii de informare şi conştientizare privind metodele de prevenire a generării 

deşeurilor municipale; 

b) colectarea şi transportul deşeurilor – modernizarea şi extinderea sistemelor actuale 

de colectare şi transport astfel încât să se asigure un grad de acoperire cu servicii de 

salubrizare de 100 % în mediul urban în anul 2011. 

c) colectarea separată – colectarea separată a deşeurilor reciclabile astfel încât să se 

asigure atingerea ţintelor legislative de reciclare/valorificare prevăzute pentru deşeurile 

de ambalaje în perioada 2010-2013; colectarea separată a DEEE, astfel încât să se 

asigure atingerea țintei legislative; implementarea de scheme de colectare separata 

începând cu anul 2010 pentru deşeurile biodegradabile municipale, deşeurile 

voluminoase, deşeurile periculoase municipale şi deşeurile din construcții şi demolări; 

d) promovarea valorificării deşeurilor – realizarea de stații de sortare pentru deşeurile 

reciclabile colectate separat şi asigurarea reciclării întregii cantităţi de deşeuri sortate; 

realizarea de staţii de compostare; promovarea valorificării energetice a deşeurilor care 

nu pot fi valorificate material; 
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e) tratarea deşeurilor – asigurarea de capacităţi de tratare a deşeurilor biodegradabile 

astfel încât să se asigure atingerea ţintelor de reducere a cantităţii depozitate; tratarea 

nămolului rezultat de la staţiile de epurare orăşeneşti în vederea valorificării sau 

eliminării; tratarea deşeurilor periculoase municipale; tratarea deşeurilor din construcţii 

şi demolări în vederea valorificării; 

f) eliminarea deşeurilor – închiderea celor 8 depozitelor neconforme, care au sistat 

activitatea  conform actelor de reglementare (Târgu-Jiu, Ţicleni, Bumbeşti Jiu, Motru, 

Rovinari, Turceni, Novaci, Târgu - Cărbuneşti); 

La sfârşitul anului 2010 a fost aprobat de către Consiliul Judeţean Gorj Planul de 

Investiţii pe Termen Lung, iar proiectul se află în faza elaborării Studiului de 

Fezabilitate. 

2. Proiecte finanţate din fonduri nerambursabile guvernamentale 

 Proiectul „Energia solară, o alternativă pentru viitor” 

Proiectul „Energia solară, o alternativă pentru viitor” se 

implementează în baza Contractului de finanțare 

nerambursabilă nr. 285/N/15.02.2010, prin „Programul de 

înlocuire sau de completare a sistemelor clasice de încălzire cu 

sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală şi 

energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătăţirea 

calităţii aerului, apei şi solului”, derulat de Administraţia 

Fondului pentru Mediu (Ministerul Mediului şi Pădurilor). 

 

Proiectul se implementează în trei locaţii, conform Studiului de Fezabilitate 

„Completarea sistemului clasic de producere a apei calde de consum cu sisteme care 

utilizează energie solară şi care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului”, 

după cum urmează: 

- Spitalul de Pneumoftiziologie Dobriţa; 

- Spitalul Judeţean de Urgenţă Tg–Jiu (str. Tudor Vladimirescu); 

- Spitalul Judeţean de Urgenţă Tg–Jiu (str. Progresului). 

Prin implementarea proiectului „Energia solară, o alternativă pentru viitor”, 

Consiliul Judeţean Gorj urmăreşte ca în cele trei spitale din judeţ să se reducă costurile 

cu utilitățile, în condițiile menținerii sau sporirii confortului termic pe timp de iarnă și a 

creșterii consumului de apă caldă de consum pe tot parcursul anului. 

Prin implementarea acestui proiect se urmăreşte realizarea anumitor indicatori: 

- stimularea conștiinței societății civile în ceea ce privește protecția mediului; 

- contribuția la îndeplinirea politicilor naționale, regionale și locale în domeniul 

mediului și al energiei; 
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- aport la efortul României de a-și îndeplini obligațiile asumate prin tratatele 

europene și internaționale la care a aderat; 

- atenuarea efectelor negative asupra mediului înconjurător; 

- exemplu de bună practică și implicare socială, creşterea confortului cetăţenilor 

aflaţi în aceste locaţii; 

- protecţia mediului prin diminuarea emisiei de gaze cu efect de seră; 

- reducerea costurilor pentru producerea energiei termice; 

- creşterea confortului beneficiarului. 

Durata de realizare a investiţiei este de 19 luni, începând cu data de 15.02.2010. 

Proiectul are valoarea totală de 3.052.960,00 lei, din care 717.728,80 (20%) din 

bugetul Consiliului Judeţean Gorj, iar 2.335.231,20 (80%) lei reprezintă finanţare 

nerambursabilă de la Administraţia Fondului pentru Mediu. 

După semnarea contractului de finanţare, pe parcursul anului 2010 a avut loc 

realizarea procedurilor de achiziţie a serviciilor de proiectare. Proiectul tehnic a fost 

recepţionat în luna noiembrie 2010, în aceeaşi lună fiind demarată pregătirea achiziţiei 

execuţiei de lucrări. 

 

 Proiectul „Eco-energie pentru judeţul Gorj” 

Proiectul „Eco-energie pentru Judeţul Gorj” se implementează în baza Contractului 

de finanțare nerambursabilă nr. 869/N/16.11.2010, prin „Programul de înlocuire sau de 

completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, 

energie geotermală şi energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătăţirea 

calităţii aerului, apei şi solului”, derulat de Administraţia Fondului pentru Mediu 

(Ministerul Mediului şi Pădurilor). 

Proiectul se implementează în opt  locaţii,  conform Studiului de Fezabilitate 

„Completarea sistemului clasic de producere a apei calde de consum cu sisteme care 

utilizează energie solară şi care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului”, 

după cum urmează: 

- Complexul de servicii comunitare, pentru recuperare-reabilitare a persoanelor 

cu handicap şi formare profesională, Tg-Cărbuneşti; 

- Complexul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică pentru adulţi „Bâlteni”, 

Tg-Jiu; 

- Complexul de servicii comunitare pentru copilul cu nevoi speciale, Tg-Jiu; 

- Complexul de servicii comunitare pentru copilul cu handicap, Tg-Jiu;  

- Complexul de servicii alternative la protecţia rezidenţială Tg-Jiu;   

- Complexul de servicii comunitare pentru copilul în dificultate, Tg-Cărbuneşti; 

- Complexul de îngrijire şi asistenţă Suseni;  

- Complexul de îngrijire şi asistenţă Dobriţa. 
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Proiectul „Eco-energie pentru judeţul Gorj” vizează înlocuirea sistemelor clasice 

de încălzire cu sisteme bazate pe energie solară pentru imobilele aparţinând Consiliului 

Judeţean Gorj. 

Observând deprecierea continuă a calității aerului și apei, s-a decis modernizarea 

sistemelor clasice de încălzire și producere a energiei termice, prin înlocuirea sistemelor 

clasice de încălzire și producere a energiei termice. Acestea sunt propuse a fi înlocuite 

sau completate cu alte sisteme ce folosesc energii regenerabile nepoluante.   

Prin implementarea proiectului „Eco-energie pentru Judeţul Gorj”, se vor îndeplini 

mai multe deziderate: 

- reducerea consumului de combustibil convențional și, implicit, protecția mediului 

prin diminuarea consistentă a emisiei de gaze ca efect de seră; 

- stimularea conștiinței societății civile în ceea ce privește protecția mediului; 

- contribuția la îndeplinirea politicilor naționale, regionale și locale în domeniul 

mediului și al energiei; 

- aport la efortul României de a-și îndeplini obligațiile asumate prin tratatele 

europene și internaționale la care a aderat; 

- reducerea costurilor cu energia termică, degrevând astfel bugetul beneficiarilor; 

- creșterea confortului termic, 

- atenuarea efectelor negative asupra mediului înconjurător, 

- exemplu de bună practică și implicare socială. 

Valoarea totală a proiectului „Eco-energie pentru judeţul Gorj” este de 3.990.979 lei, 

din care: 

-  Contribuţia A.F.M este de 3.132.865  lei, reprezentând 80% din valoarea 

totală a proiectului; 

- Contribuția Consiliului Județean Gorj este de 858.114 lei reprezentând 20% 

din valoarea totală a proiectului, respectiv: 

o Valoarea totală a cheltuielilor eligibile este de 783.216lei. 

o Valoarea totală a cheltuielilor neeligibile este de 74.898 lei. 

Pe parcursul anului 2010 a fost semnat contractul de finanţare şi a fost demarată 

pregătirea documentaţiei aferente procedurii de achiziţie pentru proiectare şi execuţie. 

 

3. Proiecte finanţate din alte fonduri externe nerambursabile   

 Proiectul „Sistem de canalizare și staţie de epurare la Spitalul de 

Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu, Comuna Runcu, Judeţul Gorj” 

 Proiectul se implementează în baza contractului de finanțare nr. 3/RO0020 din 

08.12.2009, încheiat între Ministerul Finanțelor Publice în calitate de Punct Național de 

Contact și Unitatea Administrativ - Județul Gorj, reprezentat prin Consiliul Județean 

Gorj. 
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 Proiectul se implementează în cadrul Mecanismului Financiar SEE (Spaţiul 

Economic European), având un buget total în sumă de 1.258.497,00 Euro (5.348,612 

mii lei). 

Obiectivele proiectului sunt reprezentate de 

reabilitarea sistemului de canalizare al unităţii, în 

vederea respectării standardelor de mediu, precum şi de 

îmbunătăţirea calităţii apei, atât prin reabilitarea staţiei 

de epurare vechi, cât şi prin amenajarea uneia noi. 

Conform Contractului de finanţare, perioada de 

implementare a proiectului este de 15 de luni, dar  nu 

mai târziu de 30 aprilie 2011. 

Bugetul total al proiectului este în sumă de 5.348,612 mii lei, respectiv: cheltuieli 

eligibile – 5.268,315 mii lei, şi cheltuieli neeligibile – 85,297 mii lei. 

Principalele activităţi propuse prin acest proiect sunt: 

- achiziţie si realizare servicii de proiectare; 

- achiziţie servicii de asistenţă tehnică; 

- achiziţie servicii de audit financiar; 

- achiziţie și realizare lucrări de construcţii 

montaj; 

- achiziţie şi montare echipamente; 

- promovare proiect pe toată perioada de 

implementare a proiectului. 

În cadrul proiectului se vor realiza: 

- modernizarea canalului colector local ; 

- modernizarea unităţii de tratare a apei existente; 

- construcţia unei unităţi suplimentare.  

Pe parcursul anului 2010 a fost organizată procedura de achiziţie a contractului 

pentru execuţia lucrărilor de construcţii, acestea fiind demarate în cursul lunii 

septembrie 2010. Progresul înregistrat în cadrul execuţiei lucrărilor până la finele anului 

a fost estimat la 90%, urmând ca acestea să fie finalizate la începutul anului următor. 

De asemenea au fost încheiate contractele pentru Prestare servicii de asistenţă tehnică, 

Prestare servicii auditare financiară, Prestare servicii vizibilitate–pliante, Comunicate 

TV, Panouri, Comunicate radio şi Comunicate presă.  

 Până la sfârşitul anului 2010 au fost efectuate, în cadrul proiectului „Sistem de 

Canalizare şi Staţie de Epurare la Spitalul de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu, 

Comuna Runcu, Judeţul Gorj” serviciile de proiectare şi lucrări executate la reţeaua de 

canalizare şi staţia de epurare şi a fost depusă cererea de rambursare nr. 11806 din 

06.10.2010. 
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4. Cooperare regională 

4.1 Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România (UNCJR)  
 

Uniunea Consiliilor Judeţene din România reprezintă, potrivit art. 8, alin. 2, lit. d din 

Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, una din principalele structuri asociative ale autorităţilor 

administraţiei publice locale, alături de Asociaţia Comunelor din România, Asociaţia 

Oraşelor din România şi Asociaţia Municipiilor din România.  

 
 

U.N.C.J.R. a continuat să susţină şi în anul 2010 obiectivele politicii şi strategiei 

în domeniul dezvoltării regionale, formulate în conformitate cu Programul Naţional de 

Aderare a României la Uniunea Europeană, respectiv promovarea şi aplicarea 

principiilor de dezvoltare regională, sprijinirea dezvoltării durabile locale şi regionale, 

sprijinirea participării civice la procesul decizional, realizarea unor programe de 

cooperare, asigurarea transparenţei acţiunilor întreprinse.  

 
4.2 Agenţia de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia 

 

Din anul 1998 judeţul Gorj face parte din Regiunea de Dezvoltare Sud Vest Oltenia, 

alături de judeţele Dolj, Mehedinţi şi Vâlcea. Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud 

Vest Oltenia reprezintă organul executiv al Regiunii de Dezvoltare Oltenia, scopul 

Agenţiei fiind acela de dezvoltare regională prin:  

- diminuarea dezechilibrelor regionale existente prin 

stimularea dezvoltării echilibrate, prin recuperarea 

întârzierilor în dezvoltarea zonelor defavorizate; 

- corelarea politicilor şi a activităţilor sectoriale 

guvernamentale la nivelul regiunilor prin stimularea 

iniţiativelor şi resurselor locale regionale; 

- stimularea cooperării interregionale, interne şi internaţionale, participarea 

regiunilor de dezvoltare la structurile şi organizaţiile europene care promovează 

dezvoltarea economică, în scopul realizării unor proiecte de interes comun etc. 

Obiectivele  politicii și strategiei în domeniul dezvoltării regionale sunt formulate în 

conformitate cu Programul National de Dezvoltare a României și cu Planul Regional de 

Dezvoltare. Prin prevederile H.G. nr. 457/2008, Ministerul Dezvoltării Regionale și 

Locuințelor a fost desemnat ca Autoritate de Management pentru Programul 

Operațional Regional (POR). 

http://www.aer.eu/
http://www.aer.eu/
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Ca organisme intermediare pentru Programul Operațional Regional au fost 

desemnate cele opt Agenții pentru Dezvoltare Regională, conform angajamentelor 

asumate în Capitolul 21 de negociere „Politică regională şi coordonarea instrumentelor 

structurale”. 

Programul Operațional Regional 2007-2013 este documentul elaborat de România și 

aprobat de Comisia Europeană, care conține o strategie de dezvoltare şi un set de axe 

prioritare şi domenii de intervenție care vor fi implementate cu ajutorul Fondului European 

pentru Dezvoltare Regională.  

Între Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuințelor în calitate Autoritate de 

Management POR (AM) și Agenția pentru Dezvoltare Regională în calitate de Organism 

Intermediar (OI) POR a fost semnat un acord cadru de implementare a Programului 

Operaţional Regional care asigură separarea funcțiilor la nivelul celor două entităţi şi 

stabileşte atribuţiile pentru fiecare parte a actului menționat.  

 Gestionarea și implementarea Programului Operațional Regional (POR) conform 

Regulamentelor CE, a legislației naționale relevante și a principiilor unui management 

financiar riguros, reprezintă responsabilitatea Autorității de Management desemnate 

pentru acest program. 

În conformitate cu alocările financiare aprobate in ședința Comitetului de 

Monitorizare POR din data de 16 august 2007, la nivelul Regiunii Sud-Vest Oltenia sunt 

disponibile finanțări nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007-2013. 

Trebuie luat în considerare faptul că, începând cu acest an, activitatea în cadrul 

POR 2007-2013 s-a extins, ca urmare a numărului mare de proiecte aflate în diferite 

faze, respectiv de evaluare, contractare şi implementare.  

4.3 Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sud Vest Oltenia (ADI S-V Oltenia)  

 Prin Hotărârea Consiliul Judeţean Gorj nr. 95/2007, modificată şi completată cu 

Hotărârea nr. 36/2008 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean 

Gorj nr. 95/2007, s-a aprobat participarea Judeţului Gorj la constituirea Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitare Sud-Vest Oltenia.  

 Cele cinci judeţe din Regiunea Sud–Vest Oltenia şi-au exprimat acordul de a 

coopera şi de a se asocia în conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice 

Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale 

Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi 

completările ulterioare, aprobată prin Legea 246/2005, în cadrul Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia (denumită în cele ce urmează „Asociaţia”), 

propunându-şi ca scop promovarea şi realizarea proiectelor de dezvoltare regională de 

interes comun în domeniile serviciilor sociale, transport, mediu, turism, educaţie, utilităţi 
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publice, resurse umane, cercetare-inovare, administraţie, mediu de afaceri, dezvoltare 

durabilă.  

Obiectivul principal al Asociaţiei este îmbunătăţirea sistemului regional integrat 

pentru situaţii de urgenţă prin achiziţionarea în comun a echipamentelor pentru situaţii 

de urgenţă şi furnizarea în comun a serviciului public de intervenţie în situaţii de 

urgenţă. 

În cadrul Programului Operaţional Regional, Axa prioritară 3, domeniul major de 

intervenţie 3.3 „Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru 

intervenţii în situaţii de urgenţă” Regiunea Sud Vest Oltenia este aplicant eligibil, prin 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sud Vest Oltenia, constituită, conform Ghidului 

Solicitantului, prin asocierea judeţelor: Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt şi Vâlcea.  

 4.4 Ansamblul Regiunilor Europene (ARE)  

Potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 35 din 21 octombrie 2004, s-a aprobat 

aderarea instituţiei noastre la Ansamblul Regiunilor Europene, astfel încât Judeţul Gorj 

a devenit regiune membră a acestei organizaţii. 

Adunarea Regiunilor Europene (ARE) este o rețea independentă a regiunilor 

europene și cea mai mare organizație de cooperare interregională din întreaga Europă, 

reprezentând mai mult de 270 de regiuni din 33 de țări și 16 organizații interregionale. 

ARE cooperează cu Comitetul Regiunilor (CoR) și cu Congresul Autorităților Locale și 

Regionale din Europa (CLRAE), care sunt 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 deține statutul de observator în cadrul CLRAE. 

Reprezentanții Comitetului Regiunilor și CLRAE sunt membrii ai Biroului ARE. 

Viziunea Adunării Regiunilor Europene (ARE) este o Europă în care autoritățile 

regionale (în cazul României, cele județene), ca structuri de guvernare mai apropiate de 

cetățeni, joacă un rol cheie în guvernarea, deservirea și formarea societății.  

ARE 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. Promovează subsidiaritatea și structurile regionale democratice și permite 

regiunilor să formeze liantul esențial între Europa și cetățenii ei. 
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Obiectivele strategice ale ARE: 

 Promovarea democrației regionale și a principiului subsidiarităţii în Europa; 

 Sporirea influenţei politicilor regionale la nivelul instituţiilor europene, 

 Încurajarea dialogului politic și 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 și promovarea diversităţii regionale în toate expresiile ei. 

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 cu ultimele informaţii privitoare la normele şi 
reglementările Uniunii Europene. 
 
 

E. ACTIVITATEA DE TRANSPORT PUBLIC JUDEȚEAN 

1. Întreținerea, dezvoltarea și modernizarea infrastructurii rutiere 

La acest capitol, Consiliul Judeţean Gorj are ca obiectiv promovarea, elaborarea 

documentaţiilor tehnice, urmărirea, în condiţii de calitate, a execuţiei şi recepţionarea 

lucrărilor de modernizare, reabilitare, reparaţii capitale, reparaţii curente şi de întreţinere 

pe reţeaua publică de drumuri şi poduri judeţene.   

În stabilirea priorităţilor privind activitatea de drumuri, s-a avut în vedere starea 

de viabilitate, importanţa tehnico-economică a acestora, traficul mediu zilnic, asigurarea 

confortului minim şi a siguranţei în trafic pe drumurile publice aflate în patrimoniul 

judeţului Gorj, reabilitarea şi  modernizarea traseelor principale ce fac legătura cu 

http://www.aer.eu/photo-gallery/governing-bodies/2009/bureaugoteborg/photobook/5.html
http://www.aer.eu/photo-gallery/governing-bodies/2009/bureaugoteborg/photobook/5.html
http://www.aer.eu/home.html
http://www.aer.eu/photo-gallery/governing-bodies/2009/bureaugoteborg/photobook/20.html
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judeţele limitrofe, precum şi racordarea centrelor de comună sau oraş la reţeaua de 

drumuri publice judeţene sau naţionale prin drumuri asfaltate. 

1.1. Investiţii    

1.1.1. Proiecte cu finanțare nerambursabilă 

 „Reabilitare drumuri judeţene DJ 665, km 0+000 - 54+500 şi DJ 675C, km 0+000 

- 4+300”, finanţat în baza contractului nr. 1/ 22.04.2008, prin Programul 

Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 2, Domeniul major de intervenţie 

2.1.  

Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătăţirea infrastructurii 

regionale pentru sprijinirea dezvoltării economice şi pentru atragerea de investiţii la 

nivelul judeţului Gorj. Zona în care sunt amplasate cele două drumuri este o zonă cu un 

real potenţial turistic şi care, prin refacerea infrastructurii de acces, va cunoaște o 

dezvoltare semnificativă. 

Ţinta proiectului o reprezintă reabilitarea drumului judeţean DJ 665, care face 

legătura între drumurile naţionale DN 66 şi DN 67 şi reabilitarea drumului judeţean DJ 

675C, care face legătura între drumul judeţean DJ 665 şi drumul naţional DN 67..  

      Principalele obiective ale proiectului sunt: 

 Reabilitarea sectorului de drum respectiv, prin aplicarea unui sistem rutier 
alcătuit din : 

 sector 0+000 - 10+000 
   - strat de uzură, h = 4,0 cm; 

   - aşternere geocompozit; 

   - frezare 3-6 cm mixtură existentă;  

 sector 10+000 - 25+000 
- strat de uzură, h = 4,0 cm; 

- strat de binder, h = 5,0 cm; 

   - strat de piatră spartă, h = 20,0 cm; 

 sector 25+000-40+000 
- strat de uzură, h = 4,0 cm; 

- strat de binder, h = 5,0 cm; 

                                - aşternere geocompozit 

   - frezare 3-6 cm mixtură existentă;  

 sector 40+000 - 54+500 
- strat de uzură, h = 4,0 cm; 

      - strat de binder, h = 5,0 cm; 

- strat de piatră spartă, h = 20,0 cm; 

În zonele cu burduşiri se prevede următorul sistem rutier: 

- strat de uzură, h = 4,0 cm; 

- strat de binder, h = 5,0 cm; 
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- mixtură asfaltică, h = 8 cm; 

- piatră spartă 25 cm; 

- balast 30 cm; 

Drum Judeţean DJ 675 C - structură rutieră propusă și realizată: 

sector 0+000 - 4+300 

- strat de uzură, h = 4,0 cm; 

- strat de binder, h = 5,0 cm; 

                                - aşternere geocompozit; 

   - frezare 3-6 cm mixtură existentă;  

 Curăţire şi decolmatare şanţuri; 

 Curăţire şi decolmatare podeţe, reparaţii coronamente şi înlocuire parapeţi 
degradaţi; 

 Curaţire şi decolmatare podeţe la drumurile laterale; 

 Lărgire podeţe existente; 

 Rigole pavate, acolo unde drumurile traversează localităţile şi ampriza drumurilor 
nu permite execuţia de şanţuri - 25 km; 

 Drenuri sub rigole - 25 km. 
 
Lucrările la obiectivul de investiţie ,,Reabilitare drumuri judeţene DJ 665, km 

0+000 - 54+500 şi DJ 675C, km 0+000 - 4+300” urmează să fie finalizate în anul 2011, 
în anul 2010 fiind realizate în procent de circa 87%. 

 

    

Reabilitare drumuri judeţene DJ 665, km 0+000 - 54+500 şi DJ 675C, km 0+000 - 

4+300 

(strat de uzură din mixtură asfaltică tip BA16, montat parapeţi metalici) 
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Reabilitare drumuri judeţene DJ 665, km 0+000 - 54+500 şi DJ 675C, km 0+000 - 

4+300 

(strat de binder din mixtură asfaltică tip BAD25) 

     

Reabilitare drumuri judeţene DJ 665, km 0+000 - 54+500 şi DJ 675C, km 0+000 - 

4+300 (lucrări  pe pod, km 42+230) 

     

Reabilitare drumuri judeţene DJ 665, km 0+000 - 54+500 şi DJ 675C, km 0+000 - 

4+300 (strat de  bază din mixtură asfaltică tip AB2) 
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1.1.2. Proiecte cu finanțare proprie 

 Față de propunerile de obiective investiţionale pe drumurile publice judeţene, atât 

în privinţa serviciilor de proiectare, cât şi referitor la necesitatea execuţiei de lucrări 

prevăzute în cadrul listelor de investiţii aferente capitolului bugetar 84.02, au fost 

realizate următoarele:  

 ,,Consolidare terasamente pe DJ 664, km 11+150, Schela” 

Pentru execuţia obiectivului de investiţie ,,Consolidare terasamente pe DJ 664, 

km 11+150, Schela” a fost încheiat contractul de lucrări nr. 10735/ 02.11.2009, a cărui 

valoare însumează 85.963,22 lei, inclusiv TVA.  

În prezent, la data întocmirii prezentului raport, lucrările la obiectiv sunt finalizate. 

 

       
Consolidare terasamente pe DJ 664, km 11+150, Schela - recepţie la terminarea 

lucrărilor 
 

                 
 

Consolidare terasamente pe DJ 664, km 11+150, Schela - recepţie la terminarea 
lucrărilor 

 

 ,,Consolidare terasamente pe DJ 664, km 5+500, Arcani” 
Pentru execuţia obiectivului de investiţie ,,Consolidare terasamente pe DJ 664, 

km 5+500, Arcani” a fost încheiat contractul de lucrări nr. 5966/ 24.06.2009, în valoare 

de 399.353,57 lei, inclusiv TVA.  
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În prezent, la data întocmirii prezentului raport, lucrările la obiectiv sunt finalizate. 

      
 

Consolidare terasamente pe DJ 664, km 5+500, Arcani - recepţie la terminarea 
lucrărilor 

                        

      
 

Consolidare terasamente pe DJ 664, km 5+500, Arcani - recepţie la terminarea 
lucrărilor 

 

 ,,Consolidare terasamente pe DJ 672C, km 6+300, Arcani” 
Pentru execuţia obiectivului de investiţie ,,Consolidare terasamente pe DJ 672C, 

km 6+300, Arcani” a fost încheiat contractul de lucrări nr. 10733/ 02.11.2009, a cărui 

valoare însumează 464.780,90 lei, actualizată cu cota de 24% TVA, conform legislaţiei 

în vigoare . 

La data întocmirii prezentului raport, lucrările sunt  finalizate. 
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Consolidare terasamente pe DJ 672C, km 6+300, Arcani  - recepţie la terminarea lucrărilor 
 
 

 ,,Consolidare terasamente pe DJ 674A, km 18+900, Tîrculesti, jud. Gorj” 
Pentru execuţia obiectivului de investiţie ,,Consolidare terasamente pe DJ 674A, 

km 18+900, Tîrculesti, jud. Gorj” a fost încheiat contractul de lucrări nr. 10734/ 

02.11.2009, în valoare de 986.844,39 lei, inclusiv TVA.  

La data întocmirii prezentului raport, lucrările la acest obiectiv de investiţie sunt  

finalizate. 

         

Consolidare terasamente pe DJ 674A, km 18+900, Țîrculești, jud. Gorj  
recepţie la terminarea lucrărilor 
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Consolidare terasamente pe DJ 674A, km 18+900, Țîrculești, jud. Gorj – 
la terminarea lucrărilor 

 

 ,,Ameliorare albie în zona podului şi consolidare rampe acces pod 
pe DJ 675B, km 10+250” 

Pentru execuţia obiectivului de investiţie ,,Ameliorare albie în zona podului şi 

consolidare rampe acces pod pe DJ 675B, km 10+250” a fost încheiat contractul de 

lucrări nr. 5969/ 24.06.2009, în valoare de 806.917,40 lei, inclusiv TVA.  

Lucrările la obiectivul de investiţie ,,Ameliorare albie în zona podului şi 

consolidare rampe acces pod pe DJ 675B, km 10+250” vor fi finalizate în cursul anului 

2011. 

       

Ameliorare albie în zona podului şi consolidare rampe acces pod pe DJ 675 B km 

10+250 - recepţia la terminarea lucrărilor 
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Ameliorare albie în zona podului şi consolidare rampe acces pod pe DJ 675 B km 
10+250 - recepţia la terminarea lucrărilor 

 ,,Consolidare pod pe DJ 671B, km 4+600, Văgiuleşti” 
Pentru execuţia obiectivului de investiţie ,,Consolidare pod pe DJ 671B, km 

4+600,  Văgiuleşti” a fost încheiat contractul de lucrări nr. 5968/24.06.2009, a cărui 

valoare însumează 3.588.574,62 lei, inclusiv TVA.  

       

Consolidare pod pe DJ 671B, km 4+600, Văgiuleşti – recepţie la terminarea lucrărilor 
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Consolidare pod pe DJ 671B, km 4+600, Văgiuleşti – recepţie la terminarea 

lucrărilor 

 ,,Reabilitare sistem rutier pe DJ 675A, km 9+700 - 14+700, Berlesti - 
Bustuchin” 

Pentru execuţia obiectivului de investiţie ,,Reabilitare sistem rutier pe DJ 675A, 

km 9+700 - 14+700, Berleşti - Bustuchin” a fost încheiat contractul de lucrări nr. 

7786/07.08.2009, în valoare de 1.457.488,18 lei, inclusiv TVA.  

La data întocmirii raportului, lucrările la acest obiectiv de investiţie sunt 

finalizate. 

 

       

Reabilitare sistem rutier pe DJ 675 A, km 9+700 - 14+700, Berleşti - Bustuchin –  
execuţie şanţ dalat 

 

 ,,Pod peste pârâul Galbenu, pentru acces la Peştera Muierii, comuna Baia 
de Fier, județul Gorj” 
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 Pentru execuţia obiectivului de investiţie ,,Pod peste pârâul Galbenu, pentru 

acces la Peştera Muierii, comuna Baia de Fier, județul Gorj” a fost încheiat contractul de 

lucrări nr. 7376/ 28.07.2009, în valoare de 758.030,00 lei, inclusiv TVA.  

La data întocmirii prezentului raport de specialitate, lucrările la obiectivul de investiţie 

sunt finalizate.   

          
 

Pod peste pârâul Galbenu, pentru acces la Peştera Muierii, comuna Baia de Fier, județul 
Gorj – recepţie la terminarea lucrărilor 

 

     
 

Pod peste pârâul Galbenu, pentru acces la Peştera Muierii, comuna Baia de Fier, județul 
Gorj – recepţie la terminarea lucrărilor 

 

 ,,Consolidare terasamente pe DJ 661, Ţînţăreni - Tg.Cărbuneşti - Săcelu - 
Crasna, km 56+401, km 61+927 şi km 62+924” 

 Pentru execuţia obiectivului de investiţie ,,Consolidare terasamente pe DJ 661, 

Ţînţăreni – Tg.Cărbuneşti – Săcelu - Crasna, km 56+401, km 61+927 şi km 62+924” a 

fost încheiat contractul de lucrări nr. 4885/ 25.05.2009, a cărui valoare este de 

4.085.975,67 lei, inclusiv TVA.  

La data întocmirii prezentului raport de specialitate, lucrările la obiectivul de 

investiţie sunt finalizate. 
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Consolidare terasamente pe DJ 661, Ţînţăreni – Tg.Cărbuneşti – Săcelu - Crasna, km 
56+401, km 61+927 şi km 62+924 – recepţie la terminarea lucrărilor 

 

1.2. Lucrări de întreţinere și reparaţii  

În cursul anului 2010, o serie de lucrări din categoria cheltuielilor curente, precum: 

 execuţie lucrări de îmbrăcăminţi asfaltice uşoare pe o lungime de 4,15 km, 

după cum urmează: 

- I.A.U. (îmbrăcăminte asfaltică ușoară) pe DJ 665C Crasna - Pojogeni, km 

22+330 - 23+630; 

- I.A.U. pe DJ 605B Brăteşti - Stejari, km 14+000 - 15+350; 

- I.A.U. pe DJ 671C Ohaba – Covrigi - Văgiuleşti, L = 1,5 km; 

 Au fost realizate covoare asfaltice pe următoarele tronsoane de drumuri 

judeţene: 

  -   covor asfaltic pe DJ 675C Tg.Logreşti – Alimpeşti - Baia de Fier - Peştera 

Muierii, km 39+500 - 42+000; 

  -   covor asfaltic pe DJ 663, L = 2,857 km; 

  -  covor asfaltic pe DJ 663 Copăcioasa, km 0+000 - 0+400. 

 lucrări privind semnalizarea rutieră atît pe verticală, cât şi pe orizontală (marcaje 

transversale şi longitudinale) 
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În acest scop, Consiliul Judeţean Gorj a iniţiat o campanie amplă, într-o primă 

fază de identificare a zonelor unde se vor executa marcaje transversale (treceri de 

pietoni), precum şi montarea de indicatoare verticale corespunzătoare, ulterior 

asigurând o semnalizare corespunzătoare pe întreaga reţea de drumuri publice 

judeţene, atât prin marcaje longitudinale şi transversale, cât şi prin montarea de table 

indicatoare. 

Au fost executate lucrări de semnalizare verticală pe întreaga reţea de drumuri 

publice judeţene, cu preponderenţă pe următoarele drumuri judeţene: 

- DJ 674C Câlnic - Şomăneşti (7,058 km); 

- DJ 675C Logreşti - Bustuchin - Alimpești - Peştera Muierii (20,50 km); 

- DJ 672C DN 67 - Tălpăşeşti - Stroieşti - Răchiţi - Runcu (14+700 km); 

- DJ 671 Apa Neagră - Padeş - Cloşani - Valea Mare (18,7 km); 

- DJ 671B Jirov - Văgiuleşti - Motru - Glogova 5+500 - 41+000 (33,500 km); 

- DJ 674A Tg Jiu - Bucureasa - Barza (12,440 km); 

- DJ 605A Dănciuleşti - Obârşia (15,400 km); 

- DJ 674 Vlăduleni - Fărcăşeşti - Peşteana de Jos Urdari - Turceni - Ioneşti - 

Lim.Jud. Mehedinţi (38,4 km); 

- DJ 663 Dâmbova - Copăcioasa (13,550 km); 

- DJ 675 Cărbuneşti - Peşteana (25,00 km); 

- DJ 675 B Câmpu Mare - Albeni - Alimpeşti (21,300 km). 

 lucrări de reprofilare şi cilindrare pe întreaga lungime de drumuri pietruite 

O altă categorie de lucrări au constituit-o lucrările de reprofilare şi cilindrare pe 

întreaga lungime de drumuri pietruite. Lucrările de pietruire prin adaos de material 

pietros, profilare şi cilindrare s-au executat pe drumul judeţean DJ 675C, între 

localităţile Bustuchin şi Alimpeşti. În vara anului 2010 s-au executat lucrări de adaos 

material pietros, profilare şi cilindrare pe drumul judeţean DJ 663A, între localităţile 

Barza şi Brătuia, precum şi pe DJ 671C, între localităţile Covrigi şi Văgiuleşti. 

Având în vedere specificul de permanenţă şi continuitate al activităţii de 

întreţinere şi reparaţii pe drumurile publice judeţene, precum şi starea de viabilitate a 

drumurilor judeţene înainte de intrarea în perioada de iarnă, pentru anul 2010 au fost 

realizate lucrări de reparaţii curente la drumurile publice şi de deszăpezire a drumurilor 

publice, după cum urmează: 

 Lucrări de semnalizare rutieră; 

 Activitate de întreţinere; 

 Activitate de iarnă. 
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1.3. Transport public județean de persoane 

Serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate ce se 

realizează printr-un număr de 105 trasee judeţene, trebuie să asigure cerinţele de 

deplasare ale cetăţenilor în interiorul judeţului, în funcţie de cererea de transport şi de 

capacitatea disponibilă.  

Ca urmare a solicitărilor operatorilor de transport cărora li s-au atribuit trasee în 

cadrul Programului de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate, 

valabil pentru perioada 2008 – 2013, precum şi a solicitărilor autorităţilor locale din 

judeţul Gorj, în scopul satisfacerii cu prioritate a nevoilor de deplasare ale populaţiei, ale 

personalului instituţiilor publice şi ale operatorilor economici pe teritoriul unităţilor 

administrativ-teritoriale, în luna mai 2010 s-a modificat Programul de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate valabil pentru perioada 2008 – 2013. Datorită 

modificărilor survenite, în luna iunie 2010 au fost refăcute caietele de sarcini pentru un 

număr de 20 trasee care au fost transmise Autorităţii Rutiere Române – Agenţia Gorj.  

S-a desfăşurat un număr de 7 licitaţii electronice în cadrul cărora s-au atribuit un 

număr de 21 trasee. S-au eliberat un număr de 340 licenţe de transport pentru servicii 

de transport public judeţean prin curse regulate speciale, trasee care deservesc în 

special transportul din domeniul mineritului, petrolului şi în şcoli.  

 

F. ACTIVITATEA DE AMENAJARE A TERITORIULUI ŞI URBANISM 

1. Urbanism și amenajarea teritoriului 

 În anul 2010 s-au realizat două faze de proiectare din contractul de actualizare a 

Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţului Gorj:    

Etapa I - elemente care condiţionează dezvoltarea;  

Etapa a II-a - diagnostic, priorităţi, în valoare de 553.945 lei. 

Pentru crearea bazei de date necesare elaborării PATJ, s-a colectat în mai multe etape, 

un volum foarte mare de informaţii de la primăriile localităţilor, principalele instituţii și 

agenţi economici din judeţ. Lucrarea urmează sa fie finalizată în luna iulie a anului 

2011. 

 Împreună cu Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj, s-a analizat și aprobat prin 

hotărâre de consiliu, „Programul integrat de gestionare a calităţii aerului, pentru 
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zonele Rovinari - pentru indicatorii dioxid de sulf (SO2) şi pulberi în suspensie  

(PM 10),  Tg.-Jiu - pentru indicatorul pulberi în suspensie (PM 10) şi Turceni - 

pentru indicatorul dioxid de sulf (SO2),  2010-2013”  

 S-a analizat și aprobat „Planul de analiză și acoperire a riscurilor pentru judeţul 

Gorj”, elaborat de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Gorj. 

 S-au analizat şi identificat, împreună cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 

și cu Inspectoratul de Stat în Construcţii, zonele de risc la alunecări de teren şi la 

inundaţii. 

 S-a analizat și avizat Planul Urbanistic Zonal pentru DN 66A, km 47+600 - 66 + 

204, Câmpul lui Neag – Cerna și raportul de mediu aferent  al Direcţiei Regionale 

de Drumui si Poduri Timişoara. 

 S-a analizat și aprobat prin Hotărâre de consiliu, Planul Urbanistic Zonal Staţie 

de epurare Ticleni. 

 S-au verificat, recepţionat, avizat și arhivat documentaţiile întocmite conform 

H.G. nr. 834/1991 privind terenurile din patrimoniul societăţilor comerciale cu 

capital integral sau majoritar de stat. 

 Pentru anul 2010, s-au efectuat demersurile de solicitare la M.D.R.T. a sumei  de 

228.000 lei pentru actualizarea planurilor urbanistice generale a 8 localităţi: 

Borăscu, Bumbești Pițic, Crușeț, Dănciulești, Turburea, Văgiulești, Samarinești, 

Scoarța, dar nu au fost alocate fonduri de la bugetul de stat în nicio localitate din 

ţară. 

2. Autorizări, disciplină și control 

În anul 2010, Compartimentul autorizări şi control a analizat, întocmit, înaintat 

spre aprobare şi eliberat un număr de 180 certificate de urbanism pentru care s-au 

încasat 10.165 lei şi 37 de autorizaţii de construire/desfiinţare pentru care s-au 

încasat 101.073 lei. 

S-a efectuat un număr de 55 de controale privind respectarea disciplinei in 

urbanism şi amenajarea teritoriului precum şi respectarea legislaţiei privind autorizarea 

lucrărilor de construire. 

S-a soluţionat un număr de 16 de sesizări și scrisori referitoare la abateri de la 

regulile de construire. 

S-au eliberat 34 de avize ale structurii de specialitate în vederea emiterii 

certificatelor de urbanism și 6 avize ale structurii de specialitate, în vederea emiterii 

autorizaţiilor de construire/desfiinţare. 
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G. ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ 

1. Dezvoltarea capacităţii administrative şi monitor oficial 

1.1. Coordonarea activităţii consiliilor locale 

 

         În conformitate cu prevederile art. 104 al. 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 din cele 70 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţ. 

         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, 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.  

Obiectivele au fost axate pe aspectele organizatorice ale activităţii de administraţie: 

 Prezentarea în şedinţele de consiliu local a informărilor privind stadiul realizării 

acţiunilor din Programul de gospodărire a unităţii administrativ-teritoriale (întocmit în 

baza O.G. nr. 21/2002 aprobată prin Legea nr. 515/2002);  

 Respectarea prevederilor H.G. nr. 661/2001 privind procedura de eliberare a  

certificatului de producător,  modificată şi completată prin H.G. nr.1334/2004 şi H.G. nr. 

1578/2004;  

 Constituirea Comisiei locale de ordine publică, denumită în continuare Comisia 

locală, organism cu rol consultativ, prin adoptarea de HCL; 

 Depunerea declaraţiilor de avere şi interese de către aleşii locali şi a 

funcţionarilor publici pentru anul 2009 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. 

Operarea în Registrul declaraţiilor de avere şi de interese; 

 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; 
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 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; 

 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 semestrul II/2010. 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. 

 Prezentarea Rapoartelor anuale de activitate ale consilierilor locali şi 

viceprimarilor în şedinţe de consiliu local în conformitate cu prevederile art. 52, al. 4 din 

Legea nr. 215/2001 modificată; 

 Desemnarea prin dispoziţia primarului a persoanelor responsabile privind liberul 

acces la informaţiile de interes public şi întocmirea Raportului anual privind transparenţa 

decizională conform  Legii nr. 52/2003 şi a Raportului de evaluare a implementării Legii 

nr. 544/2001  ce a fost  adus la cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei, prin 

grija secretarului; 

 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; 

 Respectarea prevederile Legii nr. 16/1996, privind Arhivele Naţionale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Întocmirea dosarelor speciale individuale pentru instituirea curatelei; 

 Aprobarea de către consiliul local, în condiţiile prevederilor legale, a cooperării si 

asocierii cu alte unităţi administrativ-teritoriale din ţară, aderarea la asociaţii naţionale 

ale autorităţilor administraţiei publice locale, in vederea promovării unor interese 

comune conform prevederilor art. 36, alin. 7, lit. c din Legea nr. 215/ 2001 republicată; 

      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. 

 

1.2. Editare Monitor Oficial al judeţului Gorj       

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 



Consiliul Județean Gorj             Raportul Președintelui 2010 

 

 134 

Monitorului Oficial al Judeţului Gorj, în cele 70 de unităţi administrativ-teritoriale din 

judeţ. 

     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 pe bază de reciprocitate, de Monitoare Oficiale ale judeţelor din ţară, în 

scopul realizării unui schimb util de experienţă în activitatea administraţiei publice 

locale.  

 

2. Monitorizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice  

Serviciul Unitatea Judeţeană pentru Monitorizarea Serviciilor 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.  

În domeniul alimentării cu apă a localităţilor, s-a acţionat în vederea acordării de 

asistenţă tehnică serviciilor publice din cadrul consiliilor locale, aşa cum reiese din 

dispoziţiile Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicată.  

De asemenea, 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 92%.  

Au fost comunicate la organismele centrale şi cele de resort diverse situaţii 

referitoare la serviciile comunitare de utilităţi publice, dintre care amintim: 

- Declaraţia de consum total anual de energie a unităţilor sanitare – către 

A.N.R.E. Craiova; 

- Situaţia  investiţiilor în serviciul de canalizare din mediul rural – către 

A.N.R.S.C. Slatina; 

- Situaţia sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare aflate în execuţie şi 

termenul PIF – Administraţia Naţională „Apele Române” Craiova; 

- Situaţia localităţilor care deţin sisteme de alimentare cu apă şi canalizare din 

mediul rural – către A.N.R.S.C. Slatina; 

- Inventarul sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare – către M.D.R.T.; 

- Situaţia necesarului de extindere reţele electrice a localităţilor rurale şi urbane 

– către M.E.C.; 

- Situaţia locuinţelor neelectrificate – către C.E.Z. Distribuţie S.A. Craiova, etc. 
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Totodată, prin H.C.J. nr. 45/2010 s-a procedat la darea în administrare către 

unităţile administrativ – teritoriale Bălăneşti şi Teleşti, pe baza proceselor verbale de 

predare – primire şi contractelor de dare în administrare, precum şi a regulamentului de 

organizare a activităţii de exploatare a sistemelor de alimentare cu apă, a obiectivelor 

de investiţii pentru alimentarea cu apă a satelor din cele două comune, investiţii 

finanţate prin H.G. nr. 687/1997 privind contractarea şi garantarea de către Guvern a 

unor credite pentru realizarea unor programe guvernamentale privind pietruirea 

drumurilor comunale, alimentarea cu apă a satelor, asigurarea cu locuinţe sociale, 

refacerea şi dezvoltarea infrastructurii în intravilanul localităţilor rurale. 

Din luna septembrie 2010, Serviciul Unitatea Judeţeană pentru Monitorizarea 

Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice a realizat un set de situaţii prin care se solicită 

informaţii tehnice şi financiare cu privire la stadiul de dezvoltare şi infrastructura 

aferentă serviciilor comunitare de utilităţi publice, situaţii ce se transmit lunar de 

către fiecare unitate administrativ-teritorială de pe raza judeţului Gorj. 

Scopul solicitării acestor informaţii este: 

- monitorizarea, coordonarea şi implementarea strategiilor locale privind accelerarea 

dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice, precum şi a planurilor de 

implementare aferente; 

- 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; 

- fundamentarea propunerilor de proiecte investiţionale finanţate anual prin programele 

guvernamentale. 

  

3. 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 nr.787/2002 ale prezentului regulament 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. 
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Organizarea şi funcţionarea Autorităţii Teritoriale de Ordine 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. 

Referitor la sprijinul financiar în anul 2010 alocat de Autoritatea Teritorială de Ordine 

Publică, Inspectoratului Judeţean de Poliţie Gorj i-au fost repartizate un număr de 70 de  

harţi ale judeţului pentru fiecare post de poliţie. 

În anul 2010 , în cadrul comisiei de coordonare, situaţii de urgenţă şi pentru petiţii s-au 

ţinut 12 şedinţe, în care s-au analizat următoarele probleme: 

- raportul asupra eficienţei serviciului poliţienesc pentru anul 2009; 

- măsurile de combatere a comercializării și consumului de plante etnobotanice 

la nivelul judeţului Gorj; 

- activităţile preventive şi de constatare desfăşurate de cadrele poliţiei rutiere în 

trimestrul I 2010; 

- evaluarea activităţilor desfăşurate şi a rezultatelor obţinute de efectivele 

biroului de ordine publică în trimestrul I 2010; 

- analiza situației semafoarelor şi indicatoarelor rutiere scoase de sub tensiune 

sau care și-au dovedit ineficiența; 

- activităţile desfăşurate de efectivele de poliţie de ordine publică din cadrul 

formaţiunii poliţiei rurale şi a celor 9 posturi arondate Poliţiei Tg-Jiu; 

- activităţile desfăşurate de efectivele de poliţie de ordine publică de pe raza 

municipiului Tg-Jiu în semestrul II al anului 2010; 

- prevenirea şi reducerea fenomenului infracţional, în domeniul protejării vieţii şi 

integrităţii personale; 

- modalităţile de prevenire a criminalităţii; 

- problema criminalităţii în mediul sătesc; 

- verificarea magazinelor de vise şi produselor care sunt distribuite în aceste 

spații; 
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- proiectul de hotărâre ce va fi supus aprobării şedinţei Consiliului Judeţean 

privind interzicerea comercializării plantelor etnobotanice la mai puţin de 2 km 

de unităţile şcolare. 

La celelalte 2 comisii ale Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică, şi anume la 

comisia de planificare, stabilire şi evaluare a indicatorilor de performanţă minimali şi 

comisia pentru probleme sociale, standarde profesionale, consultanţă şi drepturile 

omului s-au ţinut 24 de şedinţe. 

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Gorj a desfășurat 4 şedinţe de plen 

ordinare şi extraordinare, respectând regulamentul de organizare şi funcţionare a 

comisiei stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 787/2002. 

  

H. RELAȚII PUBLICE 

1. Transparenţa decizională la nivelul Consiliului Judeţean Gorj 

- S-a asigurat transparenţa decizională a informaţiilor de interes public în 

administraţia publică cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 de către 

persoana desemnată în acest sens de către  preşedintele consiliului judeţean, 

prin publicarea pe site-ul instituţiei şi în Monitorul Oficial al Judeţului Gorj.   

 

2. Relațiile cu publicul 

2.1. Accesul la informaţiile de interes public  

În conformitate cu prevederile Legii nr.544/2001 privind liberul acces la 

informaţiile de interes public şi ale Normelor metodologice de aplicare a acestei legi 

aprobate prin  Hotărârea Guvernului nr.123/2002, precum şi ale Regulamentului de 

organizare si funcţionare a autoritătii, în cadrul structurii organizatorice a aparatului 

propriu al Consiliului Judeţean Gorj, funcţionează Compartimentul relaţii publice. 

         În  perioada anului 2010 au fost înregistrate un număr total de 31 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 655, şi au fost furnizate pe loc, 

dacă a fost posibil, sau cu îndrumarea solicitanţilor să formuleze cerere în scris sau să 

se adreseze altor instituţii specializate, în funcţie de problemele solicitate.  

         Obiectivele stabilite pentru perioada anului 2010 au fost : 
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            -   coordonarea activităţii de acordare a informaţiilor de interes public solicitate, 

stabilind condiţiile şi formele în care are loc accesul la acestea; 

            -   înregistrarea şi ţinerea evidenţei solicitărilor de informaţii de interes public, 

precum şi a răspunsurilor transmise sau, dacă este cazul, a refuzurilor privind 

comunicarea acestora, în condiţiile legi; 

            -   asigurarea accesului mijloacelor de informare în masă la informaţiile  de 

interes public, conform prevederilor legale.        

              

2.2. Soluționare petiții 

În conformitate cu prevederile legii nr.233/02002 prin care se aprobă Ordonanţa 

de Urgenţă a Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a 

petiţiilor, în cursul anului 2010, la nivelul Consiliului Judeţean Gorj, au fost înregistrate 

un număr de 150 sesizări şi petiţii ale cetăţenilor, urmărindu-se soluţionarea în termenul 

prevăzut de lege şi comunicarea răspunsurilor. 

Din totalul de 150 sesizări şi petiţii, 2 au fost redirecţionate către Consiliul 

Judeţean Gorj de Preşedinţia României, răspunsul fiind înaintat atât petiţionarului cât şi 

administraţiei prezidenţiale, conform prevederilor OUG nr.27/2002. 

Cele 150 sesizări au fost formulate de cetăţeni din localităţile: Tg-Jiu, Rovinari, 

Motru, Bustuchin, Bălăneşti, Mătăsari, Aninoasa, Polovragi, Plopşoru, Glogova, 

Stăneşti, Turceni, Licurici, Cruşeţ, Padeş, Ioneşti, Bolboşi, Bîlteni, Brăneşti, Baia de 

Fier, Stejari, Dănciuleşti, Ţânţăreni, turburea. 

Problemele ridicate în petiţii au avut ca obiect: 

- obţinerea de titluri de proprietate pentru terenurile agricole conform Legii fondului 

funciar; 

- obţinerea de ajutoare sociale, materiale, băneşti, fiind vorba de persoane în 

vârstă, bolnave, fără posibilităţi materiale, cu pensii mici; 

- construirea de locuinţe şi anexe gospodăreşti fără autorizaţie de construcţie; 

- reparaţii de drumuri judeţene şi comunale; 

- sprijin în obţinerea unor locuri de muncă; 

- introducerea curentului electric în unele locuinţe; 

- sprijin material pentru reparaţii construcţii vechi, care s-au degradat în timp; 

- reparaţii poduri, podeţe, pe drumurile judeţene; 

- asigurarea iluminatului public în unele localităţi; 

- asigurarea marcajelor şi indicatoarelor acolo unde se impune; 

- degradarea locuinţelor din cauza circulaţiei mijloacelor de transport de tonaj 

greu, care distrug şi drumurile; 

- sprijin în obţinerea gradului I sau II de handicap; 
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- introducerea mijloacelor de transport pe unele trasee sau prelungirea acestora 

încât cetăţenii şi elevii să facă naveta în condiţii corespunzătoare; 

- reparaţii îmbrăcăminţi asfaltice; 

- locuinţe afectate de alunecările de teren. 

Petiţiile direcţionate greşit către Consiliul Judeţean Gorj, în termen de 5 zile de la 

înregistrare, au fost redirecţionate către autorităţile sau instituţiile publice, cu atribuţii în 

rezolvarea problemelor sesizate, petiţionarul fiind înştiinţat în acest sens, conform OUG 

nr.27/2002. 

Toate cele 150 de sesizări au fost soluţionate în termenul de 30 de zile de la data 

înregistrării, răspunsul fiind trimis petiţionarului, indiferent dacă soluţia a fost favorabilă 

sau nefavorabilă, conform OUG nr.27/2002. 

Unele petiţii au fost redirecţionate către DGASPC Gorj, întrucât se refereau la 

legislaţia privind persoanele cu handicap, precum şi către Instituţia Prefectului Gorj, 

întrucât se refereau la Legea fondului funciar. 

 

2.3. Bloggul Președintelui 

Comunicarea directă cu cetăţenii pe blogg-ul personal al preşedintelui Ion 

Călinoiu, la adresa www.ioncalinoiu.wordpress.com.  

Pe pagina sa de internet, preşedintele Consiliului Judeţean Gorj a propus 

periodic teme de discuţie, la care au fost primite comentarii şi întrebări. Au fost 

înregistrate peste 20 de comentarii şi întrebări, cu privire la situaţia drumurilor din judeţ, 

starea investiţiilor în aşezămintele sanitare din Gorj, probleme legate de modul de 

aplicare a legislaţiei din domeniul salarizării, solicitări personale ale cetățenilor, sesizări 

cu privire la activitatea în primării etc. 

 

3. Relațiile cu asociațiile cetățenești, fundații, ONG-uri 

3.1. S-a asigurat reprezentarea consiliului judeţean la şedinţele Comitetului 

Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice şi 

ale Grupului de lucru la nivel judeţean în domeniul prevenirii şi combaterii 

violenţei în familie. 

3.2. Prin Hotărârea nr. 113/13.11.2009 s-a aprobat parteneriatul între Consiliul 

Judeţean Gorj, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Gorj şi Fundaţia "S.O.S. Copiii Gorjului", pentru derularea 

proiectului ”Pot și eu!”. 

Proiectul cofinanțat de Consiliul Județean Gorj și derulat în cursul anului 2010, are drept 

obiectiv general promovarea de oportunități egale pentru incluziune socială, prin 

http://www.ioncalinoiu.wordpress.com/
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realizarea de activităţi din domeniul abilităţilor de viaţă pentru copiii cu dizabilităţi din 

centrele de recuperare de tip ambulatoriu din judeţul Gorj. Beneficiarii direcţi ai 

proiectului au fost reprezentaţi atât copiii cu dizabilităţi din judeţul Gorj, care 

frecventează Centrul de recuperare din cadrul Fundaţiei „S.O.S. COPIII GORJULUI”, 

cât şi de cei cu dizabilităţi din Centrul de recuperare neuro-motorie de tip ambulatoriu 

din cadrul Complexului de servicii comunitare pentru copilul cu handicap sever Târgu-

Jiu, al D.G.A.S.P.C. Gorj. 

  

 

 

 

 

 

Proiectul propus de către Fundaţia „S.O.S. COPIII GORJULUI” s-a încadrat în 

domeniul prioritar V al Strategiei de dezvoltare socio-economică a județului Gorj 2007-

2013, Domeniul Social, al cărui obiectiv general vizează dezvoltarea durabilă şi 

incluzivă a comunităţilor din judeţul Gorj şi asigurarea bunăstării tuturor locuitorilor, 

creşterea calităţii vieţii şi asigurarea accesului egal la servicii publice şi sociale 

diversificate şi personalizate, datorită promovării economiei sociale, creşterii cu 10% a 

accesului de ocupare a persoanelor apte de muncă din grupurile defavorizate şi întăririi 

capacităţii de furnizare a serviciilor sociale integrate. 

3.3. Sprijinirea ONG-urilor de tineret în vederea desfășurării anumitor activități 

la nivel local și național: Asociaţia Studenţilor din Universitatea 

„Constantin Brâncuşi” a fost sprijinită material pentru deplasarea unui 

grup de cinci studenţi la Alba Iulia, pe data de 1 decembrie, Ziua 

Națională a României; 

- Au fost distribuite materiale de promovare în cadrul acţiunilor desfășurate de 

către organizațiile de tineret, sportive, universitate, în țară sau în afara ţării 

(sesiuni de comunicări/simpozioane naționale ale UCB, ASUCB, ISU Gorj, SRI, 

CSS – echipa de minibaschet, Centrul de pregătire jandarmi, festivaluri naționale 

etc.) 
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4. Relațiile cu asociațiile sportive 

4.1. Asociaţia „Clubul Sportiv Energia Rovinari” 

Din anul 2002, Consiliul Județean Gorj este membru fondator al Asociaţiei Clubul 

Sportiv „Handbal Club Lignitul Târgu-Jiu”, care funcționează în cadrul Asociaţiei „Club 

Sportiv Energia Rovinari” din anul 2005. 

        În scopul asigurării resurselor financiare necesare menţinerii nivelului de 

performanţă la care au ajuns echipa de handbal „Energia Lignitul Târgu-Jiu” şi echipa 

de baschet C.S. Energia Rovinari, prin Hotărârea Adunării Generale a membrilor 

fondatori şi aderenţi, s-a stabilit o cotizaţie în sumă de 100.000 lei ce a fost acordată în 

lunile martie - noiembrie, în total de 700.000 lei pentru Consiliul Judeţean Gorj, pe anul 

2010.  

Datorită contribuţiei Consiliul Judeţean Gorj, cele două echipe de handbal 

„Energia Lignitul Târgu-Jiu” şi de baschet C.S. Energia Rovinari, au reuşit să se 

menţină în primele eşaloane, respectiv Liga I la handbal şi Divizia A la baschet. Astfel, 

la sfârşitul acestui an echipa de handbal se află pe locul III în Liga Naţională, iar echipa 

de baschet se clasează în acest 

moment pe locul IX.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Echipa de 

baschet 
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Echipa de handbal 

4.2. Asociaţia Judeţeană de Fotbal Gorj 

Prin Hotărârea Consiliul Județean Gorj nr. 67/23.09.2010 s-a aprobat încheierea 

unui parteneriat cu Asociaţia Judeţeană de Fotbal Gorj, în vederea susţinerii financiare 

a Programului sportiv ”Campionatul selecţionatelor judeţene U-16”. 

Scopul programului: constituirea unui grup de jucători de elită care să reprezinte 

nucleul echipei naționale pentru CampionatulEuropean 2016 și Campionatul Mondial 

2018 şi asigurarea unei competiții de regularitate și de valoare destinată celor mai 

talentați juniori. 

Obiectivele programului sunt: 

- Cuprinderea în selecționatele județene a celor mai talentați juniori sub 16 ani, 

dintre jucătorii legitimați la cluburile și asociațiile sportive din Județul Gorj; 

- Instruirea intensivă a acestor juniori, atât la cluburile lor, cât și în cadrul 

reprezentativei județene, pe baza unei metodologii moderne și unitare de 

antrenament, elaborată de Comisia Tehnică a Federaţiei Române de Fotbal 

(FRF); 

- Modernizarea pregătirii sportive și a celei școlare a juniorilor selecționați, 

astfel încât aceștia să progreseze pe ambele  planuri și să reprezinte modele 

de urmat; 

- Asigurarea prin parteneriatul FRF, AJF (Asociaţia Judeţeană de Fotbal), 

autoritățile locale, agenți economici, a resurselor umane, materiale, tehnice și 

financiare necesare desfășurării în condiții optime a selecției, pregătirii și 

participării în competiție a reprezentativelor județene de juniori; 

- Mediatizarea corespunzătoare a programului la nivel național, județean și 

local.  

Valoarea totală a bugetului estimat al programului sportiv la nivelul judeţului Gorj, 

este de 111.900 lei, din care Federaţia Română de Fotbal: 41.900 lei, Consiliul 

Județean Gorj: 40.000 lei şi Asociaţia Judeţeană de Fotbal Gorj: 30.000 lei. În luna 
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noiembrie 2010 s-a alocat suma de 20.000 lei de către Consiliul Județean Gorj, urmând 

ca în anul 2011 să se aloce şi restul de 20.000 lei. 

5. Relațiile cu mass-media 

Obiectivul general, de mediatizare a activităţilor desfăşurate în cadrul direcţiilor, 

serviciilor, a celorlalte compartimente din structura Consiliului Judeţean Gorj, precum şi 

a instituţiilor subordonate şi a comisiilor de specialitate, a fost atins prin participarea la 

evenimente de nivel judeţean, întâlniri cu reprezentanţii judeţene şi naţionale, 

participare la emisiuni radio-TV, prin comunicare directă cu cetățenii pe blogg-ul 

personal al președintelui Consiliului Județean Gorj, precum şi prin participarea la 

evenimente naţionale şi internaţionale. 

În anul 2010 s-au desfăşurat 25 de conferinţe de presă săptămânale, cu aceste 

ocazii fiind pregătite şi difuzate ziariştilor materiale cuprinzând informaţii legate de 

activitatea Consiliului Judeţean Gorj. Conferinţele au fost susţinute, în principal, de 

preşedintele Consiliului Judeţean, Ion Călinoiu. În funcţie de materialele sau de 

subiectele de actualitate prezentate, au fost invitaţi directorii instituţiilor subordonate sau 

agenţilor economici sub autoritate, dar şi consilieri din aparatul de specialitate al 

consiliului.  

Dintre subiectele abordate, pot fi amintite următoarele: 

- Bugetul pe 2010 şi situaţia încasării veniturilor la bugetul propriu al judeţului; 

- Deplasări în teren pentru prezentarea fazelor de lucru la lucrările de investiţii, 

reparaţii şi întreţinere pe drumurile judeţene; 

- Inspectarea ritmului de lucru pe drumurile naţionale care tranzitează judeţul Gorj 

şi care se află în proces de reabilitare: E79 (DN 66); 

- Programul investiţiilor, serviciilor şi lucrărilor pe 2010  

-  Programul de măsuri pentru gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, în 

perioada 15.03. – 15.04.2010; 

-  Lucrări executate sau prevăzute a se executa în domeniul sănătăţii în anul 2010; 

- Activităţile desfăşurate pentru întreţinerea patrimoniului Consiliului Judeţean 

Gorj; 

- Participarea Ansamblului Artistic Profesionist „Doina Gorjului” la festivaluri și 

spectacole din țară și străinătate; 

- Prezentarea portofoliului de proiecte aflate în pregătire, pentru accesarea 

fondurilor post-aderare, a proiectelor depuse în vederea obţinerii finanţării;  

-  Agenda culturală 2010;  

-  Situaţia lucrărilor pe DJ 665; 

- Probleme legate de rectificarea bugetară, suplimentarea de fonduri pentru 

reparaţiile de drumuri; 

-  Programul sărbătorilor de iarnă 2010. 
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 Teme de actualitate, care au prezentat interes pentru mass-media şi pentru 

cetăţeni au fost dezbătute în cadrul a peste 55 de emisiuni radio şi tv, cu 

participarea preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj, a şefilor direcţiilor şi 

serviciilor de specialitate, a purtătorului de cuvânt al instituţiei și consilierului 

pe probleme de comunicare. Printre participările importante, sunt de 

menţionat prezențele la: 

 Televiziuni naționale: Antena 3, TVR1, Realitatea TV; 

 Radiouri naționale: Radio România Actualități, Antena Satelor; 

 Radiouri regionale: Radio Oltenia Craiova, emisiunile „Acasă în Europa”, 

”Matinal”, ”În direct cu ascultătorii”; 

 Reviste naționale: Revista Română de APL: Proiecte în derulare sau evaluare în 

2010; retrospectivă a investiţiilor în sănătate 2004-2010; 

 Reviste naționale: Bursa Construcțiilor: proiecte în derulare și în pregătire; 

 Cotidian regional: Gazeta de Sud; 

 Televiziuni locale: RTV, Antena 1 Tg-Jiu, Acces TV, Tele 3, Gorj TV; 

 Radiouri locale: Radio Omega, Radio Infinit, Radio Tg-Jiu; 

 Presa scrisă locală: Gorjeanul, Gorj – Domino, Ghimpele, Impact în Gorj, Pandurul, 

Adevărul de Seară, Informația Gorjului, Gazeta Gorjului. 

 

    În mod constant şi periodic, pentru rapida informare a cetăţenilor, au fost difuzate 

comunicate şi informări de presă. Au fost redactate peste 50 astfel de materiale, care 

au fost transmise prin fax şi poşta electronică redacţiilor locale, fiind postate şi pe site-ul 

specializat al instituţiei. În funcţie de tematică şi informaţiile cerute de reprezentanţii 

mass-media, au fost înregistrate intervenţii ale purtătorului de cuvânt/ consilierului 

comunicare pentru mijloacele de informare în masă audio-vizuale. Dintre cele mai 

importante subiecte abordate, amintim: 

 Proiect major de investiţii în Gorj, finanţat din programul Operaţional Sectorial 

Mediu; 

 Un consorţiu tehnologic italian investeşte în Gorj, în producţia de energie hidro; 

 Măsurile corecte de acţiune pentru unităţile economice gorjene din minerit şi 

energie; 

 Centralizarea excesivă privind evaluarea proiectelor în cadrul Măsurii 3.2.2. din 

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală lipseşte satele Gorjului de 78,64 

milioane de euro; 

 Lucrări de reparaţii şi modernizări în sistemul de sănătate gorjean; 

 Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în 

situaţii de urgentă în Regiunea Sud Vest Oltenia; 

 Pregătirea certificării ISO în instituţiile subordonate Consiliului Judeţean Gorj; 
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 Efectele rectificării bugetare prin aplicarea O.G.18/2010, asupra bugetelor locale 

şi a programelor de dezvoltare ale localităţilor; 

 Repartizarea sumelor din TVA; 

 Ajutorare sinistrați din Moldova; 

 Semnarea a trei contracte de finanțare din domeniul social în Regiunea SV 

Oltenia; 

 Participarea Ansamblului Artistic „Doina Gorjului” la cea de-a 38-a ediţie a 

Festivalului Folcloric „Ciobănaşul” de la Întorsura Buzăului; 

 Participarea Gorjului la Montreux, Franţa, la standul României din Satul 

Francofoniei; 

 Pregătirea școlilor din Gorj pentru începerea anului școlar; 

 distribuţia produselor alimentare în cadrul programului „Laptele şi cornul”; 

 sprijin financiar pentru bisericile şi mânăstirile din Gorj; 

 participarea la seminarii, mese rotunde şi dezbateri organizate de instituţiile din 

Gorj (SRI, UCB); 

 vizitele delegaţiilor străine în Gorj; 

 distribuirea produselor alimentare provenind din fondurile de intervenţie 

comunitare.  

 În anul 2010, serviciile de publicitate ale instituţiei au fost asigurate, pe cele trei 

canale media împărţite pe cinci loturi de servicii, de către SC GORJEANUL SA – 

pentru cotidian local, SC MEDIA SUD MANAGEMENT – pentru cotidian regional, 

SC GORJEANUL SA – pentru săptămânal local, SC TROPHEN IMPEX SRL Tg-

Jiu pentru radio şi SC ACCES COM SRL pentru televiziune.  

 Zilnic s-a întocmit revista presei, pentru a urmări modul cum a fost reflectată în 

publicaţiile locale, regionale şi centrale activitatea desfăşurată de către Consiliul 

Judeţean şi a monitoriza semnalele din teritoriu cu privire la administraţia publică 

locală şi nevoile comunităţilor locale.  

 

6. Relațiile interinstituționale 

- În vederea desfăşurării în codiţii optime a şedinţelor Comisiei Consultative de 

Dialog Social între Administraţie, Sindicate şi Patronate, organizată conform 

prevederilor H.G. nr. 569/2002, preşedintele consiliului judeţean a stabilit măsuri 

organizatorice şi a desemnat un responsabil cu aceste atribuții. 

- Cu ajutorul Asociaţiei Localităţilor și Zonelor Istorice și de Artă, s-a organizat 

participarea gratuită a unui membru al Uniunii Artiştilor Plastici - filiala Gorj la 

Tabăra Naţională de Creaţie de la Câmpulung Muscel. În urma acestei 

participări, două tablouri pictate de către un membru al Uniunii Artiştilor Plastici 

Bucureşti a intrat în mod gratuit în patrimoniul Consiliului Judeţean Gorj. 
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- A continuat sprijinul acordat unităților de cult din județul Gorj. Consiliul Judeţean 

Gorj a aprobat în şedinţa de consiliu din data de 10 martie 2010, prin hotărârea 

consiliului judeţean nr. 27, în cadrul bugetului propriu general al judeţului Gorj pe 

anul 2010, suma de 200.000 lei pentru susţinerea financiară a unităţilor de cult 

care solicită sprijin financiar.  

În cursul anului 2010, după obţinerea prealabilă a avizului Mitropoliei Olteniei, s-a 

repartizat unităților de cult suma de 100.000 lei prin Hotărârile Cconsiliului Judeţean nr. 

70/29.10.2010 și nr. 88/23.12.2010.  

În Gorj sunt înregistrate112 biserici de lemn, unele cu o vechime de peste 300 de 

ani, altele cu elemente arhitecturale unicat, cum sunt cele cu pridvor pe altar. Acestora li 

se adaugă numeroase case tradiţionale, parte din ele grupate într-un cadru ambiental 

deosebit în Muzeul arhitecturii populare de la Curtişoara, muzeu în aer liber dezvoltat 

pe o suprafață de12 ha.  

 

BISERICA CLEȘNEȘTI – GLOGOVA 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

BISERICA BOUȘORU – CRUȘEȚ 
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7. Relații externe 

În data de 18 mai 2010 s-a inaugurat Centrul Cultural Româno-Italian, cu sediul 

la Muzeul de Artă. La inaugurare au participat reprezentanți ai agenților economici cu 

capital italian care își desfășoară activitatea în Gorj, precum și membrii italieni ai echipei 

de proiect Comenius, de la Liceul ”Leonardo da Vinci” din Noci, care au desfășurat un 

parteneriat educativ și cultural cu elevi ai Colegiul Național ”Ecaterina Teodoroiu” din 

Tg-Jiu. 

Ideea înființării acestui centru a fost apreciată de ambasadorul Republicii Italia la 

București, Excelența-Sa, domnul Mario Cospito, care s-a aflat într-o vizită neoficială la 

Tg-Jiu în cursul lunii aprilie. 

Pentru început, Centrul Cultural Româno-Italian a beneficiat de o mică donație de 

carte din partea profesorilor de la Colegiul Național ”Ecaterina Teodoroiu”, în special 

prof. Sichitiu Vasile.  

 

I. RESURSE UMANE, MANAGEMENTUL FUNCŢIEI PUBLICE 

Anul 2010 a debutat cu noi provocări pentru managementului resurselor umane 

în administraţia publică locală, determinate, pe de o parte, de aplicarea prevederilor 

Legii nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, iar 

pe de altă parte, de continuarea procesului de reglementare a managementului  

instituţiilor publice de cultură care organizează şi desfăşoară activităţi cultural-artistice 

sau oferă servicii culturale. 

1. Salarizarea personalului și organizarea managementului instituțiilor 

subordonate 

În acest sens, au fost luate măsurile prevăzute de lege pentru reîncadrarea 

întregului personal şi stabilirea drepturilor salariale ale acestuia. 

Totodată, au fost iniţiate şi supuse aprobării de către Consiliul Judeţean Gorj, 

actele administrative necesare pentru asigurarea interimatului managementului pentru 

instituţiile publice de cultură, precum şi pentru aprobarea unor reglementări proprii 

privind organizarea şi desfăşurarea concursului de proiecte de management. 

În aplicarea măsurilor adoptate, în luna aprilie au fost organizate concursurile de 

proiecte de management pentru instituţiile publice de cultură, candidaţii declaraţi 

câştigători fiind numiţi manageri şi urmând a-şi desfăşura activitatea în baza unor 

contracte de management cu durata de 3 ani. 
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Înfiinţarea Camerei Agricole Judeţene Gorj, în luna ianuarie, prin reorganizarea 

Oficiului Judeţean de Consultanţă a Agricolă şi preluarea în luna iulie a 

managementului a două unităţi sanitare publice - Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-

Jiu şi Spitalul de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” - au plasat în sarcina 

administraţiei publice judeţene noi responsabilităţi, fiind însă menţinute restricţiile 

impuse începând cu luna aprilie 2009, cu privire la ocuparea posturilor vacante şi 

cheltuielile cu bunuri şi servicii. 

 

2. Organigrama și statele de funcții 

Aplicarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 prin care 

a fost stabilit numărul maxim de posturi la nivelul unităţii administrative-teritoriale prin 

raportare la numărul populaţiei stabile la data de 01.01.2010 a determinat modificarea 

organigramelor şi a statelor de funcţii la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Gorj şi instituţiilor publice din subordine prin diminuarea numărului total de 

posturi aprobate de la 577,5 la 451 şi a numărului de posturi ocupate de la 480,5 la 451. 

 În condiţiile reducerii numărului de posturi, aprobarea noilor organigrame a avut 

în vedere, cu prioritate, nu doar asigurarea funcţionalităţii instituţiilor, ci şi dezvoltarea 

activităţii acestora, prin crearea unor structuri cât mai flexibile şi eficiente.  

 În ceea ce priveşte aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj numărul 

total de posturi a fost redus de la 185 la 145 (incluzând cele 3 funcţii de demnitate 

publică alese), numărul funcţiilor publice de conducere diminuându-se de la 16 la 13. 

 În noua structură, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 

59/13.08.2010, organigrama aparatului de specialitate şi aparatului permanent de lucru 

totalizează 142 de posturi, din care: 

 - 13 funcţii publice de conducere, inclusiv funcţia de secretar al judeţului; 

-   1 funcţie publică specifică de manager public; 

- 93 funcţii publice de execuţie; 

-    1 funcţie contractuală de conducere; 

-  34 funcţii contractuale de execuţie. 

Îmbunătăţirea structurii fişelor de post şi redimensionarea acestora, pentru 

asigurarea unei mai atente responsabilizări a personalului, s-a impus ca o măsură 

necesară pentru atingerea obiectivelor propuse în condiţiile diminuării numărului de 

personal. 

3. Evaluarea, promovarea și instruirea personalului 

Motivarea personalului în absenţa componentei materiale a acesteia (de 

asemenea, restricţionată) a reprezentat o nouă provocare pentru management, astfel 
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că asigurarea condiţiilor pentru dezvoltarea carierei funcţionarilor publici şi personalului 

contractual a reprezentat un factor motivaţional important. 

În acest scop, 3 funcţionari publici au fost promovaţi temporar în funcţii de 

conducere, iar pentru absolvenţii studiilor superioare au fost asigurate condiţiile de 

promovare în funcţie potrivit pregătirii dobândite. 

Elaborarea şi aprobarea în luna noiembrie a Planului de ocupare a funcţiilor 

publice din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj şi instituţiile 

subordonate pentru anul 2011 s-a subscris aceleiaşi strategii de facilitare a accesului la 

dezvoltarea carierei profesionale. 

Realizarea unei evaluări obiective s-a constituit, de asemenea, în factor 

motivaţional, având totodată un rol determinant în identificarea problemelor întâmpinate 

în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, precum şi a nevoilor de instruire a personalului 

pentru îmbunătăţirea performanţelor profesionale individuale. 

Dezvoltarea competenţelor profesionale ale personalului, în  strânsă legătură cu 

dezvoltarea carierei, a reprezentat o prioritate în anul 2010, astfel că pentru depăşirea 

restricţiilor financiare, elaborarea şi implementarea unor proiecte cu finanţare 

nerambursabilă, prin care să se asigure participarea personalului la diverse forme de 

pregătire profesională, s-a dovedit a fi soluţia acestei probleme.  

 
 

J. ACTIVITATEA DE AUDIT 

 Auditul Public Intern reprezintă o activitate funcţional independentă şi obiectivă, 

care dă asigurări şi consiliere conducerii pentru o bună administrare a veniturilor şi 

cheltuielilor publice, perfecţionând activităţile entităţii publice; ajută entitatea publică să-

şi îndeplinească obiectivele printr-o abordare sistematică şi metodică, evaluează şi 

îmbunătăţeşte eficienţa şi eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea 

riscului, a controlului şi a proceselor de administrare. 

 În cursul anului 2010 s-a efectuat evaluarea sistemului de control intern conform 

planificării, angajării, lichidării, ordonanţării şi plăţii cheltuielilor, a aprobării şi evidenţei 

angajamentelor bugetare şi legale, contabilităţii şi controlului financiar la următoarele 

unităţi: 

 - Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţa Persoanelor; 

 - Centrul Judeţean pentru promovarea Culturii Tradiţionale Gorj; 

 - Serviciul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor şi Activităţilor de Salubrizare; 

 - Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului”; 

 - Serviciul Cooperare, Dezvoltare Regională şi Relaţii Externe. 
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     Au fost auditate, de asemenea, situaţiile financiare la 31.12.2009, și s-au emis 

Rapoarte de certificare conform normelor de închidere emise de M.F.P. 

 Totodată, s-a efectuat un număr de 6 misiuni de evaluare şi analiză a unor 

cheltuieli, dispuse de conducerea Consiliului Judeţean Gorj la nivelul D.G.A.S.P.C. Gorj 

şi la Complexurile din subordinea acesteia şi la Camera Agricolă, fără a avea caracterul 

misiunilor de audit.   

 

K. PROTECȚIA MEDIULUI 

1. Sistemul de management integrat al deșeurilor solide în judeţul Gorj 

          Judeţul Gorj este unul din cele 7 judeţe din ţară selectate şi incluse în proiectul 

„Sprijin pentru AM POS Mediu  în vederea pregătirii portofoliului de proiecte finanţate 

prin  Axa 2 din POS Mediu” care vizează aprobarea de către Comisia Europeană a 

aplicaţiei de finanţare pentru proiectul „Sistem de Management Integrat al  Deşeurilor 

Solide în Judeţul Gorj”.  

În vederea îndeplinirii tuturor condiţiilor de natură tehnică, financiară, 

instituţională şi de mediu, care să asigure accesarea finanţării investiţiilor aferente 

proiectului în toate cele 7 judeţe selectate, a fost încheiat contractul de consultanţă 

nr.9088/EUG 09/11/2009 între Ministerul Mediului şi Pădurilor şi Consorţiul  

EPEM/ISPE. 

            Pentru faza de pregătire a proiectului „S.M.I.D.S. în judeţul Gorj”, fază în 

care, cu ajutorul Proiectului de Asistenţă  tehnică, se elaborează Planul de Investiţii pe 

Termen Lung (PITL), Studiul de fezabilitate, Analiza Cost Beneficiu, Analiza 

Instituțională, Analiza de Suportabilitate, Aplicaţia de Finanţare şi documentaţia de 

atribuire pentru contractele de servicii, contractele de bunuri şi contractele de lucrări, 

prin intermediul Serviciului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor şi a Activităţilor de 

Salubrizare Gorj  au fost colectate și furnizate informaţii cu privire la : 

 Infrastructura aferentă sistemelor publice de gestionare a deşeurilor, existentă în 
judeţul Gorj 

a) Situaţia proiectelor de investiţii (valoare, componente, stadiu de implementare, durata 

de implementare) accesate prin fonduri PHARE CES 2004-2006 din: 

- cele 5 parteneriate fără personalitate juridică, ce au avut ca obiectiv construirea de 

staţii de transfer şi  sortare (Motru, Rovinari, Turceni, Novaci, Tg-Cărbuneşti); 

- cele 8 proiecte realizate în parteneriate restrânse teritorial (Motru, Runcu, Plopşoru, 

Jupîneşti, Godineşti, Padeş, Cîlnic, Băleşti) dimensionare, planuri amplasare, puncte de 

colectare, memorandumul de finanţare, etc; 
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b) Situaţia depozitului judeţean conform, amplasat în punctul „Dealul Calului - Bîrseşti”, 

realizat prin parteneriat public privat între Primăria Tg-Jiu şi firma SC UEG MEDIU  SRL 

(Austria). 

 Sistemul de salubrizare existent la nivelul fiecărei localităţi din judeţ 

a) Date despre populaţie: 

- numărul de locuitori pentru care s-a dimensionat sistemul de gestionare a deşeurilor; 
- numărul de gospodării deservite/acoperite, agenţi economici, instituţii; 
- venitul mediu casnic;                                                       
- tariful pentru persoane fizice; 
- tariful pentru unităţi economice (industriale 
şi comerciale). 

b) Date generare deşeuri: 

- cantităţi deşeuri menajere generate/ 
colectate; 
- compoziţia deşeurilor (ex. reciclabile 
uscate, deşeuri organice reziduale, etc.); 
- tipuri de deşeuri colectate – pe câte fracţii 
a fost prevăzută colectarea deşeurilor. 

c) Recipienţi de colectare deşeuri: 

- tipuri de recipienţi şi numărul acestora pentru fiecare tip în parte ; 
- frecvenţa de colectare a deşeurilor; 
- amplasarea punctelor (platformelor) de colectare deşeuri. 

d) Colectare-depozitare deşeuri: 

- dacă există înfiinţat serviciu de salubritate la nivelul localităţilor; 
- situaţia contractelor cu operatorii de salubritate; 
- dacă există contracte între consiliile locale şi SC UEG MEDIU SRL pentru depozitarea 

finală a deşeurilor;                                                                           
- cantităţi deşeuri depozitate la depozitul conform 
de la Tg-Jiu. 

e) Transport deşeuri: 

- numărul  de vehicule existente sau prevăzut, 
capacitate de transport; 

- numărul de proprietăţi care pot fi deservite, frecvenţa de colectare, zilele de colectare; 
- distanţa medie parcursă de fiecare vehicul de colectare şi transfer. 
 
f) Personal deservire în cadrul sistemului colectare-transport: 

- număr de persoane (şoferi-deservenţi autogunoiere); 
- salariul mediu anual (inclusiv contribuţii legale/plăţi la stat) pentru conducătorul auto şi 
pentru deservent (încărcător). 
 
g) Staţiile de sortare : 

- descrierea fluxului deşeurilor în staţiile de sortare; 
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- cantitatea de deşeuri gestionată anual (to); 
- costuri de operare fixe şi variabile; 
- număr de personal şi suma medie anuală plătită pentru personal. 
h) Situaţia depozitelor neconforme în care s-a sistat depozitarea la data de 16 iulie 2009 

(Bumbeşti-Jiu, Motru, Turceni, Rovinari, Tg-Cărbuneşti, Ţicleni, Novaci, Polovragi, Baia 

de Fier): localizare; date cadastrale; suprafaţă amplasament; volum deşeuri depozitate 

(m³); regim juridic al amplasamentului.                                     

2. Servicii  publice de  salubrizare  - Asociația de Dezvoltare Intercomunitară în 

domeniul serviciilor de Salubrizare Gorj (A.D.I.S.) 

Integrarea infrastructurilor realizate prin programul PHARE CES 2004-2006 (staţii de 

transfer, sortare, vehicule, echipamente, etc.) în cadrul  SMIDS finanţat  prin POS 

Mediu 

          În conformitate cu Ghidul Solicitantului pentru Axa prioritară 2 a POS Mediu, una 

din condiţiile de eligibilitate a proiectului  „S.M.I.D.S în judeţul Gorj” o reprezintă dovada 

asocierii tuturor unităţilor administrativ-teritoriale, beneficiare ale acestui  proiect, la 

ADIS Gorj, asociație considerată de Ministerul mediului – Direcţia Generală A.M.POS 

Mediu ca fiind structura asociativă adecvată pentru implementarea proiectului regional. 

Dacă o unitate publică locală nu este membră ADIS, nu va fi posibilă includerea 

investiţiilor aferente unităţii administrativ-teritoriale  respective  în cadrul  proiectului . 

            În Adunarea Generală din luna ianuarie 2010, s-a luat decizia ca autorităţile  

locale din cele 60 de unităţi administrativ-teritoriale asociate în ADIS Gorj să participe la 

procesul de regionalizare a serviciului de salubrizare şi să adere la S.M.I.D.S. din 

judeţul Gorj. Pe baza acordurilor de colaborare cu Consiliul Județean Gorj, autorităţile 

locale îşi asumă responsabilitatea cu privire la serviciul de salubrizare a căror gestiune 

o au ca atribuţie şi, totodată, obligaţia de a-l organiza. 

Totodată se obligă să sprijine Consiliul Judeţean Gorj pentru 

îndeplinirea tuturor condiţiilor necesare finalizării acestui 

proiect. 

            Ca urmare a extinderii facilităților PHARE CES în 

cadrul S.M.I.D.S., s-a optat pentru menţinerea ADIS Gorj, 

deja constituită (61 membri) şi extinderea acesteia în urma aderării celor 10 unităţi 

administrativ - teritoriale care sunt implicate în proiect şi care nu deţin calitatea de 

membru ADIS. 

              Pe lângă activităţile enumerate, în cursul anului 2010 ADIS Gorj s-a înregistrat 

şi cu un eşec : SC BAYON SUD SRL. 

        Întrucât  un număr de 12 unităţi  administrativ-teritoriale din judeţ nu au beneficiat 

de proiecte PHARE CES 2004-2006 (Bumbeşti-Jiu, Aninoasa, Bălăneşti, Bolboşi, 

Dăneşti, Dragoteşti, Leleşti, Mătăsari, Muşeteşti, Schela, Slivileşti, Stăneşti), în urma 



Consiliul Județean Gorj             Raportul Președintelui 2010 

 

 153 

celor două licitaţii organizate (singurul participant la cea de-a doua licitaţie fiind SC 

BAYON SUD SRL cu sediul în Bucureşti), prin contractul din 06.01.2010 s-a  

concesionat serviciul de salubrizare la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale 

enumerate acestei firme, pentru activităţile de precolectare, colectare şi transport  

deşeuri municipale, inclusiv a deşeurilor toxice periculoase din deşeuri menajere, cu  

excepţia celor cu regim special.                                                               

        Procedura de atribuire a contractelor de concesiune a serviciului public de 

salubrizare s-a realizat prin intermediul ADIS Gorj, în calitate de autoritate contractantă, 

însă luarea deciziei de atribuire a contractelor a aparţinut consiliilor locale, respectiv 

propunerea  tehnică şi financiară. 

        În primăvara anului 2010 firma BAYON SUD a început  activitatea de  colectare, 

transport şi depozitare la depozitul ecologic Tg-Jiu, din localităţile care au încheiat cel 

puţin 300 contracte cu generatorii de deşeuri: Bumbeşti-Jiu, Aninoasa, Bălăneşti, 

Bolboşi, Dăneşti, Dragoteşti, Leleşti, Mătăsari, Muşeteşti, Schela, Slivileşti, Stăneşti. 

Această colaborare s-a oprit în vara anului 2010, firma BAYON sistând activitatea. A 

motivat că unităţile administrativ-teritoriale nu se achită de obligaţiile contractuale 

privind plata serviciilor  prestate, deşi firma respectivă a întreprins foarte puţin pentru a 

încheia contracte cu generatorii deşeurilor. Urmare acestui fapt, unităţile administrativ-

teritoriale beneficiare  ale contractului de  concesiune au reziliat contractul cu firma 

BAYON , litigiul ajungând  în justiţie.                                                     

3. Servicii de alimentare cu apă şi canalizare - Asociaţia de Dezvoltare 

Intercomunitară (A.D.I.A.)  

  Prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană, România are obligaţii care 

implică investiţii importante în serviciile de alimentare cu apă şi canalizare până în anul 

2015 pentru un număr de 263 de aglomerări urbane cu un echivalent – locuitor mai 

mare de 10.0000, şi până în 2018 în 2.346 aglomerări urbane cu un e.l. cuprins între 

2.000 şi 10.000. În acest sens, în data de 30.05.2007 a fost înfiinţată Asociaţia de 

Dezvoltare Intercomunitară ADIA. 

  Potrivit hotărârii Consiliului Judeţean Gorj nr. 49/24.05 2007 privind aprobarea 

Statutului şi Actului constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ADIA”, dar 

şi a actului constitutiv al S.C. APAREGIO GORJ S.A. cuprins în Anexa nr.1 şi nr.2 la 

Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr 76/27.09. 2007, Consiliul Judeţean Gorj este 

asociat al Asociaţiei de Dezvoltare  Intercomunitară „ADIA”, asociaţie înregistrată 

conform dovezii eliberate de Ministerul Justiţiei cu numărul 52920 din 30.05. 2007. 

  Conform Capitolului II art 4, din statutul „ADIA”, asociaţia are ca scop realizarea 

în comun a proiectelor de dezvoltare a infrastructurii aferente şi serviciilor pe baza 
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strategiei de dezvoltare a judeţului Gorj, cu scopul declarat de îmbunătăţire a calităţii 

serviciilor.  

  Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ADIA are capital integral public, 

rezulgtat din aport al autorităţilor locale membre ale asociaţiei, şi anume: Municipiul 

Târgu-Jiu, Municipiul Motru, Oraşul Tg-Cărbuneşti, Oraşul Bumbeşti-Jiu, Oraşul Ţicleni 

şi Consiliul Judeţean Gorj. 

 

4. SC APAREGIO SA - „Extinderea şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă 

şi canalizare din judeţul Gorj” 

În anul 2010 au continuat lucrările de execuție ale proiectului „Extinderea şi 

reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare din Judeţul Gorj”, cu o valoare 

totală de 322.592.032 lei (fără TVA). Contractul de finanțare s-a încheiat în data de 

28.11.2008 între reprezentanţii Comisiei Europene la Bucureşti şi reprezentanții 

Guvernului României, respectiv, Autoritatea de Management POS Mediu. 

Prin Hotărârea Consiliului Municipiului Târgu-Jiu nr.75/2007 s-a aprobat 

înfiinţarea SC APAREGIO GORJ SA, societate comercială pe acţiuni, acţionarii fiind 

localităţile Târgu-Jiu, Motru, Rovinari, Târgu-Cărbuneşti, Bumbeşti Jiu, Ţicleni şi Novaci, 

prin consiliile locale şi Judeţul Gorj, prin Consiliul Judeţean Gorj. După reactualizarea 

actului constitutiv al societăţii, acţionarii societății au rămas Târgu-Jiu, Motru, Târgu-

Cărbuneşti, Bumbeşti Jiu, Ţicleni, prin Consiliile Locale şi judeţul Gorj, prin Consiliul 

Judeţean Gorj (s-au retras localităţile Novaci şi Rovinari), iar din aprilie 2008, Consiliul 

Judeţean Gorj deţine o cotă-parte de 16,96 %. 

Scopul constituirii SC APAREGIO GORJ SA a fost acela de a înfiinţa un operator 

unic comun, în conformitate cu prevederile ordonanţei 72/2002, care va asigura 

serviciile de alimentare cu apă şi canalizare, sub jurisdicţia autorităţilor locale asociate, 

prin intermediul unui singur contract de concesiune.   

     

5. LET'S DO IT ROMÂNIA 

         Obiectiv general: curăţarea ţării de  gunoaie 

         Perioada de derulare : iunie-octombrie. 

          Scop: curăţarea mormanelor de gunoi din arealele naturale ale ţării, într-o  

singură zi. 

Prin semnarea Acordului de Parteneriat nr. 104/04.06.2010, Consiliul Judeţean  

a devenit partener al acestui proiect. 

         Acţiuni întreprinse : 
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- Mobilizarea autorităţilor locale în vederea implicării locale în acest  proiect, prin 

contactarea primăriilor în şedinţe zonale (6); 

- Sprijin pentru organizarea cartării şi realizării hărţii deşeurilor din judeţul Gorj, prin 

furnizarea  de date asupra locaţiilor unde sunt mormane de gunoi; 

- Convocarea reprezentanţilor primăriilor în şedinţă la nivel de judeţ , pentru o informare 

amănunţită cu privire la numărul de voluntari şi logistica de la nivelul fiecărei localităţi; 

- Sprijin pentru mobilizarea cât mai multor voluntari din localităţi în vederea strângerii 

deşeurilor  din zonele limitrofe  acestora, administrate de primăriile locale; 

- Implicarea operatorilor  de salubritate  cu care primăriile locale au încheiat contracte 

de  prestări servicii în vederea asigurării ridicării deşeurilor colectate  de voluntari; 

- Sprijin la stabilirea unor zone de stocare temporară a deşeurilor strânse de voluntari, 

în apropierea unor drumuri practicabile, accesibile maşinilor de transport deşeuri; 

- Contactarea operatorului depozitului conform de la Tg-Jiu (U.E.G.MEDIU) în vederea  

acceptării depozitării gratuite a deşeurilor colectate în cadrul acestei acţiuni; 

- Repartizarea locaţiilor cu deşeuri identificate, pe instituţii şi voluntari, indicarea căilor 

de acces spre acestea, distribuirea mânuşilor de protecţie şi a sacilor colectori; 

- Coordonarea acţiunii propriu-zise de curăţare (25.09.2010), prin suplimentarea 

distribuirii de mănuşi, saci colectori sau mijloace de transport deşeuri spre anumite 

zone, telefoane la depozitul conform, identificarea numărului de voluntari implicaţi în 

acţiune, estimarea cantităţilor de deşeuri colectate, etc.; 

Din datele publicate în mass-media centrală (ziare,internet), judeţul Gorj s-a situat pe  

unul din locurile fruntaşe pe ţară, atât la numărul de participanţi cât şi la volumul de 

deşeuri  colectate. 

 

6. Colectarea selectivă a deşeurilor la nivelul Consiliului Judeţean Gorj, a 

instituţiilor publice şi societăţilor comerciale din subordine 

Acţiuni întreprinse: 

a) Contactarea conducătorilor instituţiilor din subordinea Consiliului Judeţean şi  

informarea lor în legătură cu prevederile Legii 132/2010; 

b) Stabilirea persoanelor responsabile cu implementarea colectării selective a deşeurilor 

la nivelul fiecărei instituţii şi includerea acestei responsabilităţii privind colectarea  

selectivă în fişa postului, la nivelul instituţiei; 

c) Îndrumarea  fiecărei instituţii pentru : 

- elaborarea planului de măsuri privind colectarea  selectivă  a propriilor deşeurilor; 
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- procurarea recipienţilor pentru colectare selectivă 

- încheierea contractului de predare a deşeurilor colectate selectiv cu un operator 

economic autorizat; 

- implementarea programului de informare şi instruire a propriilor angajaţi  cu privire la 

organizarea  colectării selective a deşeurilor,procurarea şi difuzarea către instituţii a  

materialelor  de promovare a colectării selective (afişe, postere); 

- ţinerea evidenţei cantităţilor de deşeuri colectate selectiv şi raportarea  lunară a 

cantităţilor predate operatorilor economici autorizaţi, la Agenţia Naţională pentru 

Protecţia Mediului.                                  

7. Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți 

În conformitate cu planul de implementare al proiectului ”Controlul Integrat al Poluării cu 

Nutrienți”, în anul 2010, în localitatea Bălești, a fost programat un set de investiții în 

managementul gunoiului de grajd, incluzând construcția de platforme comunale și 

individuale pentru gestionarea gunoiului de grajd și echipamente pentru administrarea 

acestuia. 

Se estimează că în anul 2010 se va realiza Elaborarea documentațiilor tehnico-

economice la faza de Prefezabilitate și Studiu de Fezabilitate și Aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici prin Hotărâre a Guvernului. 

Proiectul se desfășoară potrivit Convenţiei de colaborare 

între Ministerul Mediului – Unitatea de Management al 

Proiectului "Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi" şi 

Consiliul Judeţean Gorj, înregistrată sub nr. 23 din 

26.03.2009 la UMP – INPC şi sub nr. 3902 din 29.04.2009 la 

Consiliul Judeţean Gorj, contribuţia financiară a Consiliului 

Judeţean Gorj fiind în valoare totală de 14.650 Euro 

începând cu anul 2012. 

 

L. ACTIVITATEA CULTURALĂ  

La nivelul Judeţului Gorj se desfăşoară anual un ciclu de manifestări cultural - 

ştiinţifice şi educative ale instituţiilor culturale subordonate, fapt ce a dus la realizarea 

Agendei Culturale cu principalele manifestări pentru anul 2010. 

La întocmirea Agendei Culturale 2010, s-a urmărit:                                         

1) cultivarea creaţiilor autentice şi a artei interpretative profesioniste şi 

apărarea lor împotriva tendinţelor de poluare şi degradare; 



Consiliul Județean Gorj             Raportul Președintelui 2010 

 

 157 

2) conservarea, protejarea, transmiterea, promovarea şi punerea în valoare a 

culturii tradiţionale şi a patrimoniului cultural; 

3) oferirea de produse şi servicii culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor 

culturale comunitare, în scopul creşterii gradului de acces şi de participare a cetăţenilor 

la viaţa culturală; 

4) conservarea, valorificarea şi transmiterea valorilor morale, artistice şi 

tehnice ale comunității locale, precum şi ale patrimoniului cultural naţional şi universal; 

5) stimularea creativităţii şi talentului; 

6) promovarea valorilor autentice ale creaţiei populare contemporane şi artei 

interpretative profesioniste, în următoarele domenii artistice: muzică populară, dans 

popular, coregrafie specifică domeniului promovat etc.; 

7) creşterea calităţii serviciilor prestate pentru beneficiari; 

8) diversificarea competenţelor profesionale ale angajaţilor proprii, precum şi 

a colaboratorilor în domeniile transversale pregătirii de bază; 

9) îmbunătăţirea percepţiei asupra instituţiei şi creşterea vizibilităţii entităţii 

manageriale. 

Îndeplinirea obiectivelor propuse s-a făcut prin implementarea unui management 

riguros care a cuprins toate componentele: managementul resurselor umane, 

managementul economico-financiar, managementul administrativ şi managementul de 

proiect, elaborarea şi implementarea programelor cultural-artistice pe activităţi finanţate 

de la buget, cu surse atrase, donaţii şi sponsorizări, fonduri nerambursabile sau care nu 

necesită finanţare, cu colaborarea unor instituţii şi personalităţi care au manifestat 

disponibilitate în susţinerea acestora, programe ce se vor fundamenta potrivit proiectului 

şi contractului de management, programelor şi strategiilor culturale europene, naţionale 

şi locale şi vor urmări dezvoltarea, modernizarea şi promovarea serviciilor oferite de 

această instituţie şi creşterea calităţii actului cultural-artistic la nivelul judeţului. 

Parcurgând lista programelor şi proiectelor culturale minimale derulate pe anul 

2010, observăm multitudinea manifestărilor cu tentă folclorică, una din particularităţile 

culturii judeţului: 12 festivaluri folclorice, de la cele pentru copii la Festivalul Naţional al 

Cântecului Românesc “Maria Lătăreţu”, 14 manifestări complexe, cultural-artistice şi de 

spiritualitate creştină, 3 târguri ale meşterilor populari şi 6 expoziţii de artă populară 

gorjenească, 13 sărbători ale comunităţilor, şi acestea preponderent folclorice. Să 

adăugăm la acestea: 3 manifestări închinate moştenirii brâncuşiene de la Târgu-Jiu şi 

din Gorj, 2 festivaluri de literatură (unul, Festivalul Naţional de Literatură “Tudor 

Arghezi”, cu adevărat de anvergură naţională şi cu deschidere internaţională), 3 evocări 

ale unor personalităţi literare din Gorj, 3 festivaluri de umor, unul (Festivalul Naţional de 

Umor “Ion Cănăvoiu”, de asemeni de rezonanţă şi de impact naţional), un festival 

naţional de folk, altul de muzică uşoară, 2 saloane de fotografie artistică şi o mână de 

expoziţii de caricatură, de pictură, grafică şi/sau sculptură, câteva seri dedicate 
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vârstnicilor, una femeilor, alta copiilor şi, în cele din urmă, câteva evocări istorice, cu 

tentă patriotică.  

O certă efervescenţă a activităţii din domeniul meşteşugurilor tradiţionale şi din 

cel al folclorului datinilor şi obiceiurilor a fost produsă de decizia de a realiza spectacole 

îndrăgite de copii şi tineri, extrem de importante din punct de vedere al strategiei 

culturale actuale, în scopul fundamentării ştiinţifice a activităţii de selecţie, protecţie şi 

promovare a valorilor autentice ale creaţiei populare, pentru stimularea creativităţii şi 

deprinderea unor abilităţi artistico-culturale; 

La o analiză oricât de sumară, reiese că oferta culturală pusă la dispoziţia 

publicului gorjean a fost una extrem de  variată, comparabilă cu aceea oferită de un 

aşezământ cultural de educaţie permanentă, de un operator cultural din Agenda 

culturală a Judeţului Gorj şi de nu mai puţin de trei instituţii de spectacol, una din 

domeniul teatrului de păpuşi şi marionete, celelalte două din domeniul muzicii 

simfonice, respectiv cel al folclorului scenic. 

 

1. Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” 

Repertoriul Ansamblului Artistic Profesionist "Doina Gorjului" valorifică, în primul 

rând, uriaşul potenţial artistic al Olteniei și, în mod special, pe cel al judeţului Gorj. 

Spectacole susținute de Ansamblu în județ și în 

țară: 

23 aprilie -  Spectacol la Drobeta Turnu Severin, cu 

prilejul „Zilelor Municipiului”; 

30 aprilie – 1 mai – Festivalul dansului şi portului 

gorjenesc pentru copii şi tineret „Memorial Liviu 

Dafinescu” ; 

7 mai – spectacol la Baloteşti (Ilfov) cu prilejul 

„Zilelor comunei”; 

12 mai – Spectacol în centrul municipiului Tg-Jiu, 

în amfiteatrul nou construit; 

16 mai – Spectacol la Novaci, cu prilejul Festivalului naţional al cântecului, jocului 

şi portului ciobănesc „Urcatul oilor la munte”; 

21 mai – spectacol în Piaţa Prefecturii, în cadrul „Zilelor municipiului Tg-Jiu”; 

23 mai – spectacol la Crasna, în cadrul Festivalului „Răsună munţii, sub Parâng”; 

6 iunie – spectacol la Padeş „Imn în Câmpia Soarelui”, cu prilejul aniversării a 

189 de ani de la Revoluţia din 1821, condusă de Tudor Vladimirescu; 

 1 iulie – Spectacol omagial la amfiteatrul din centrul municipiului. Au fost 

omagiaţi doi dintre membrii ansamblului care s-au pensionat: Mihaela Badea – balerină 

şi scenograf  - Carol Landh; 
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 23 iulie – Spectacol la Bustuchin, în cadrul 

Festivalului „Iustina Băluţeanu”; 

 25 iulie – Spectacol la Câmpulung-Muscel, 

Argeş, în cadrul „Zilelor Municipiului”; 

 1 august – Spectacol la Godineşti, în cadrul 

Festivalului tineretului gorjean; 

 6 august – Spectacol la Logreşti, în cadrul 

Zilelor localităţii; 

 8 august – Spectacol la Bârla, judeţul Argeş; 

 14-15 august – Susţinerea festivalului şi 

spectacol la Festivalul de la Tismana; 

 20 august – Spectacol în municipiul Tg-Jiu, în cadrul Festivalului berii; 

 27 august – Spectacol la Tg-Cărbuneşti, în cadrul Festivalului „Gena Bârsan”; 

 3 septembrie – Spectacol la Rânca, la prima ediţie a Festivalului toamnei; 

 5 septembrie – Spectacol la Întorsura Buzăului; 

 14 septembrie – Spectacol oferit târgujienilor, în centrul municipiului, cu prilejul 

sosirii toamnei; 

 16 septembrie – Spectacol la Bolboşi, la „Festivalul lăutarilor gorjeni”; 

 19 septembrie – Spectacol la Baia de Fier, la Festivalul de folclor „Coborâtul oilor 

de la munte”; 

 19 septembrie – Spectacol la Bucureşti, în cadrul manifestărilor prilejuite de 

„Zilele municipiului Bucureşti”; 

 25 septembrie – Spectacol pentru participanţii la Simpozionul închinat lui 

Constantin Brâncuşi; 

 26 septembrie – Spectacol la Bucureşti, la întâlnirea de toamnă a „Ligii fiilor 

Gorjului”. 

 1 octombrie – spectacol dedicat celor 25 de ani de activitate ai maestrului Aurel 

Blondea şi retragerii din activitatea de la ansamblu, ca urmare a pensionării, a solistei 

vocale Ileana Bacâtea; 

3 octombrie – spectacol în municipiul Tg-Jiu, de Ziua Recoltei; 

4 octombrie – spectacol pe Insula de Ziua 

persoanelor vârstince; 

9 octombrie – spectacol la Tg-Cărbuneşti la 

aniversarea Spitalului; 

29 octombrie – spectacol la Drăgăneşti-Olt; 

 8 – 11 noiembrie - ediţia din 2010 a 

Festivalului naţional al cântecului popular românesc 

„Maria Lătăreţu”. Festivalul a presupus o largă 

mobilizare de forţe artistice, a adus pe scena din Tg-

Jiu nume mari ale folclorului românesc, dincolo da 
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faptul că, prin exigenţa juriului şi-a dovedit încă o dată statutul de rampă adevărată de 

lansare a tinerelor talente. 

20 noiembrie – spectacol la Ţicleni; 

27 noiembrie – spectacol la Alimpeşti; 

30 noiembrie – spectacol la Tismana (Pocruia); 

3 decembrie – spectacol la Motru. 

 9 decembrie - Festivalul „Ion Macrea” de la Sibiu, transmis în direct la Favorit TV. 

Ansamblul participă pentru a treia oară consecutiv la acest mare festival dedicat 

exclusiv profesioniştilor. 

Acestora li se adaugă numeroasele apariţii pe micile ecrane ale artiştilor noştri şi, 

în mod deosebit, un număr de patru invitaţii (într-o singură stagiune) ale dansatorilor la 

TVR, la emisiunea „O dată în viaţă”, una dintre cele mai vizionate emisiuni ale TVR. 

 

2. Biblioteca Judeţeană „Christian Tell” Gorj   

         Biblioteca Judeţeană Christian Tell, instituţie publică în subordinea Consiliului 

Judeţean Gorj, funcţionează în baza legii 334/2002 a bibliotecilor, îndeplinind funcţia de 

bibliotecă publică pentru comunitatea gorjeană. 

Raţiunea de a exista a bibliotecii este de a constitui, dezvolta, organiza şi 

comunica materialul bibliografic (aflat pe orice mediu de stocare) pentru comunitatea 

gorjeană, fără discriminare; de a dezvolta servicii de bibliotecă performante şi adaptate 

cerinţelor societăţii informaţionale pentru a permite unui număr cât mai mare de 

beneficiari să utilizeze resursele sale, indiferent de locaţie – la sediu sau de acasă. În 

acelaşi timp, biblioteca are  rolul de spaţiu cultural activ, de spaţiu de socializare care 

prin programele şi proiectele propuse, axate pe grupuri ţintă bine determinate, poate 

atrage noi categorii de beneficiari ce se vor  fideliza  în timp prin servicii de calitate, 

diverse, printr-o ofertă care combină serviciile tradiţionale cu serviciile noi de bibliotecă. 

Biblioteca Judeţeană reprezintă centrul informaţional comunitar cu cea mai acoperitoare 

bază de date, fiind principalul actor cultural al comunităţii. Valoarea Bibliotecii judeţene 

constă în ştiinţa prelucrării şi comunicării unităţilor bibliografice deţinute într-un format 

accesibil şi adaptat tuturor categoriilor de beneficiari existenţi şi potenţiali ai serviciilor 

sale. 

Direcţiile de acţiune pentru anul 2010 au urmărit  realizarea programelor şi 

proiectelor culturale propuse, dezvoltarea şi comunicarea colecţiilor şi asigurarea 

spaţiilor pentru îndeplinirea funcţiilor bibliotecii (secţia pentru copii). 

 

2.1. Proiecte culturale destinate comunității 

 

Pentru anul 2010, s-a prevăzut realizarea a 24 proiecte culturale şi s-au 

realizat 25 structurate în programe: Valori culturale naţionale – modele şi reper 
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pentru formarea tinerilor, Dialog între generaţii – tineri şi consacraţi în slujba creaţiei 

culturale, Valorizarea creaţiei literare locale,  BiblioCom – Biblioteca Judeţeană 

Christian Tell, partenerul comunităţii, Recuperarea identităţii locale. Aceste evenimente 

au fost repartizate echilibrat pe parcursul întregului an:   

 Eminesciana – 15 ianuarie; 

 Eroina de la Jiu – 16 ianuarie, evocare şi expoziţie de carte; 

 Brâncuşiana – 19 februarie, Concurs de eseuri, expoziţie de carte cu tematică 

brâncuşiană; 

 Colocviile de critică şi istorie literară ale revistei Portal Măiastra, 23 

februarie, în parteneriat; 

 Decada mărţişorului – 1-10 martie, în parteneriat; 

 In memoriam Constantin Brâncuşi - 16 martie, în parteneriat; 

 Tradiţii şi obiceiuri de Paşti - 22-28 martie, în parteneriat; 

 Zilele culturii scrise în Gorj - 12-14 aprilie, salon editorial itinerant;  

 In memoriam Iosif Keber - 19 aprilie, retrospectivă, simpozion, pelerinaj;  

 Simpozion Artur Bădiţa, 23 aprilie, Polovragi; 

 Festivalul Interjudeţean de Umor Al. Calotescu-Neicu, ediţia a XVIII-a, în 

parteneriat cu Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 

Tradiţionale, Primăria şi Consiliul Local Turceni; 

 Ziua Europei - 9 mai, Conferinţă publică, expoziţii de carte şi foto-documentare; 

 In memoriam Ion Lotreanu – 21 mai, evocări, recitaluri de poezie, lansări de 

carte, Alimpeşti, în parteneriat cu Centrul Judeţean pentru Conservarea şi 

Promovarea Culturii Tradiţionale; 

 Festivalul Internaţional de Literatură Tudor Arghezi, ediţia a XXX-a - 21-23 

mai, în parteneriat cu Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea 

Culturii Tradiţionale, Ansamblul Artistic Profesionist Doina Gorjului, Muzeul 

Judeţean Gorj, Şcoala Populară de Artă, Primăria şi Consiliul Local Târgu 

Cărbuneşti; 

 Eminescu la Floreşti - 15 iunie, Complex de manifestări dedicate popasului la 

Floreşti al scriitorului, întâlniri ale comunităţii din Ţânţăreni cu scriitoriii gorjeni; 

 Târgul Alternativ de Carte – 23 iulie; Întâlnirea scriitoarei Nora Iuga cu scriitorii 

şi publicul gorjean,dialogul scriitoarei cu cei prezenţi, lectură publică din creaţia 

autoarei, proiecţii video, târg de carte; 

 Atelierul Naţional de Poezie „Serile la Brădiceni”- 6-8 septembrie, lectură 

publică, lansări de carte (6 volume de poezie) şi reviste literare (4 reviste), 

expoziţie de carte – opera laureaţilor aflată în colecţiile bibliotecii şi reviste 

(numerele anterioare ale revistei bibliotecii dedicată Atelierului), editare revistă 

Serile la Brădiceni;  
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 Sănătate printre cărţi – 8 octombrie; Proiecţii video, discuţii cu bibliotecarii 

pentru promovarea prin bibliotecă a unei vieţi sănătoase 

 Recuperarea identităţii locale/ In memoriam Artur Bădiţa - 12 octombrie; 

evocarea personalităţii şi creaţiei scriitorului local Artur Bădiţa; 

 In memoriam Alexandru Ştefulescu - 13 octombrie, expoziţie de carte 

dedicată istoricului gorjean Alexandru Ştefulescu, promovarea lucrărilor 

dedicate personalităţii istoricului, creaţii ale cercetătorilor gorjeni;   

 Festivalul Naţional de Umor „Ion Cănăvoiu” - 21-23 octombrie, lansări de 

carte de umor (3 titluri), expoziţie de carte dedicată laureaţilor din ediţiile 

anterioare, reviste de umor; 

 Deschiderea pentru public a Secţiei pentru Copii - 26 octombrie, 

Prezentarea sediului în noua locaţie, editare de pliante de prezentare, semne de 

carte, materiale promoţionale;  

 „5 ani de la trecerea în nefiinţă a poetului, eseistului şi publicistului 

Nicolae Diaconu” - 12 noiembrie, Expoziţie de carte, evocare, lansarea 

volumului Noaptea lui Orfeu ;   

 Zilele de literatură Valentin Taşcu - 29-30 noiembrie, Evocarea personalităţii 

şi activităţii literare şi artistice a lui Valentin Taşcu, întâlnirea lumii literare 

gorjene, pelerinaj la mormântul scriitorului, decernarea premiilor de literatură 

Valentin Taşcu;  

 1 Decembrie – Ziua Naţională a României - 30 noiembrie - 1 decembrie, 

Expoziţie de carte dedicată evenimentului de la 1 Decembrie;    

 Scrisoare pentru Moş Crăciun - 18-23 decembrie; Secţia pentru copii, 

depunerea scrisorilor, premierea cititorilor fideli care au scris lui Moş Crăciun;   

 Miracolul Crăciunului - 23 decembrie, Expoziţie de carte religioasă;   

 Lansare de carte O viaţă împreună – 15 iulie; Prezentarea volumului, dialog 

cu sala, sesiune de autografe;   

 Lansare de carte  Vamă – Dinu Olăraşu – 15 august; Prezentarea volumului, 

dialog cu sala, sesiune de autografe, sesiuni de muzică folk oferite de autor 

participanţilor;    

 Lansare de carte Lecţia pe nisip – Mihaela Mirea – 15 noiembrie, Prezentarea 

volumului, dialog cu sala, sesiune de autografe. 

  Acestor proiecte li se adaugă 113 expoziţii de carte amenajate la sediul 

bibliotecii destinate prezentării colecţiilor noastre către public şi organizate pentru a 

marca momente importante din literatură, artă, istorie, ştiinţe.  

 Proiectele culturale ale Bibliotecii Judeţene Christian Tell au atras un număr 

1000 de beneficiari, în afara utilizatorilor serviciilor specifice de bibliotecă. 
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2.2. Dezvoltarea propriilor colecţii prin achiziţii şi donaţii, precum şi 

comunicarea acestora către public prin împrumut la domiciliu sau 

consultare în sala de lectură  

 

Pe parcursul anului 2010, colecţiile bibliotecii s-au îmbogăţit cu 8459 de volume, din 

care 5796 sunt din finanţare prin bugetul alocat de Consiliul Judeţean Gorj în acest 

scop, în sumă de 159.400 lei, iar 2698 volume provin din donaţii în valoare de 38.880 

lei. Dintre acestea 45 sunt titluri periodice. 

 Utilizatorii serviciilor oferite de instituţia noastră s-au ridicat în 2010 la cifra de 

9346, aceştia tranzacţionând 206.503 documente, cu o frecvenţă de 113.139 vizite la 

bibliotecă. Pentru a se înscrie în normele biblioteconomice europene, Biblioteca 

Judeţeană s-a preocupat de organizarea colecţiilor astfel încât să permită accesul la 

raftul liber pentru un procent cât mai mare din colecţia proprie. Având în vedere spaţiile 

existente, procentul oferit publicului la raftul liber reprezintă 60 % din totalul colecţiilor. 

2.3. Atragerea de utilizatori noi 

În 2010 am încheiat un parteneriat cu Fundaţia Cartea Călătoare, care are drept 

scop accesul la lectură al persoanelor cu deficienţe de vedere. În urma parteneriatului 

asumat ne-au fost donate 2 aparate de redare a cărţilor în format Daisy, iar Biblioteca a 

achiziţionat 92 de unităţi biblioteconomice în format Daisy pentru a fi puse la dispoziţia 

utilizatorilor cu astfel de nevoi. 

2.4. Modernizare secții 

Secţia pentru copii a Bibliotecii şi-a mutat în anul 2010 sediul într-un imobil pus la 

dispoziţie şi amenajat  corespunzător de Consiliul Judeţean în Bdul. Republicii nr. 13 

A. Pentru acest  demers, secţia nu a funcţionat pentru public din luna iunie până în 

luna octombrie, timp în care colecţia de 40.000 de volume a fost inventariată şi 

rearanjată la raft şi în depozite, acest lucru afectând şi numărul de utilizatori în mod 

direct. Depunem eforturi reale pentru atragerea utilizatorilor în noul spaţiu pe care l-am 

decorat mult mai atractiv pentru copii, l-am semnalizat corespunzător şi l-am promovat 

în presa scrisă şi vizuală din comunitate, iar rezultatele încep să se vadă. 

2.5.Modernizarea bibliotecii publice 

Începând cu luna aprilie a anului 2010, Biblioteca Judeţeană a fost admisă în 

Programul Biblionet care le va facilita românilor accesul gratuit la informaţie, prin 

dezvoltarea unui sistem de biblioteci publice moderne în România. Prin cursurile de 

formare şi tehnologia furnizată, Biblionet va ajuta bibliotecile să asigure servicii în 

comunităţile locale sub forma unui parteneriat între IREX, Asociaţia Naţională a 

Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România (ANBPR). Rolul Bibliotecii Judeţene 

este de a coordona activitatea în cadrul proiectului a reţelei de 20 de biblioteci publice 

din judeţ care au fost admise în această etapă a programului. Echipa judeţeană este 
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compusă din director, coordonator de proiect – bibliotecar metodist, 2 formatori – 

bibliotecari, la care se adaugă sprijinul informaticianului pentru bibliotecile admise în 

program. Implementarea în judeţul Gorj a programului Biblionet s-a desfăşurat conform 

programului anunţat de Fundaţia IREX.  

Cel mai important rezultat al acestui proiect este schimbarea de mentalitate 

produsă în rândul bibliotecarilor care, deşi înţelegeau cât de importantă este pentru 

comunitate profesia lor, au descoperit că de implicarea lor în dezvoltarea de servicii noi 

de bibliotecă depinde  în mod nemijlocit adevărata dezvoltare a comunităţii pe care o 

deservesc. 

 
 
3. Centrul Judeţean pentru Conservarea și Promovarea Culturii 

Tradiţionale Gorj 

3.1. Repere generale 

3.1.1. Colaborarea interinstituțională 

În cursul anului 2010, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 

Tradiţionale Gorj a colaborat, fie în calitate de organizator principal, fie în aceea de 

partener de organizare/ coproducător, cu toate instituţiile, aşezămintele şi organizaţiile 

culturale care au avut ca adresabilitate directă comunitatea Gorjului, anume: 

* aşezăminte aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Gorj: Ansamblul artistic 

profesionist ”Doina Gorjului” şi Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu; 

* instituţii culturale de sub autoritatea Consiliului Judeţean Gorj: Biblioteca 

Judeţeană “Christian Tell”, Muzeul Judeţean ,,Al. Ştefulescu”; 

* instituţii aflate sub autoritatea Consiliului local Tg-Jiu: Teatrul Dramatic ,,Elvira 

Godeanu” şi Centrul municipal de cultură ”Constantin Brâncuşi”: 

* aşezăminte culturale aflate sub autoritatea Consiliilor locale: cele 8 case de 

cultură funcţionale şi cele 60 de cămine culturale din judeţ; 

* alte instituţii: Palatul Copiilor Tg-Jiu, Liceul de arte ”C-tin Brăiloiu” Tg-Jiu, 

Facultăţile de litere şi de artă ale Universităţii ”Constantin Brâncuşi”: 

* fundaţii, asociaţii, filiale ale uniunilor de creaţie: Societatea Umoriştilor Gorjeni, 

Filiala Tg-Jiu a Societăţii de Ştiinţe Filologice din România, Reprezentanţa Gorj a 

Uniunii Scriitorilor din România, filiala Gorj a Uniunii Artiştilor Plastici din România. 

3.1.2. Strategia media  

Pentru o mai completă relevanță a programelor şi proiectelor sale, instituţia a 

adoptat o strategie media mai agresivă, urmărind: 
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- identificarea şi promovarea manifestărilor cu potenţial de brand ale instituţiei: 

Festivalul internaţional de literatură ”Tudor Arghezi”, Târgul meşterilor populari din 

România, Tabăra şi Salonul internaţionale de arte vizuale ”Gorjfest”, Festivalul naţional 

de umor şi Salonul naţional de caricatură ”Ion Cănăvoiu”; 

- stabilirea ţintelor de comunicare; 

- apelarea, într-o proporţie mult mai mare ca până acum, la presa online, atât 

datorită creşterii continue a mediilor digitale, cât şi posibilităţii de transmitere în timp real 

a mesajului instituţional;  

- mărirea expunerii mediatice în presa locală şi regională (şi, atât cât s-a putut, în 

cea naţională şi internaţională), prin plasarea de comunicate şi articole care au putut 

transmite mai clar mesajele instituţiei către micro-comunităţile potenţial considerate de 

noi a fi grupuri-ţintă; 

- stabilirea de relaţii de lungă durată cu reporteri locali şi naţionali, specializaţi în 

probleme de cultură; 

- întocmirea unui dosar de presă care să cuprindă informaţii esenţiale despre 

manifestările - eveniment; 

- transmiterea regulamentelor principalelor evenimente pe site-uri specializate în 

domeniul cultural; 

- realizarea site-ului de prezentare (company-profil) al CJCPCT Gorj şi editarea 

revistei electronice de informaţie culturală ”Proverbum” (lansată în octombrie 2010), 

primul conţinând informaţiile ”reci” despre activitatea instituţiei, celălalt fiind o cronică a 

evenimentelor materializate. 

3.1.3. Cunoaşterea categoriilor de beneficiari 

un alt deziderat al Centrului, s-a făcut în cadrul Taberei de cercetare etno-folclorice 

,,Constantin Brăiloiu”, zona vizată fiind: Motru, Samarineşti, Văgiuleşti, Cătunele, 

Glogova, prilej cu care s-a înaintat, completat şi apoi evaluat Chestionarul 

,,Conştientizarea nevoilor culturale de către membrii comunităţii locale”. 

3.1.4. Acorduri de parteneriat 

În realizarea strategiei sale instituţionale, CJCPCT s-a bucurat de sprijinul 

Consiliului Judeţean Gorj atât prin subvenţiile bugetare alocate direct (459.000 lei) cât şi 

prin Programul propriu al autorităţii de finanţare nerambursabilă a manifestărilor 

culturale cuprinse în Agenda anului 2010. Acest sprijin a fost completat de încheierea şi 

derularea unor acorduri de parteneriat cu instituţii şi aşezăminte culturale din Gorj şi 

din ţară, precum şi cu diverse uniuni de creaţie şi ONG-uri naţionale: Uniunea 

Scriitorilor din România, Uniunea Artiştilor Plastici din România, Uniunea Epigramiştilor 
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din România, Uniunea Caricaturiştilor din România, Asociaţia Artiştilor Fotografi din 

România, Liga Culturală ,,Fiii Gorjului” Bucureşti. 

Pentru prima dată de la înfiinţare, instituţia a realizat venituri proprii în valoare de 

18.470 lei, reprezentând: prestări servicii – 10.970 lei, sponsorizări – 2.500 lei; proiect 

finanţare Festival ”Tudor Arghezi” – 5.000 lei. 

 

3.2. Programe multianuale 

În anul 2010, CJCPCT a derulat 6 programe multianuale şi 102 proiecte, 

anume: 

 1. Program ,,Marketing și management cultural” - relaţia cu teritoriul 

* proiecte realizate în Program: 

a. CULTURA GORJULUI ÎNTRE CERERE ŞI OFERTĂ 

- Conceperea, completarea şi evaluarea Chestionarului privind cererea şi oferta 

culturală în zona Motru - Gorj, în cadrul Taberei de cercetare; 

- Realizarea politicilor culturale locale în funcţie de evaluările rezultate din 

Chestionar. 

b. AGENDA CULTURALĂ A JUDEŢULUI 

- Sprijinirea aşezămintelor în întocmirea Agendei locale, compatibilizarea acesteia 

la nivel de judeţ, tipărirea şi promovarea ei la nivel judeţean şi naţional. 

c. ÎNFIINŢAREA DE NOI CENTRE CULTURALE în zone de tradiţie şi/ sau 

oportunitate culturală: 

- înfiinţarea Centrului Cultural ,,Mihai Eminescu” din Ţânţăreni; 

- conceperea şi transmiterea – în urma consultării şi stabilirii de oportunităţi reale de 

implementare a proiectului - către Consiliile locale ale unor Regulamente-cadru pentru 

înfiinţarea Centrelor Culturale Hurezani, Runcu şi Ţicleni. 

d. STRATEGII ŞI POLITICI CULTURALE ÎN GORJ  

- Organizarea celei de-a cincea editie a Seminarului metodic ,,Strategii şi politici 

culturale în Gorj”, cu participarea directorilor de asezăminte şi a responsabililor culturali 

din teritoriu, cu scopul eficientizării activităţii acestora şi a realizării unei strategii 

comune, care să urmărească creşterea gradului de performantă în domeniul culturii 

populare şi al culturii de elită;  

- Conceperea şi transmiterea către Consiliile locale a 5 scrisori metodice 

cuprinzând recomandări relative la legislaţia specifică în vigoare, programe minimale 

ale aşezămintelor, modalităţi de realizare a unor proiecte culturale, programe de 

perfecţionare profesională la nivel central etc.; 

- Sprijinirea aşezămintelor culturale din teritoriu în demersul de înfiinţare/ 

revitalizare a unor formaţii artistice şi de organizare a unor festivaluri noi;  
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- Sensibilizarea Consiliului Judeţean Gorj în a susţine financiar - cu o cotă parte 

însemnată, prin Programul propriu de finanţare nerambursabilă a Agendei culturale 

2010 - proiectelor notabile din judeţ;   

- Revitalizarea activităţii Universităţilor populare din Motru, Baia de Fier, Săcelu; 

- Monitorizarea şi coordonarea activităţii aşezămintelor din judeţ prin: întâlniri la 

sediul instituţiei, scrisori metodice, deplasări în teritoriu, parteneriate în organizarea de 

manifestări;  

- realizarea tuturor manifestărilor planificate în teritoriu (festivaluri, concursuri, 

tabere de cercetare şi creaţie, târguri ale meşterilor populari etc.). 

2. Program ,,Rădăcini” - Conservarea şi promovarea culturii tradiţionale a 

Gorjului: 

* Proiecte realizate în Program: 

a. CONSERVAREA MEMORIEI CULTURALE A GORJULUI 

- realizarea ediţiei a V-a a Taberei anuale de cercetare etnofolclorică ,,C-tin 

Brăiloiu”, în zona Motru, Văgiuleşti, Samarineşti, Glogova şi Cătune; 

- realizarea monografiilor localităţilor Mătăsari, Arcani, Săcelu, Bumbeşti-Jiu, 

precum şi a monografiei ,,Dumitru Brezulescu” Novaci; 

- revitalizarea meşteşugurilor tradiţionale prin organizarea a 5 târguri: Târgul 

meşterilor populari olteni, Târgul meşterilor populari copii, Târgul meşterilor populari din 

România (cu participare internaţională: Camerun şi SUA), Târgul meşterilor populari de 

la Rânca (nou înfiinţat, sept. 2010), Târgul de Crăciun;  

- derularea, în calitate de organizator principal a 22 dintre festivalurile şi 

concursurile folclorice prevăzute în Agenda Judeţului în: Tg-Jiu, Tg-Cărbuneşti, Novaci, 

Tismana, Crasna, Polovragi, Baia de Fier, Stăneşti, Ciuperceni, Leleşti, Stoina, Stejari, 

Runcu, Hurezani, Dănciuleşti, Cătunele, Bustuchin, Godineşti, Săcelu, Bolboşi, Rânca, 

Motru; 

- participarea, ca şi coorganizator, la desfăşurarea Festivalului cântecului popular 

românesc ,,Maria Lătăreţu; 

- participarea, ca partener, la desfăşurarea festivalurilor folclorice de la Rovinari, 

Turceni, Negomir, Bumbeşti-Jiu şi Drăgoteşti; 

- organizarea, în majoritatea localităţilor de reşedinţă din Gorj, a unei Sărbători 

comunitare anuale (Zilele localităţii, Fiii satului, nedeie, obicei, datină, hram etc.); 

- continuarea editării publicaţiei ,,Revista Jiului de Sus” ca organism al 

aşezămintelor din teritoriu şi a revistei de specialitate ,,Crinul satelor”; 

- organizarea unor activităţi de aniversare/ comemorare a unor mari personalităţi de 

gen, precum şi de atestare de localităţi, instituţii, organisme de impact zonal sau 

naţional; 

- organizarea Expoziţiei de icoane şi obiecte de cult, cu participarea unor creatori 

din Gorj, Vâlcea şi Hunedoara; 
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- organizarea Expoziţiei de artă naivă a pictorului Ioan Nicoară (S.U.A.), prima de 

acest gen de după 1990; 

- organizarea Expoziţiei de bannere ,,Meşteri şi meşteşuguri în Gorj” şi itinerarea 

acesteia în Tg-Jiu, Tg-Cărbuneşti, Rânca, Bucureşti, Silistra - Bulgaria;     

- realizarea Simpozionului naţional ,,Satul românesc, sat european”, la Arcani şi 

Baia de Fier; 

- sprijinirea apariţiei unor reviste ocazionale specializate în promovarea specificului 

cultural local la Baia de Fier, Dănciuleşti, Săcelu, Bustuchin, Stăneşti; 

- sprijinirea unor interpreţi de muzică populară şi a unor meşteri populari pentru 

participarea la festivaluri şi târguri regionale şi naţionale;  

- realizarea celei de a IV-a ediţii a Cursurilor de dans popular gorjenesc, în 

parteneriat cu Fundaţia Culturală ,,Doina” din Rotterdam şi cu participarea unor doritori 

din Olanda, Belgia, Elveţia şi Germania; 

- completarea Băncii de date a culturii tradiţionale a Gorjului. 

b. MUZEE ŞI COLECŢII MUZEALE SPECIALIZATE / MIXTE 

- Înfiinţarea (prin contribuţia decisivă a autorităţilor publice locale) a  Colecţiei 

muzeale Turceni şi a Muzeului satului la Ţânţăreni. 

 3. Program ,,GORJUL CULTURAL” - Conservarea şi promovarea elementelor 

de patrimoniu cultural imaterial din judeţ 

* Proiect realizat în Program: S.O.S. PATRIMONIUL CULTURAL IMATERIAL 

GORJENESC 

a) Stabilirea elementelor fundamentale, documentarea şi începerea întocmirii unei 

Hărţi a patrimoniului cultural imaterial al Gorjului care să cuprindă practici, reprezentări, 

expresii, cunoştinţe, abilităţi, împreună cu instrumentele, obiectele, artefactele şi spaţiile 

asociate lor, cântece, dansuri, jocuri populare, obiceiuri, ritualuri, sărbători, meşteşuguri 

şi tehnici tradiţionale, tezaure umane vii etc.; 

b) Completarea exponatelor aflate la Muzeul Crucilor de la Măceşu, restaurarea 

celor deja existente; 

c) Asigurarea asistenţei de specialitate pentru înfiinţarea de către Consiliul local 

Peştişani a unui Centru de meşteşuguri tradiţionale (arta lemnului şi cusături), în 

localitatea de reşedinţă. 

4. Program ,,DUPĂ BRÂNCUŞI” - Dezvoltarea structurilor şi elementelor 

culturii de performanţă 

* Proiect realizat în Program: ACASĂ LA BRÂNCUŞI 

- Amplificarea dimensiunii internaţionale a principalelor evenimente organizate de 

CJCPCT, ceea ce a permis participarea - alături de personalităţi ale culturii populare şi 

scrise româneşti - a  peste 50 de creatori din 14 ţări ale lumii, invitaţi şi colaboratori la 

realizarea:  

* Festivalului internaţional de literatură ,,Tudor Arghezi”: Moldova, Ucraina, Franţa, 

Germania, Peru; 
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* Târgului meşterilor populari: Camerun, SUA; 

* Cursurilor de dans popular gorjenesc: Olanda, Belgia, Elveţia, Germania; 

* Festivalului naţional de umor şi Salonului naţional de caricatură ,,Ion Cănăvoiu”: 

Moldova, Italia, Ucraina, SUA şi Quatar; 

* Taberei şi Salonului internaţionale de arte vizuale: Moldova, Ucraina, Bulgaria, 

Ungaria; 

- Diversificarea paletei festivalurilor din Gorj, prin organizarea/ continuarea 

organizării unor manifestări altele decât folclorice: Zilele culturii scrise, Festivalurile de 

teatru de la Novaci şi Tg-Jiu, Festivalul de umor de la Turceni, Festivalul de teatru şi 

umor de la Brăneşti, Festivalurile de muzică religioasă şi de romanţe de la Ţânţăreni; 

- Participarea, ca partener, la desfăşurarea altor festivaluri: Atelierul naţional de 

poezie ,,Serile la Brădiceni” şi Festivalul de folk şi baladă ,,Poarta sărutului”;    

- Continuare şi amplificarea manifestării ,,Corala târgujiană”, ca unică modalitate de 

revitalizare a mişcării corale din Gorj, editia din 2010, cea mai performanţă până acum, 

bucurându-se de prezenta a 11 formaţii; 

* Realizarea a 15 expoziţii diverse (artă plastică, fotografică, populară), în judeţ şi în 

afara acestuia, în cadrul proiectului ,,Vecinii” şi al altor proiecte: Tg-Jiu, Craiova, Deva, 

Hunedoara, Rm.Vâlcea, Silistra (Bulgaria), Milano (Italia), Paris (Franţa); 

* Menţinerea şi sprijinirea financiară adecvată a Editurii CJCPCT Gorj (editarea a 2 

monografii, a Albumelor ,,11 poezii” de Tudor Arghezi/ bilingv (româno-francez), 

“Motru”, “Gorjfest 2010”, “Ansamblul Doina Gorjului”), a revistei de cultură “Portal 

Măiastra” şi a revistelor ocazionale ,,Bilete de papagal”, “Hazul”, “Onoare şi jertfă”; 

* Realizarea şi editarea revistei ,,Proverbum”, prima publicaţie electronică de 

informaţie culturală din istoria Gorjului, care oferă date, imagini şi informaţii în timp real 

despre toate manifestările culturale din Gorj. 

5. Program ,,Promovarea turismului cultural, istoric și religios”  

* Proiect realizat în Program: GORJUL ISTORIC ŞI PITORESC 

- avansarea unei propuneri către Consiliul Judeţean Gorj în sensul înfiinţării (prin 

P.O.R. şi cu sprijinul Ministerului Turismului), la Tg-Jiu sau variante (Tismana, 

Polovragi, Novaci) a unui Centru naţional de informare şi promovare turistică a Gorjului, 

cu personal de specialitate angajat;  

- asigurarea documentării pentru editarea unei Hărţi a nedeilor, târgurilor şi 

bâlciurilor organizate de-a lungul unui an în Gorj; 

- sensibilizarea, prin scrisori metodice şi întâlniri directe, a autorităţilor publice 

locale în notificarea şi semnalizarea obiectivelor de patrimoniu cultural, a muzeelor şi 

colecţiilor muzeale, a zonelor istorice, rezervaţiilor naturale, peşterilor, cheilor, 

pensiunilor agroturistice etc.; 

- realizarea/ participarea la realizarea de albume şi pliante de promovare turistică: 

Motru, Baia de Fier, Judeţul Gorj (Flacăra Focus). 
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- sprijinirea, prin oferirea de suport documentar şi logistic, a iniţiativei de înfiinţare, 

la Peştişani, a unui Punct de informare turistică pentru Peştişani şi zona omogenă: 

Godineşti, Leleşti, Runcu, Tismana, Câlnic. 

6. Program ,,ŢARA LUI BRÂNCUŞI” - Promovarea naţională şi internaţională a 

imaginii Gorjului prin amplificarea brand-urilor existente şi crearea altora noi 

* Proiect realizat în Program: EUROPA DE-ACASĂ 

- menţinerea şi amplificarea festivalurilor, saloanelor, taberelor şi târgurilor 

internaţionale organizate de CJCPCT în Gorj; 

- amplificarea schimburilor culturale internaţionale prin contacte directe cu instituţii/ 

organisme culturale din străinătate: Muzeele de artă din Silistra şi Ruse - Bulgaria, 

Szombathely – Ungaria; Societăţile culturale ,,Eminescu” şi ,,Arcaşul” (Cernăuţi, 

Ucraina), “Apoziţia” (Germania); Uniunea Scriitorilor din Moldova; Uniunea Scriitorilor 

din Serbia; Uniunile Artiştilor Plastici din Moldova, Bulgaria şi Ungaria; Serviciul cultural 

al Ambasadei Franţei la Bucureşti şi Fundaţia Paulimage (Paris, Franţa); Fundaţia 

culturală ,,Doina” din Rotterdam (Olanda); Federaţia Internaţională a Artiştilor Fotografi; 

Asociaţia culturală româno-italiană din Bologna (Italia); 

- includerea în Agenda culturală anuală a instituţiei şi a Gorjului - precum şi în orice 

alte pliante şi albume de prezentare a ţinutului - a unui minim de informaţii despre 

potenţialul turistic al judeţului; 

- realizarea documentării necesare redactării unui Album al Gorjului (Gorj/ Ţara lui 

Brâncuşi), în limba română şi minim 3 limbi de circulaţie internaţională, structurat pe 

trasee turistice bine definite şi care să cuprindă informaţii despre zestrea turistică 

naturală, obiectivele de patrimoniu cultural, calendarul marilor manifestări, zone de 

obiceiuri şi tradiţii încă practicate, oportunităţi de servicii turistice, brand-urile importante 

ale judeţului.  

 

3.3. Concluzii 

Considerăm că programele şi proiectele menţionate anterior şi-au dovedit 

eficacitatea preconizată, în cea mai mare parte răspunsul comunităţilor (aici, atât în 

accepţiunea de grup social, cât şi în aceea de grup specializat într-un domeniu sau altul 

al culturii şi artei) fiind pozitiv. Argumentăm aceasta prin: 

* exprimarea unor opinii de presă – locală, regională şi naţională – favorabile 

instituţiei; 

* creşterea interesului pentru dezvoltarea fenomenului cultural local din partea 

autorităţilor administrative:  

- înfiinţarea de formaţii de teatru de amatori (Novaci, Brăneşti şi Turceni) şi de noi 

festivaluri la Crasna (Răsună munţii sub Parâng, la Crasna), Rânca (Festivalul toamnei 

- sub autoritatea Consiliilor locale Novaci şi Baia de Fier), Motru (Festivalul obiceiurilor 

de iarnă); 
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- organizarea de sărbători comunitare, fie cu prilejul unor hramuri şi nedei locale, fie 

cu acela al aniversării patronului localităţii sau al atestării documentare: Ciuperceni, 

Stăneşti, Brăneşti, Ţânţăreni, Dănciuleşti, Polovragi, Turceni, Bustuchin, Logreşti, 

Alimpeşti, Băleşti, Crasna, Motru, Ţicleni, Tg-Cărbuneşti, Rovinari, Tg-Jiu, Săcelu, 

Bumbeşti-Jiu; 

- editarea de monografii ale localităţilor;  

- editarea de pliante cu informaţii turistice şi culturale: Motru, Baia de Fier, Tg-

Cărbuneşti;  

- înfiinţarea de colecţii muzeale; 

- preluarea şi reabilitarea, de către primăria oraşului Ţicleni, a fostului Club al 

sindicatelor din petrol, cu scopul reînfiinţării Casei orăşeneşti de cultură, dispărută din 

peisajul cultural gorjean din anul 1993;  

- înfiinţarea/ solicitarea de sprijin în înfiinţarea de noi centre culturale: Ţânţăreni, 

Runcu, Hurezani;  

- solicitarea de sprijin de specialitate pentru înfiinţarea, pe un proiect al Primăriilor 

Peştişani şi Câlnic, finanţat prin PNDR, măsura 3.1.3., a două Puncte locale de 

informare turistică pe zona de nord-vest a judeţului; 

* reînvierea unor tradiţii populare locale aflate pe cale de dispariţie: 

- Dragobetele:  Motru, Rovinari, Tg-Cărbuneşti, Bumbeşti-Jiu, Turceni, Baia de Fier, 

Băleşti, Bărbăteşti, Bâlteni, Bolboşi, Brăneşti, Bumbeşti-Piţic, Bustuchin, Căpreni, 

Câlnic, Ciuperceni, Crasna, Leleşti, Licurici, Logreşti, Muşeteşti, Padeş, Roşia de 

Amaradia, Săuleşti, Scoarţa, Stejari, Ţânţăreni, Urdari; 

- Lăuatul fetelor: Bărbăteşti, Săuleşti; Drăgaica: Crasna; Ciumarca: Drăgoteşti; 

Piţărăii/ Colindeţul: în majoritatea localităţilor judeţului; 

*  celebrarea unor momente din calendarul religios şi agricol şi organizarea de 

nedei: 

- Sf. Trifon: Ciuperceni; 

- Sf. Gheorghe: Bolboşi, Bumbeşti-Jiu, Bustuchin, Crasna, Muşeteşti, Samarineşti, 

Stoina, Turcineşti, Teleşti; 

- Sf. Petre: Ciuperceni; 

- Sf. Ilie: Jupâneşti, Samarineşti, Schela; 

- Sf. Maria Mare: Albeni, Brăneşti, Bărbăteşti, Bolboşi, Bustuchin, Cătunele, Ioneşti, 

Leleşti, Plopşoru, Scoarţa, Slivileşti, Stoina, Urdari, Ţicleni, Turburea, Turcineşti; 

- Sf. Maria Mică: Bărbăteşti, Brăneşti, Cătunele, Leleşti, Licurici, Negomir, Padeş, 

Samarineşti, Scoarţa, Slivileşti, Turcineşti;  

- Cârstov/ Înălţarea Sfintei Cruci: Albeni şi Negomir; 

- Sf. Paraschiva: Alimpeşti, Bărbăteşti, Bâlteni, Cătunele, Padeş, Săuleşti, Slivileşti, 

Stejari, Runcu, Teleşti, Turceni, Văgiuleşti; 

- Vovidenia: Stejari;  

- Sărbătorile dealului/ Sfinţirea viilor: Runcu; 
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- Sărbătoarea florii de salcâm: Văgiuleşti, Urdari; 

- Ziua cireşului: Turcineşti; 

* creşterea numărului de meşteri populari performanţi 

Pentru prima dată de la organizarea unui Târg al meşterilor populari în Gorj (2006), 

la Târgul meşterilor populari din România (Tg-Jiu, august 2010) au expus 14 artizani 

locali; 

* creşterea interesului pentru organizarea de expoziţii de artă populară locală: 

Licurici, Bumbeşti-Piţic, Ciuperceni, Drăgoteşti, Turburea, Ioneşti, Samarineşti, 

Bărbăteşti, Jupâneşti; 

* organizarea de târguri locale ale creatorilor populari: Tismana, Rovinari; 

* sporirea contactelor dintre elita culturală locală şi cea naţională sau internaţională, 

prin festivalurile, concursurile, târgurile, saloanele, taberele naţionale şi internaţionale 

organizate de-a lungul unui an. 

 

4. Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ștefulescu” 

Pe baza Proiectului managerial privitor la dezvoltarea Muzeului Judeţean Gorj 

„Alexandru Ştefulescu”, a Listei programelor şi Proiectelor minimale proprii 

prevăzute pentru anul 2010, precum şi a Nomenclatoarelor privind principalii 

indicatori culturali şi economici pe anul 2010, instituţia noastră a desfăşurat o serie 

de activităţi cultural-educative şi ştiinţifice racordate la standardele şi direcţiile principale 

de evoluţie ale culturii româneşti şi europene, punând în valoare şi dinamizând 

adresabilitatea către comunitate a ofertei de bunuri şi servicii culturale. Specificitatea 

acestei instituţii publice de cultură, interdisciplinaritatea acţiunilor sale cultural-educative 

şi, mai ales, adecvarea ofertelor culturale la trebuinţele şi solicitările comunităţii au 

determinat pentru acest interval temporal o participare numeroasă şi interactivă a 

publicului gorjean la toate activităţile muzeului. 

Corolarul acestor activităţi l-a constituit redeşteptarea interesului publicului pentru 

muzeu şi imaginea extrem de favorabilă pe care instituţia noastră şi-a creat-o în mass – 

media locală şi regională. 

4.1. Programele speciale ale muzeului orientat spre public  

Prin activităţile, expoziţiile, simpozioanele, evocările şi alte manifestări organizate 

s-a obţinut o sporire a prezenţei publicului în spațiul muzeal, precum și formarea unui 

public partener specializat, diferenţiat pe categorii în funcţie de vârstă, statut familial, 

domenii de interes. Acest public a redescoperit muzeul ca sursă de informare, recreere, 

delectare, dar şi ca spaţiu în care a participat activ la iniţiativele culturale şi de 

promovare a protejării patrimoniului cultural şi natural. 

Din studiul pe anul 2010 privind dinamica vizitatorilor de muzeu – în număr de 

50.820 -, atât individual, cât şi în grupuri, raportată la lunile anului, anotimpuri, categorii 
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de vârstă și provenienţă, se observă că cel mai mare număr de vizitatori s-au înregistrat 

în perioada de primăvară şi toamnă, când elevii sunt la şcoală. 

În lunile de vară, muzeul şi obiectivele sale din teritoriu sunt vizitate cu precădere 

de vizitatori individuali din categoria adulţilor, români şi străini. 

O situaţie specială o întâlnim la Casa memorială „Constantin Brâncuşi” de la 

Hobiţa şi la Peştera Polovragi, care sunt vizitate şi de grupuri organizate de elevi ce se 

află în taberele şcolare amplasate în judeţele limitrofe. 

Din categoria vizitatorilor străini individuali fac parte cetăţeni ai altor ţări aflaţi în 

vizită la rudele din judeţ, familii care efectuează concediul în România şi care 

tranzitează Gorjul sau voluntari. Aceştia se înregistrează pe tot parcursul, anului dar 

marea majoritate vizitează muzeul în perioada de vară. Ţările reprezentate sunt: 

Japonia, Turcia, Franţa, Germania, Bulgaria, Grecia, Moldova, Ucraina, Estonia, 

Polonia, Serbia, Italia etc. 

În ceea ce priveşte sălile destinate publicului, Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru 

Ştefulescu” dispune de spaţiu unde sunt amenajate 

expoziţii permanente cu o tematică adecvată funcţiei 

pentru care s-au creat şi spaţii pentru expoziţii 

temporare, simpozioane, evocări, lansări de carte 

etc. Sălile de expoziţii temporare s-au modernizat, 

au o estetică deosebită şi când, e cazul, se 

efectuează mici reparaţii curente.                                                                           

Scopul reabilitării patrimoniului imobiliar a fost  

acela de a asigura condiţiile pentru accesul 

publicului în sălile expoziţiei de bază sau temporare. 

Toate manifestările organizate de către Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru 

Ştefulescu” au fost monitorizate la nivel de excelenţă în mass-media locală, regională şi 

naţională. Efervescenţa politicii culturale muzeale gorjene se regăseşte, în anul 2010, în 

167 de apariţii în presa scrisă, 23 ştiri radio, 74 ştiri TV şi 23 emisiuni TV. 

4.2. Proiecte pentru îmbunătăţirea activităţilor profesionale ale instituţiei  

4.2.1 Proiectul de cercetare ştiinţifică şi evidenţa patrimoniului cultural a avut ca 

obiective dezvoltarea şi evidenţa patrimoniului, promovarea valorilor istorice din judeţul 

Gorj, introducerea acestora în literatura de specialitate. 

Cercetările arheologice sistematice desfăşurate în perioada 15-30 septembrie 

2010 în situl arheologic de la Ceplea - „Valea Satului” (com. Plopşoru) au reliefat, ca şi 

în anii campaniilor precedente, prezenţa unor locuinţe de suprafaţă sau semiîngropate 

cu un bogat inventar ceramic fragmentar care plasează această aşezare în epoca 

bronzului în faza a III-a culturii Verbicioara. 
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De asemenea, anul trecut investigaţiile arheologice preventive efectuate la 

Jupâneşti - „Pârâul Boia” au introdus în literatura de specialitate o nouă aşezare 

specifică epocii bronzului. Inventarul arheologic scos la lumină din acest sit încadrează 

aşezarea de la Jupâneşti - „Pârâul Boia”  faza a IV-a a culturii Verbicioara. 

Evidenţa analitică a patrimoniului cultural mobil a avut drept scop întocmirea 

documentelor de evidenţă a bunurilor culturale rezultate în urma activităţilor de 

cercetare, donaţii şi achiziţii înregistrate de-a lungul timpului. 

Astfel, în programul de evidenţă informatizată DOCPAT - CIMEC au fost 

introduse 800 de bunuri culturale mobile şi s-au întocmit 2080 de fişe analitice de 

evidenţă la piesele muzeale aflate în colecţiile de arheologie, istorie şi geologie. 

Totodată, s-a întocmit documentaţia pentru propunerea de introducere în categorie 

Tezaur a unui număr de 78 de obiecte cu valoare de patrimoniu cultural naţional. 

De asemenea, patrimoniul muzeului s-a îmbogăţit în anul 2010 cu 373 bunuri 

culturale mobile şi imobile obţinute din donaţii şi cercetare care aparţin domeniilor 

etnografic şi istoric, arheologic, numismatic etc. toate reflectate pe măsură în mass-

media locală şi regională. 

Totodată, Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” a primit în anul 2010, în 

administrare, Casa-muzeu „Maria Lătăreţu”, sat Bălceşti, comuna Bengeşti-Ciocadia, 

care a fost reamenajată şi Casa Moangă-Pleşoianu, sat Săcelu, comuna Săcelu, conac 

boieresc din secolul al XVIII-lea, aflat într-o stare avansată de degradare şi salvat prin 

realizarea unui acoperiş provizoriu, urmând ca în termen scurt să-i redăm valoarea 

istorică şi arhitecturală de odinioară. 

4.2.2 Conservarea şi restaurarea patrimoniului cultural a urmărit aplicarea unor 

măsuri primare de conservare a patrimoniului, asigurarea unui mediu optim permanent 

pentru obiectele muzeale aflate în expoziţii şi depozite şi restituirea formei originale a 

obiectului de patrimoniu. Prin urmare, s-au verificat şi înregistrat permanent parametrii 

microclimatici din sălile de expoziţie şi depozite, s-au efectuat tratamente de dezinsecţie 

şi chimice şi s-au realizat lucrările de conservare primară în cadrul Muzeului Arhitecturii 

Populare din Gorj-Curtişoara, la Casa-muzeu „Constantin Brâncuşi” - Hobiţa, Casa 

memorială „Tudor Vladimirescu” - Vladimir şi la Casa Moangă-Pleşoianu-Săcelu. 

Restaurarea patrimoniului muzeal a avut drept 

scop să asigure o rezistenţă îndelungată 

obiectului cultural astfel încât să-şi redea istoria 

şi să-şi păstreze funcţionalitatea. Au fost 

restaurate piese textile, ceramice şi metalice. 

4.2.3 Valorificarea patrimoniului muzeal s-a 

axat cu precădere pe atragerea unui public cât 

mai numeros şi diversificat prin organizarea de 
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expoziţii, simpozioane, lansări de carte, evocări, aniversări etc. în cadrul muzeului, în 

judeţ şi în ţară. Prin intermediul acestora s-a urmărit integrarea activităţii muzeului în 

sfera comunităţii gorjene, regionale şi naţionale. 

Cele mai apreciate expoziţii temporare organizate în anul 2010 au fost: 

 Pietrele Petrei. Expoziţie de fotografie; 

 Hora Paştină. Pictură. Expoziţie de pictură; 

 Sarea, timpul şi omul. Expoziţie de fotografie, istorie şi etnografie; 

 Masca şi rolul ei în sărbătorile de iarnă din Maramureş; 

 Locul tăcerii. În amintirea lui Constantin Brâncuşi. Pictori olteni de ieri şi de 

azi. Expoziţie de pictură şi tapiserie. 

 Locul tăcerii. În amintirea lui Constantin Brâncuşi. Murmurul tradiţiei: 

România-Japonia. Expoziţie de fotografie, etnografie şi istorie; 

 Oltenia de lângă cer. Expoziţie de fotografie, etnografie şi obiecte de cult; 

 Tezaur de artă tradiţională olteană. Expoziţie de etnografie; 

 Lumea lui B’Arg. Expoziţie de grafică; 

 Nicolae Filiş. Triunghiul de aur al Indiei. Expoziţie de fotografie; 

 35 de ani de la inaugurarea Muzeului Arhitecturii Populare din Gorj de la 

Curtişoara. 

Tot în anul 2010 s-au vernisat două expoziţii de bază: Casa-muzeu a maestrului 

Gheorghe Zamfir din cadrul Muzeului Arhitecturii Populare din Gorj de la Curtişoara şi 

Casa-muzeu „Maria Lătăreţu” de la Bălceşti, comuna Bengeşti-Ciocadia. 

Pe parcursul anului 2010 muzeul a desfăşurat şi două programe metamuzeale: 

un traseu turistic ghidat de arheolog intitulat „Pe urmele dacilor” de la Peştera Polovragi 

la cetatea dacică de la Polovragi şi spectacolul „O seară  la muzeu” susţinut de Mike 

Godorogea şi Blue Spirits. 

O atenţie sporită s-a acordat pregătirii profesionale şi perfecţionării personalului 

muzeal, o parte a acestuia participând la programul de Muzeologie Generală structurat 

pe 3 module organizat de Centrul de Pregătire Profesională în Cultură de pe lângă 

Ministerul Culturii şi Patrimoniului Cultural Naţional. 

 

5. Şcoala Populară de Artă Târgu-Jiu  

5.1. Punerea în valoare şi gestionarea ofertei de bunuri şi servicii culturale 

ale Şcolii Populare de Artă Târgu-Jiu; diversificarea ofertei sale culturale  

 

În condițiile anului de vârf al crizei economice din România, 2010 a fost şi pentru 

Şcoala Populară de Artă din Târgu-Jiu perioada cea mai dificilă de traversat din 

întreaga activitate a instituţiei.  
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Primele luni ale anului s-au caracterizat printro scădere dramatică a cererii de 

produse pe piaţa cultural-artistică a Gorjului, lipsa comenzilor de prestări-servicii 

culturale, mai ales din partea autorităţilor publice locale şi a câtorva agenţi economici 

consideraţi clienţi statornici. Mulţi cursanţi înscrişi la cursurile organizate de instituţie au 

renunţat la ele sau au amânat cu lunile plata taxelor de şcolarizare, făcând astfel ca 

veniturile proprii pe semestrul I să fie semnificativ mai mici decât în anul precedent.  

Contrar tuturor previziunilor, în semestrul al doilea al anului și, pe cale de 

consecință, la finele lui 2010, s-au înregistrat creșteri la toţi indicatorii, astfel că anul 

2010 a fost cel mai plin de roade din întreaga istorie de 

patru decenii a Şcolii Populare de Artă.  

Pentru semestrul al doilea al anului s-a reuşit un 

grad de acoperire din venituri proprii a cheltuielilor 

instituţiei în procent de 23%, ameliorându-se astfel şi 

rezultatul mai slab din primul semestru şi aducându-se 

acest indicator până la nivelul de 18,48%, cu siguranţă 

unul record, măcar pentru Oltenia culturală.  

Concret, suma strânsă din taxe pentru activităţile de instruire, din prestări de 

servicii culturale, din vânzări de bilete la spectacolele Ansamblului „Maria Lătăreţu”, ale 

Teatrului de Păpuşi „Pinocchio” şi de la concertele Orchestrei de Cameră „Lyra 

Gorjului”, se ridică la 282.628 lei. 

5.1.1. Educaţia permanentă şi formarea continuă de interes comunitar în 

domeniul artelor populare şi culte, ca şi al meşteşugurilor tradiţionale - 

segmentul principal de activitate al Şcolii  

Numărul de cursanţi de la sediul central şi de la secţiile externe din judeţ este de 

1893 de elevi, faţă de 1810 înregistraţi cu un an mai înainte. Numărul secţiilor externe a 

crescut de la 34, în 2009, la 37 în anul la care ne referim, cu activităţi deschise în tot 

atâtea localităţi ale judeţului, cu nu mai puţin de 36 de discipline din domeniul 

meşteşugurilor pe cale de dispariţie (programul „Brăţara de aur”), al folclorului muzical-

coregrafic tradiţional (programul „Tradiţii gorjeneşti”), precum şi în cel al artei culte: 

vizuale, muzicale şi coregrafice (programul „Ars Litua”). 

La capitolul Educaţie permanentă s-a înregistrat un progres deosebit şi la 

cheltuielile pe beneficiar, acestea reducându-se de la 853 lei/cursant în 2009, la 620 

lei/cursant în 2010.  

5.1.2. Conservarea şi transmiterea valorilor artistice ale comunităţii 

gorjene, precum şi ale patrimoniului cultural local, naţional şi universal. 

Şcoala Populară de Artă a fost prezentă în 76 (faţă de 73 în anul precedent) de 

proiecte din cadrul celor două mari programe derulate de această instituţie: Programul 

“Obârşii, identităţi, tradiţii” (pentru manifestări de artă şi civilizaţie tradiţională, de 

spiritualitate creştină etc.), precum şi Programul “Columne gorjene” (pentru 
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manifestări de arte culte). Practic, dincolo de creşterile numerice reliefate mai sus, nu s-

au reuşit creşteri valorice, de calitate, în cazul tuturor manifestărilor organizate. Aceasta 

din pricina faptului că, încă de la începutul anului, dar mai ales după 1 iulie, când au fost 

reduse cu 20% cheltuielile materiale şi cu 25% cheltuielile salariale, puţinătatea 

fondurilor băneşti din resurse proprii sau din subvenţii şi-a făcut din plin resimţită 

influenţa. 

În anul 2010, formaţiile, interpreţii, creatorii, prin ei-înșiși sau prin obiectele de artă 

populară create de oamenii școlii, au participat la numeroase şi variate proiecte 

culturale şi artistice organizate în ţară şi în afara ei.  

 12-14 iulie – recital susținut de Ansamblul Folcloric „Maria Lătăreţu” al Şcolii 

pentru românii din Valea Timocului - Serbia, la Ostrelj, lângă Bor. Î 

 iulie – august - a fost onorată solicitarea Ambasadei României la Oslo, aceea de 

organizare a unei expoziţii permanentă de artă populară, la sediul ambasadei, 

din Norvegia, ca şi solicitarea Ambasadei României la Roma, pentru un târg-

expoziţie de artă populară românească, în Italia.  

 a treia săptămână a lui august - a avut loc tabăra muzicală internaţională de 

vară, de la Târgu-Jiu, organizată de instituţia noastră, la care un număr de 15 

elevi târgujieni au participat la cursuri de măiestrie susţinute de pianista 

Veronique Thualchauvel, din Franţa.  

 august - două tarafuri din Gorj, organizate pe lângă Şcoala Populară de Artă, 

taraful „Rapsozii Gorjului”, al Relei şi-a lui Nicu Ciulei şi taraful lui Ion Argint, zis 

Macu, din Pârâul de Pripor, au participat împreună cu managerul instituţiei la 

Festivalul Internaţional româno-irlandez Drumul lung spre Cimitirul Vesel, 

organizat la Săpânţa, de Societatea Culture Ireland, condusă de Peter Hurley şi 

avându-l ca director de festival pe Grigore Leşe. De altfel, tarafuri gorjeneşti au 

mai participat, tot împreună cu managerul, la alte două festivaluri organizate de 

cunoscutul interpret, universitar şi realizator TV Grigore Leşe: Festivalul 

Tarafurilor şi Fanfarelor Ţărăneşti de la Suceava şi Gala Festivalului Tarafurilor şi 

Fanfarelor Ţărăneşti, din Dumbrava Sibiului.  

 noiembrie - cu ocazia Festivalului Naţional al Cântecului Popular „Maria 

Lătăreţu”, ansamblul omonim al Şcolii a avut ca invitaţi în recital interpreţi vocali 

şi instrumentali din Bulgaria şi Serbia, împreună cu 3 conducători ai unei asociaţii 

culturale ale românilor de peste Dunăre: Iovan Petrovici, preşedintele Asociaţiei 

pentru Cultura Românilor şi Vlahilor „Valea Timocului” din Serbia, Ivo 

Gheorghiev, preşedintele Asociaţiei Etnicilor Români din Bulgaria şi Plamka 

Liubomirova, liderul Asociaţiei Vlahilor din Bulgaria. Instituţia şi maganerul ei au 

de mult timp stabilite relaţii de colaborare culturală cu românii din cele două ţări, 

respectiv cu conducătorii asociaţiilor culturale ale acestora. 

Proiecte culturale realizate de Şcoală în parteneriat cu autorităţile publice 

judeţene şi municipale, precum şi cu intituţii subordonate acestora.  
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- Ianuarie: Sărbătoare Eminescu, Evocarea „Pururi uniţi sub tricolor”, „Curtea cu 

Prieteni”,  

- Februarie: Salonul de iarnă al artelor populare, Brâncuşiana, Sărbătoarea 

Dragobetelui la Poarta Sărutului,  

- Martie: Spectacolul aniversar „Cântec din Ţara Jiului de Sus”, Filocalia, Salonul 

de primăvară al fotografiei de artă, 

- Aprilie: Festivalul portului şi dansului gorjenesc „Liviu Dafinescu”, Pastorala 

Floriilor, Sarbatoarea Sfântului Gheorghe în Dealul Teleştiului, 

- Mai: Cântec pentru Europa, Ghermanul, Zilele Târgu-Jiului, Festivalul Naţional 

de Literatură „Tudor Arghezi”, Festivalul de folclor „Tinere talente” din Rovinari, 

Festivalul „Pe fir de baladă”,  

- Iunie: Gorjul istoric şi cultural, Logodna vinului cu ulcica, Festivalul de romanţe 

„Sara pe deal”, 

- Iulie: Festivalurile folclorice de la Polovragi, Stejari, Turceni, Bustuchin, 

Drăgoteşti,  

- August: evocarea „Răsunet în Poiana lui Mihai Viteazul”, Festivalul de folk şi 

baladă „Poarta Sărutului”, Târgul meşterilor populari din România, 

-  Septembrie: Atelierul Naţional de Poezie „Serile la Brădiceni” şi Festivalul 

„Coborâtul oilor de la munte”,  

- Octombrie: Festivalul naţional de umor „Ion Cănăvoiu”,  

- Noiembrie: Festivalul Cântecului Popular Românesc „Maria Lătăreţu”, In 

Memoriam Nicolae Diaconu, Expoziţia „Artă şi meşteşug”,  

- Decembrie: Zilele de Literatură Valentin Taşcu, Memorialul Titu Rădoi, Alaiul 

obiceiurilor de iarnă, Zilele Recunoştinţei. 

 

5.1.3. Instituţie de spectacole pentru teatrul de păpuşi (Trupa 

„Pinocchio”), pentru muzică cultă (Orchestra de Cameră „Lyra Gorjului”) 

şi pentru folclor scenic (Ansamblul „Maria Lătăreţu”). 

Şcoala Populară de Artă Târgu-Jiu a coordonat şi finalizat, în prima parte a lui 

2010, cea de-a cincea stagiune permanentă de concerte a Orchestrei târgujiene de 

Cameră “Lyra Gorjului”, stagiunea de spectacole a Trupei de Păpuşari profesionişti 

“Pinocchio”, precum şi stagiunea permanentă a Ansamblului Folcloric “Maria Lătăreţu”. 

Exceptândul pe acesta din urmă, care funcţionează, datorită programului permanent şi 

din sezonul estival “la foc continuu”, celelalte două formaţii au demarat în luna 

septembrie a anului trecut, cea de a şasea stagiune permanentă din istoria lor şi a 

Gorjului cultural.  

Orchestra de Cameră “Lyra Gorjului” a avut în decursul anului 2010 o evoluţie la 

cote valorice constant superioare, indiferent sub ce baghetă dirijorală a evoluat. Cu 

toate acestea, în decursul anului 2010 s-au înregistrat întârzieri mari în finanţarea 

acestei formaţii, facturile de prestări servicii emise de Şcoală fiind achitate de fiecare 
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dată cu mari întârzieri de către fostul Centru de Cultură şi Artă “Constantin Brâncuşi”, 

Primăria târgujiană nereuşind să returneze datoriile strânse decât înspre finele anului. 

Începând cu stagiunea cu nr.6 (demarată în luna octombrie, în loc de luna septembrie, 

tocmai din pricina întârzierilor la plată) s-a hotărât renunţarea la finanţarea de către 

Consiliul Local şi Primăria municipiului, urmând ca formaţia respectivă să devină 

formaţie muzicală a judeţului Gorj, activitatea acesteia fiind coordonată şi remunerată 

prin intermediul Şcolii Populare de Artă Târgu-Jiu. 

Trupa de păpuşari profesionişti „Pinocchio”, aflată şi ea la această oră în cea de-

a şasea stagiune permanentă, a continuat în 2010 peripluul prin localităţile Gorjului, 

susţinând reprezentaţii mult apreciate de copii, nu doar în săli de spectacole, ci şi în 

şcoli şi grădiniţe. Din păcate, nici la această oră, după şase ani de existenţă, trupa nu 

are o sală proprie de spectacole. În schimb, are din luna octombrie a anului 2010 un 

spaţiu propriu pentru desfăşurarea repetiţiilor şi pentru depozitarea păpuşilor, 

decorurilor şi elementelor de recuzită, pus la dispoziţie, la Teatrul de Vară, de către 

Consiliul Local şi Primăria târgujiană. Aşa se face că, după un debut de an 2010 

dezastruos, cu extrem de puţine reprezentaţii, din cauza faptului că nu se putuse 

pregăti, în lipsa spaţiului de repetiţii, o nouă premieră, începând cu finalul lunii 

septembrie şi până la sfârşitul anului, s-a dat un număr record de spectacole (53), 

făcându-se şi încasări record şi salvându-se în felul acesta un an ce părea ratat din 

punct de vedere financiar. 

Ansamblul Folcloric “Maria Lătăreţu”, cel care a stârnit atâtea controverse încă 

de la înfiinţarea sa, în 2005, s-a dovedit o iniţiativă managerială deosebit de inspirată, 

graţie lui triplându-se numărul de cursanţi de la activităţile din domeniul muzicii vocale şi 

instrumentale şi al coregrafiei tradiţionale. Mai mult decât atât, prezenţa constantă a 

acestei formaţii şi a membrilor ei pe marile scene din judeţ şi din ţară, ca şi pe posturile 

de televiziune naţionale, regionale şi locale, a fost de natură să contribuie la sporirea 

vizibilităţii, a notorietăţii acestei instituţii publice de cultură aflate de câţiva ani în topul de 

cinci al Şcolilor Populare de Artă din România. Din cauze obiective (nu doar criza, ci şi 

realitatea că, în loc de două campanii electorale în 2009, în anul la care ne raportăm nu 

a existat niciuna) încasările intrate în urma prestărilor de servicii culturale la bugetul de 

venituri proprii sunt incomparabil mai mici în anul 2010. Chiar şi în aceste condiţii, 

această formaţie, care nu costă absolut niciun leu din subvenţii publice, a adus, pe 

lângă prestigiu, serioase sume la bugetul de venituri proprii.  

 

5.2. Vizibilitatea Şcolii Populare de Artă; colaborarea şi parteneriatele cu 

alţi parteneri culturali din ţară şi străinătate  

Preocupările pentru o cât mai bună vizibilitate a Şcolii au constituit o constantă în 

activitatea a managerului şi a echipei de marketing cultural a acestuia.  
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Excelenta comunicare cu mass-media, dublată de un marketing agresiv (prin 

conferinţe de presă, comunicate, afişe, pliante, panouri, bannere, roll-up-uri, clipuri radio 

şi tv etc.), dar şi seriozitatea dovedită în realizarea de evenimente extrem de 

numeroase şi de diverse, toate având însă drept constantă calitatea şi substanţa 

ireproşabilă, au inoculat în mintea gorjenilor, dar şi în conştiinţa presei, ideea că Şcoala 

Populară de Artă Târgu-Jiu este mereu locul unde „se întâmplă ceva” de valoare, de 

bun gust şi de suflet.  

Unul dintre secretele succeselor obţinute de Şcoala Populară de Artă din Târgu-

Jiu în practic toate domeniile ei de activitate îl constituie colaborarea cu instituţii şi 

personalităţi din elita culturii noastre naţionale sau din străinătate. Dintre instituţiile 

culturale de primă mână ale ţării cu care Şcoala a continuat parteneriate benefice şi 

unice pentru zona Olteniei amintim Institutul Cultural Român, Muzeul Ţăranului Român, 

Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”, Complexul muzeal „Astra” din Sibiu, Uniunea 

Scriitorilor din România, Uniunea Epigramiştilor Români, Uniunea Caricaturiştilor 

Români, UNITER, EUROED etc.  

 

 

M. PROTECȚIA SOCIALĂ 

1. Asistenţă socială şi protecţia drepturilor copilului 

În cursul anului 2010, DGASPC Gorj şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu 

prevederile strategiilor naţionale în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei drepturilor 

copilului şi a „Strategiei judeţene în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului 

pentru perioada 2007-2013 şi Planului  judeţean de restructurare/închidere a instituţiilor 

rezidenţiale pentru persoanele adulte cu handicap”, aprobate de către Consiliul 

Judeţean Gorj prin Hotărârea nr. 22 din 21.03.2008. 

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 alte persoane aflate la nevoie. 

Activităţile desfăşurate în vederea furnizării de servicii sociale au primit 

reacreditarea Comisiei judeţene de acreditare a furnizorilor de servicii sociale conform 

Certificatului de acreditare seria A, Nr.0005923 din 02.04.2009, valabil 3 ani. 

1.1. Protecţia şi promovarea drepturilor copilului 

Conform „Strategiei judeţene în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului 

pentru perioada 2007-2013” şi a Planului Operaţional pentru implementarea acesteia, în 

perioada raportată au fost efectuate activităţi care au urmărit implicit şi realizarea 

obiectivelor din programul de guvernare 2009-2012 Capitolul 9 - privind protecţia 

copilului şi anume: 
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- 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: 

 

1.1.1. 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: 

- 3 centre maternale – Tg. Jiu, Novaci şi Tg. Cărbuneşti (în cadrul unor complexe 

de servicii), unde au beneficiat de protecţie 53 de copii şi 40 de mame, numărul de 

beneficiari la 31.12.2010  fiind de 27 copii şi 15  mame; 

- 4 centre de zi – două în Tg.Jiu, unul Novaci şi unul la Tg.Cărbuneşti (toate în 

cadrul unor complexe de servicii), în care a beneficiat de servicii un număr total de 85 

de copii aflaţi în familii care nu le pot asigura prin resurse proprii condiţii 

corespunzătoare de îngrijire şi educare, la 31.12.2010 numărul de beneficiari fiind de 58 

copii. 

- 3 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 27 gravide aflate în situaţie de 

risc de abandon, numărul la 31.12.1010 fiind de 11. 

- biroul rezidenţial din aparatul propriu – prin persoane desemnate, monitorizează 

abandonul în maternitate şi nou născuţii cu risc de abandon. În anul 2010 au fost 

înregistrate următoarele cazuri: 1 copil abandonat la o ghenă de gunoi - s-a instituit 

PRU la AMP; 1copil fără CN şi 16 copii cu risc de abandon din care: 9 copii sunt 

monitorizaţi în familie, 3 copii referiți la DGASPC din țară (Dolj, Mehedinti, Sibiu), 2 copii 

cu mamele în centrul maternal, 1 copil plasat la AMP, 1 copil plasat PRU la CSCCD Tg-
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Carbuneşti. 

-  au fost sesizate cinci gravide cu risc de abandon: 2 beneficiază de servicii în 

CM, 2 s-au întors in familie, 1 referit la DGASPC din țară (Olt). 

Copii cu risc social: 8 cazuri din care: 4 copii monitorizaţi în familie, 1copil plasat 

PRU la CSCCD Tg-Carbunesti, 1copil plasat la Asociaţia „Copiii Noştrii de Pretutindeni 

Tg-Jiu”, 1copil plasat la bunică, 1copil împreună cu mama în Centrul maternal Tg-Jiu. 

În urma monitorizării cazurilor, în anul 2010 au fost închise 11 cazuri, constatându-

se că minorii nu sunt supuşi riscului de neglijenţă, abandon. 

       Referitor la activitatea de prevenire a abandonului în unităţile sanitare care au în 

structură secţii de nou născuţi şi/sau de pediatrie, specialiştii DGASPC Gorj  au 

organizat : 

-  întâlniri periodice cu asistenţii sociali/ persoane cu atribuţii de asistență socială 

din unitatea sanitară pentru instrumentarea cazurilor care prezintă risc de abandon 

al copilului; 

- instruire semestrială cu asistenţii sociali ori, după caz, cu persoane cu atribuţii de 

asistenţă socială din cadrul unităţilor sanitare în vederea prevenirii abandonului şi a 

părăsirii copilului de către familie în maternităţi, la instruire participând 13 persoane. 

     În cursul anului 2010 au fost efectuate  documentele necesare în vederea iniţierii 

procedurii de repatriere în conformitate cu H.G. nr.1443/2004 privind metodologia de 

repatriere a copiilor români neînsoţiţi şi asigurarea măsurilor de protecţie specială în 

favoarea acestora (anchete sociale, programe  de revenire şi monitorizare pentru 

minorii români aflaţi neînsoţiţi sau în dificultate pe teritoriul altui stat, acordul de 

repatriere, plan individual de intervenţie, etc) -  11 cazuri din care două monitorizări 

dupa repatriere, iar un caz monitorizat a fost inchis. 

 

1.1.2. Acordarea de sprijin material/financiar pentru prevenirea 

abandonului şi instituţionalizării 

În cursul anului 2010 a continuat programul de prevenire a abandonului 

/instituţionalizării derulat în parteneriat cu două asociaţii luxemburgheze : 

- Asociaţia “Nos enfants d’ailleurs”- s-au acordat ajutoare materiale şi sprijin 

financiar lunar unui număr de 30 copii, în valoare totala de 21.420 lei, 

- Asociaţia “Rumanesch kanner an der Nout” - s-a susţinut lunar un număr de 24 

copii, în valoare totală de 31.200 lei. 

Compartimentului Integrare Europeană şi Suport Comunitar i-au fost repartizate 

spre analiză şi rezolvare în cursul anului 2010: 

      -  59 de sesizări, petiţii şi adrese dintre care 50 de la persoane fizice şi 9 de la 

instituţii publice/ONG-uri. 

      - 10 participări la cursuri / întâlniri /mese rotunde / simpozioane / conferinţe.   

De asemenea, cu sprijinul Asociaţiei « Inimi de gorjeni » au fost  desfăşurate o 

serie de activităţi pentru sprijinirea copiilor  prin următoarele programe: 
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 ”Şcoala pentru toţi” – activităţi de sprijinire a elevilor şi studenţilor care se află 

în sistemul de protecţie al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Gorj. Programul a finanţat achitarea de taxe de studii, taxe de cazare, achiziţionarea de 

uniforme şcolare, rechizite, etc.Nr. beneficiari : 9 elevi şi studenţi. Valoare finanţare: 

5248lei. Sursa: Asociaţia Inimi de Gorjeni. 

 ”Şansa la viaţă” - activităţi de sprijinire a familiilor fără posibilităţi financiare în 

vederea efectuării unor tratamente în ţară sau străinătate, achiziţionarea de 

medicamente, ochelari, proteze, etc. Nr. beneficiari : 10 persoane. Valoare: 2080 lei. 

Sursa : Asociaţia Inimi de Gorjeni. 

 ”Ajutoare de urgenţă” - familii nevoiaşe au beneficiat de ajutoare alimentare, 

îmbrăcăminte, achitarea unor datorii restante la energie electrică, gaze, lemne de foc, 

materiale de construcţii pentru refacerea unei case în urma unui incendiu, etc. Nr. 

beneficiari: 50 persoane. Valoare finanţare: 17500 lei. Sursa fondurilor: Asociaţia Inimi 

de Gorjeni. 

 ”Dacă crezi şi speri, Moş Crăciun vine la tine!” - au primit produse specifice de 

Crăciun copii şi familii sărace din judeţ. Nr. beneficiari: 111 copiii + 2 persoane 

vârstnice. Valoare : 3000  lei. Sursa fondurilor: Asociaţia Inimi de Gorjeni. 

Acţiuni comunitare - În cadrul Grupului de lucru consultativ judeţean în domeniul 

prevenirii şi combaterii violenţei în familie, a editat şi finanţat publicaţia ,,Stop violenţei 

domestice”, în valoare de 550 lei. S-a implicat în perioada ianuarie-iunie 2010 în 

promovarea drepturilor copiilor, pentru buna desfăşurare a concursului judetean 

,,Picături de Lumină”, adresat elevilor din clasele I-XII.  Valoare finanţare: 1000  lei. 

Sursa fondurilor: Asociaţia Inimi de Gorjeni. 

 

1.1.3. Sprijinirea reintegrării copilului în familie 

În cadrul DGASPC Gorj au funcţionat: 

- 1 serviciu de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii (în cadrul complexului de 

servicii Novaci) 

- un compartiment plasamente în aparatul propriu, 

- specialişti din cadrul biroului rezidenţial 

care au desfăşurat activităţile de pregătire a reintegrării familiale pentru un număr de 

103 copii din sistemul de protecţie specială de tip familial şi rezidenţial (evaluarea 

familiei, consilierea părinţilor, încurajarea relaţiilor cu copilul etc.), precum şi activităţi 

pentru integrarea socio-profesională a unui număr de 38 de tineri. De asemenea, în 

toate cazurile, s-a făcut monitorizarea copiilor reintegraţi în familie (vizite, contact cu 

autorităţile locale, consiliere). 

 

1.1.4. Reorganizarea reţelei de asistenţă maternală (reevaluare beneficiari, 

sprijinire reintegrare, specializarea asistenţilor maternali în funcţie de 

nevoile copiilor, formare continuă etc.) 
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La nivelul beneficiarilor, au fost realizate 402 reevaluări ale situaţiei sociale a 

copiilor aflaţi la AMP ceea ce a dus la:  

- 15 deschideri de procedură privind adopţia naţională, un nr. de 6 copii fiind 

încredinţaţi în vederea adopţiei;               

- 8 reintegrări în familia naturală; 

- 7 integrări socio-profesionale; 

- 164 menţineri ale măsurilor de protecţie specială; 

- 1 copil a beneficiat de măsură de protecţie pe raza altor judeţe; 

- 2 plasamente familiale. 

Fiecare caz nou intrat în serviciu a beneficiat de abordare personalizată prin 

centrarea pe nevoile copilului, fiind antrenată  o echipă pluridisciplinară din cadrul 

serviciului pentru asigurarea unei intervenţii individualizate eficiente concretizată în 

elaborarea Planurilor individuale de protecţie. 

La nivelul reţelei de asistenţă maternală numărul AMP pregătiţi  pentru copilul 0-2 

ani a ajuns la 33. Pentru formarea continuă au fost realizate instruiri în grup şi 

individuale pe teme legate de specificul activităţii: 

- Drepturile copilului şi protecţia specială; 

- Controlul comportamentului; 

- Aspectele deontologice ale meseriei de AMP; 

- Standardele minime obligatorii pentru asigurarea protecţiei copilului la un AMP; 

- Etapele de dezvoltare ale copilului. 

În vederea monitorizării activităţii asistenţilor maternali a fost efectuat un număr de 

peste 694 vizite şi 129 de evaluări anuale ale asistenţilor maternali profesionişti. 

 

1.1.5. 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 87 membri ai consiliilor comunitare şi 67 

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 şi funcţionarea 

consiliilor consultative din structura cărora fac parte. Au avut loc 6 sesiuni de instruire 

ce s-au desfăşurat în perioada septembrie - octombrie 2010.  

 

1.1.6. 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 
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practică şi reevaluat de personalul de specialitate care asigură îngrijirea şi educarea 

acestora. 

De asemenea, Serviciul de deprinderi de viaţă independentă organizează periodic 

acţiuni de consiliere şi de informare a tinerilor în vederea pregătirii acestora pentru 

ieşirea din sistemul de protecţie a copilului. În acest sens, în anul 2010 au fost întocmite 

şi depuse 15 de dosare pentru căutare unui loc de muncă şi şomaj şi reactualizate 8 

dosare pentru solicitare de locuinţă socială la Primăria Tg.Jiu, atât pentru tineri care au 

părăsit sistemul de protecţie, cât şi pentru cei ce se pregătesc să plece. 

În cursul anului 2010, pentru a putea oferi un sprijin tinerilor proveniţi din sistemul 

de protecţie, DGASPC Gorj a continuat parteneriatul cu Fundaţia „S.O.S. Copiii 

Gorjului” în cadrul proiectului PHARE 2006/018-147.04.02 „Centrul de consiliere 

asistenţă şi sprijin pentru incluziunea socială a tinerilor peste 18 ani proveniţi din 

sistemul de protecţie”. Proiectul se află în perioada de sustenabilitate. 

 

1.1.7. 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 cu dizabilităţi din cadrul Direcţiei a evaluat din punct de vedere 

medical, psihologic şi social un număr de 1057 de copii cu dizabilităţi, pentru încadrarea 

în grad de handicap şi asigurarea măsurilor de protecţie specială şi socială prevăzute 

de lege. În baza raportului de evaluare întocmit de către Serviciul de evaluare 

complexă, Comisia pentru Protecţia Copilului a emis hotărârile privind încadrarea 

copiilor în categoria persoanelor cu handicap :  

                                  - grav-cu asistent personal= 535  

                                  - accentuat= 314 

                                  - mediu      = 184 

                                  - uşor         = 22 

                                  - zero         = 2 

şi a aprobat Planul individual de recuperare. 

În 183 de cazuri a fost necesară orientarea şcolară a copiilor în învăţământul de 

masă. 

Au fost emise 116 certificate de handicap pentru cazuri noi în 2010, iar din numărul 

total al copiilor cu handicap, 148 sunt copii cu autism . 

Pentru oferirea de servicii de recuperare copiilor cu dizabilităţi, în cadrul Direcţiei 

au funcţionat: 

- un centru de recuperare/reabilitare neuro-motorie (tip ambulatoriu) pentru copilul 
cu handicap grav în Tg-Jiu (în cadrul Complexului de servicii pentru copilul cu 
handicap), în care au beneficiat de servicii de recuperare/reabilitare – kinetoterapie, 
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terapie educaţională, logopedie, recuperare la nivelul autonomiei personale - un număr 
total de 41 copii cu handicap (36 de copii cu handicap grav, 5 cu handicap accentuat), 
din care 38 aflaţi în familie şi 3 la AMP, la 31.12.2010 numărul de beneficiari fiind de 37 
cu grad de handicap;  

- un centru de îngrijire şi recuperare de zi a copiilor cu nevoi educative speciale, în 

Tg.Jiu, într-un complex de servicii, în care au beneficiat de servicii de 

recuperare/reabilitare – terapie educaţională - un număr total de 15  copii/tineri cu 

cerinţe educative speciale, copii/tineri aflaţi în familii care nu le pot asigura prin resurse 

proprii condiţii corespunzătoare de îngrijire şi educare, la 31.12.2010  numărul de 

beneficiari fiind de 15 beneficiari; 

- o echipă mobilă, în aparat, care oferă servicii de recuperare la domiciliu pentru 45 

de copii. 

 

1.1.8. 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 2010 au beneficiat de serviciile centrului 77 copii, din care 47 au fost doar 
găzduiţi şi pentru 30 s-a instituit măsura de plasament în regim de urgenţă. Din cei 47 
găzduiţi, 29 au fost reintegraţi în familie şi 18 transferaţi la direcţiile din judeţele unde 
aveau domiciliul legal.  Din cei 30 beneficiari ai serviciilor Centrului de primire în regim 
de urgenţă Tg-Jiu, 7, cu sprijinul autorităţilor locale, au fost reintegraţi în familie, iar 
pentru 23 copii s-a înlocuit plasamentul în regim de urgenţă cu următoarele măsuri de 
protecţie: 
plasament la o casă de tip familial – 15  
plasament la un asistent maternal profesionist – 4 
plasament familial – 4 
tutelă – 1 

 Centrul de primire în regim de urgenţă pentru mama şi copilul victime ale violenţei în 
familie Tg-Jiu – în perioada raportată, 7 mame şi 14 copii au solicitat sprijin şi găzduire. 
Accesul mamelor şi copiilor  în centru s-a făcut pe baza dispoziţiilor de admitere emise 
de directorul D.G.A.S.P.C. Gorj. În perioada găzduirii în centru, mamelor şi copiilor le-au 
fost asigurate condiţii de cazare şi hrană, protecţia împotriva agresorilor, servicii 
medicale şi de facilitare a expertizei medico-legale, precum şi de servicii de evaluare şi 
consiliere psihologică. Mamele au beneficiat de programe individualizate de dezvoltare 
a abilităţilor parentale şi a deprinderilor de viaţă independentă, de asistenţă juridică şi 
de sprijin pentru reintegrare socioprofesională.  

 Compartimentul „Telefonul copilului” – 983 - în perioada 01.01 – 31.12.2010 s-au primit  

94 sesizări, care au vizat 138 de persoane (136 copii şi 2 adulţi) la care s-au completat 

fişele de convorbire şi de semnalare obligatorie. La 37 de sesizări a fost necesară 

deplasarea echipei mobile în teren, 26 au fost referite la alte servicii/instituţii abilitate să 

rezolve doleanţele clienţilor, iar la 31 de sesizări, la care nu a fost necesară sau posibilă 

deplasarea de urgenţă a echipei mobile, evaluarea situaţiei copiilor s-a făcut cu sprijinul 

autorităţilor locale. Pentru 43 de copii, sesizările de neglijare s-au confirmat, 2 dintre 

aceștia au beneficiat împreună cu mamele de serviciile unui centru maternal, 36 au 
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beneficiat de câte un plan de servicii, monitorizare în familie cel puţin 3 luni şi de servicii 

de consiliere, iar pentru 5 au fost instituite următoarele măsuri de protecţie: 3 – 

plasament familial, 1- plasament la asistent maternal profesionist, 1 – plasament la 

Centrul de primire şi evaluare în regim de urgenţă pentru copilul abandonat sau părăsit 

în maternitate din cadrul C.S.C.C.D. Tg-Cărbuneşti.  

La Compartimentul intervenţie în regim de urgenţă în domeniul protecţiei copilului, în 

anul 2010 s-au  primit telefonic, scris şi în format electronic 27 de sesizări care au vizat 

47 de copii. Pentru 13 copii, sesizările de neglijare s-au confirmat, 4 au beneficiat de 

monitorizare în familie, 6 de măsuri de protecţie (3 plasamente la Asociaţia “Copiii noştri 

de pretutindeni“ Tg-Jiu, 2 plasamente familiale şi un plasament la asistent maternal 

profesionist), iar 3 copii au beneficiat împreună cu mama de serviciiile Centrului de 

primire în regim de urgenţă pentru mama şi copilul victime ale violenţei în familie Tg-Jiu. 

Compartimentul pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat din aparatul propriu al Direcţiei 

– s-au primit 288 sesizări (care au vizat 438 minori), din care 184 sesizări au fost  

confirmate şi 104 sesizări infirmate. Cele 184 sesizări confirmate vizează 308 minori 

care au fost victime ale abuzului/neglijării/expoatării. 

Din cele 288 sesizări primite în cursul anului 2010,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
        - 16 sesizări au fost deferite compartimentului plasamente din cadrul D.G.A.S.P.C. 

Gorj; 

        - la 10 sesizări  s-a instituit măsură de protecţie specială ; 

        - 9 sesizări au fost referite altor servicii şi/sau altor instituţii; 

        - 51 sesizări se află în lucru; 

        - 237 sunt închise.  

Au fost întocmite pentru toţi cei 438 minori (care au făcut obiectul sesizărilor 

înregistrate la acest compartiment), fişe iniţiale şi rapoarte de evaluare detaliată, iar 

pentru cei 308 minori, pentru care s-a confirmat situaţia sesizată de abuz, neglijare sau 

exploatare, au fost elaborate planuri personalizate de intervenţie pe baza raportului de 

evaluare detaliată de către managerul de caz. Planul personalizat de intervenţie 

cuprinde atât serviciile, cât şi intervenţiile pentru copil şi persoanele de referinţă: 

membrii familiei, părintele/persoana protectoare. Pentru 10 copii au fost întocmite 

planuri individualizate de protecţie în vederea instituirii unei măsuri de protecţie 

specială. 

În anul 2010, 183 minori au beneficiat de consiliere psihologică şi 205 de consiliere 
juridică. 

Referitor la activitatea de prevenire a abuzului, neglijării şi exploatării copilului, 

precizăm că specialiştii DGASPC Gorj, au întreprins următoarele acţiuni : 

   # Proiectul educațional ”Prevenirea violenţei în şcoală”, demarat ca urmare a creșterii 

în ultimul an a numărului actelor violente în școală, astfel că școala nu mai poate fi 

considerată o ”zonă sigură”, ci se transformă în tot mai mare măsură într-un spațiu de 

manifestare a violenței, intimidării și actelor ilegale; 
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       # Acțiune de informare a cetățenilor cu privire la problematica violenței în familie, 

prin publicarea unui ziar, realizat la inițiativa Grupului de Lucru Consultativ de la nivel 

județean ce are atribuții în prevenirea și combaterea violenței în familie;  

       # Proiectul educațional ”Părinte – copil: Duet sau Duel?” demarat pentru 

valorificarea potențialului formator al familiei în vederea optimizării relației părinte-copil, 

școală-familie;  

      # Proiectul educațional ”Învăţaţi să fiţi un bun părinte”, demarat pentru promovarea 

unor schimbări în mentalitatea tradițională în raport cu poziția copilului în familie; 

      # Proiectul educațional ”Blocaje şi deblocaje în relaţia cu copilul meu”, demarat 

pentru optimizarea relației părinte-copil prin deprinderea părinților cu tehnici de 

comunicare eficientă; 

        # Masa rotundă ”Măsuri alternative pentru prevenirea fenomenului de abandon 

şcolar”, demarat pentru stimularea participării elevilor prin implicare în rezolvarea 

problemelor comunității școlare. Beneficiarii acestei acțiuni au fost consilierii psiho-

educaționali din județ; 

       # Cercul Pedagogic al Profesorilor Consilieri din județul Gorj, inițiat pentru stabilirea 

unor proceduri comune de semnalare, intervenție și soluționare a cazurilor de abuz, 

neglijare, exploatare  identificate de profesorii consilieri;  

         # Campania cu tema ”O Europă a copiilor fericiţi!”, organizată pentru marcarea 

Zilei Europei din 9 mai;   

         # Campania de informare și protest ”Împotriva tuturor formelor de violenţă”, 

organizat pentru promovarea comportamentului non-violent; 

         # Campania organizată cu ocazia ”Zilei internaţionale a familiilor - şi a zilei familiei 

în România”- 14-15 mai;  

   # Campania organizată cu ocazia”Zilei împotriva violenţei asupra copilului în 

România”- 5 iunie;  

   # Proiectul ”Învaţă să spui nu ! Învaţă să trăieşti !”, inițiat pentru a reduce riscurile 

consumului de alcool, tutun, droguri și reducerea riscurile victimizării;   

   # Proiectul educațional  ”Uşi închise violenţei !”, demarat pentru  marcarea  faptului 

că actele de violență reprezintă o încălcare gravă a drepturilor omului;  

    #Programul inter-instituțional de ”Reducerea riscului de recidivă după închisoare”, 

derulată la solicitarea reprezentanților Penitenciarului de Maximă Siguranță Tg. Jiu, 

urmare a faptului că beneficiarii urmează să fie reintegrați în societate, iar în momentul 

eliberării vor reveni în familie; 

    # Campania ”Săptămâna prevenirii criminalităţii’’, care s-a desfășurat pe parcursul 

mai multor zile în perioada 27.09.2010-01.10.2010; 

# Seminarul cu tema ”Cunoaşte-ţi mai bine copilul!”, organizat la solicitarea 

femeilor de etnie rromă. 
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         Reprezentanţii compartimentului pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat au 

participat la mai multe emisiuni radio şi tv , în scopul informării şi mediatizării activităţilor 

cu specific realizate de D.G.A.S.P.C. Gorj. 

În ceea ce priveşte activitatea de prevenire a violenţei domestice, la nivel judeţean 

a fost elaborat Planul de acţiune în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie 

pe anul 2010, una din instituţiile implicate în implementarea acestuia fiind D.G.A.S.P.C. 

Gorj. 

   De asemenea, D.G.A.S.P.C. Gorj a oferit protecţie şi găzduire în Centrul de primire 

în regim de urgenţă pentru mama şi copilul victime ale violenţei domestice, care 

funcţionează în Tg.Jiu, pentru 7 mame şi 14 copii victime ale violenţei.  

1.1.9. Activităţi desfăşurate pentru promovarea adopţiei naţionale ca 

finalitate a planului individualizat de protecţie 

În cursul perioadei raportate, 28 de persoane sau familii care au dorit să adopte au 

fost evaluate 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 

compartimentului în 6 sesiuni a câte 3 şedinţe fiecare. În urma procesului de evaluare, 

unei familii nu i s-a acordat atestatul de familie aptă să adopte. În această perioadă, 38 

de persoane sau familii au solicitat informaţii cu privire la procedura adopţiei, specialiştii 

compartimentului furnizându-le materiale informative, broşuri, pliante, încurajându-i în 

hotarârea pe care urmau să o ia. 

Pentru 16 copii, care aveau ca finalitate a PIP-lui adopţia naţională, s-a deschis 

procedura de adopţie internă. 

În urma  procesului de potrivire, la 5 persoane/familii atestate ca apte să adopte le-

a fost dat în încredinţare în vederea adopţiei un copil, într-o situaţie s-a suspendat 

încredinţarea în vederea adopţiei. Pe perioada încredinţării, specialiştii 

compartimentului urmăresc evoluţia copilului şi a relaţiilor care se stabilesc între copil şi 

persoana/familia căreia i-a fost incredinţat copilul, întocmind rapoarte în acest sens. 

La sfârşitul perioadei de încredinţare, 11 adopţii au fost încuviinţate de Tribunalul 

Gorj. 

În anul 2010, pe perioada de postadopție de doi ani, au fost monitorizate 48 de 

adopţii, pentru care s-au întocmit 192 rapoarte trimestriale. Pentru 17 cazuri de adopţie 

s-a încheiat perioada de monitorizare post adopţie, prin referate de închidere a cazului 

prezentate în şedinţele CPC Gorj. 

În data de 15 Iunie 2010 compartimentul adopţii a organizat „Ziua copilului adoptat” 

la sediul DGASPC, întâlnire la care au participat 30 de familii care au adoptat, împreună 

cu copiii. 
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1.1.10. Activităţi desfăşurate pentru oferirea serviciilor de tip rezidenţial, în 

conformitate cu standardele minime obligatorii în domeniul protecţiei 

copilului şi standardele de cost 

În toate complexele 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. 

Toate activităţile au fost desfăşurate în vederea reducerii timpului petrecut în 

mediu rezidenţial şi o cât mai rapidă integrare/reintegrare în familia naturală/lărgită sau 

adoptivă. Acolo unde acest lucru nu este posibil, serviciile oferite continuă pentru ca 

beneficiarii să nu fie confruntaţi cu riscul marginalizării şi excluziunii sociale.  

Pentru perioada 01.01.2010-31.12.2010, situaţia statistică a copiilor din 

complexurile rezidenţiale şi evoluţia acestora  se prezintă după cum urmează: 

 

Complexul Nr. copii - cazuri 

active la 01.01.2010 

Nr. copii-cazuri 

active la 

31.12.2010 

Complexul de servicii comunitare pentru copilul în 

dificultate Tg.Jiu 

69 75 

Complexul de servicii comunitare pentru copilul în 

dificultate Novaci 

60 60 

Complexul de servicii comunitare pentru copilul în 

dificultate Tg. Cărbuneşti 

51 58 

Complexul de servicii comunitare pentru copilul 

cu nevoi speciale Tg. Jiu 

75 65 

Complexul de servicii comunitare pentru copilul 

cu handicap Tg. Jiu 

62 60 

Complexul de servicii alternative la protecţia 

rezidenţială Tg.Jiu 

 8 16 

TOTAL 325 334 

 

a) Complexul de servicii comunitare pentru copilul în dificultate Tg. Jiu – funcţionează de 

la închiderea proiectului PHARE cu următoarele servicii alternative:  

 

Nr.c

rt 

Servicii Nr.copii la 

31.12.2010 

1. Casa tip familial "Aripi de Serafim" Schela 9 

2. Casa de tip Familial « Debarcader » Tg-Jiu 9 

3. Casa de tip familial »Săvineşti » Tg-Jiu 5 

4. Casa de tip Familial « Aleea Teilor » Tg-Jiu 8 

5. Casa de tip familial « Sf.Dumitru » Tg-Jiu 7 

6. Casa de tip familial « Sf.Nicolae » Tg-Jiu 6 

7. Centru  ptr. dezvoltarea deprinderilor  de viață  nr.1 Tg-Jiu 4 

8. Centru ptr. dezvoltarea deprinderilor de viață nr.2 Tg-Jiu 6 
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9. Casa de tip Familial « Mărgăritarelor » Motru 7 

10. Casa de tip Familial « Primăverii » Motru 7 

11. Casa de tip familial « Tineretului » Rovinari 7 

12. Centrul de îngrijire de Zi Pestalozzi  Tg-Jiu 24 

 

b) Complexul de servicii comunitare pentru copilul în dificultate Tg.Cărbuneşti: 

 

Nr.crt.  Servicii Nr. copii la 

31.12.2010 

1. Centrul de tip familial Tg.Cărbuneşti 37 

2. Centru maternal  Tg, Cărbuneşti 4 

3. Centrul de zi 5 

4. Centrul de primire în regim de urgenţă pt. copil 

abandonat 17 

 

c) 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 

31.12.2010 

1. Centrul de primire în regim de urgenţă pentru copilul 

abuzat, neglijat şi exploatat -Novaci 

5 

 

2. Centrul de zi Novaci 9 

3. Centrul maternal Novaci 7 

4. Casa de tip familial „Rovinari” 5 

5. Casa de tip familial „Motru” 6 

6. Casa de tip familial „Novaci” 8 

7. Casa de tip familial « Huluba » 9 

8. Casa de tip familial pentru copiii cu nevoi speciale  « Răchiţi” 10 

9. Casa de tip familial pentru copiii cu nevoi speciale  „Scoarţa” 10 

 

d) Complexul de servicii comunitare pentru copilul cu nevoi speciale Tg Jiu  

  

Nr.crt. Servicii  Nr. copii la 31. 

12. 2010 

1. Centru de tip rezidențial copii cu nevoi educative speciale Tg-Jiu  65 

2. Centrul de ingrijire si recuperare de zi copii cu nevoi speciale Tg Jiu 15 

 

   Este singura unitate de tip rezidenţial vechi, cu aproape 80 de copii pe care o 

mai avem în subordine. Nu a intrat în restructurare deoarece funcţionarea ei este legată 

de existenţa Şcolii Speciale, iar procesul de restructurare este interdependent de 

implementarea reformei învăţământului special.  
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e) Complexul de servicii comunitare pentru copilul cu handicap Tg Jiu 

 

Nr.crt. Servicii     Nr. copii la 

    31.12.2010 

1.  Centrul de recuperare neuromotorie (tip ambulatoriu) 37 

2.  Centrul de plasament pentru copilul cu dizabilităţi 60 

 

f) Complexul de servicii alternative la protecția rezidențială Tg-Jiu    

 

Nr.crt. Servicii Nr. copii la 

31.12.2010 

1. 
Centrul maternal 16 

2. Centrul de îngrijire de zi  20 

 

1.1.11. 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, D.G.A.S.P.C. Gorj a iniţiat accesarea de 

proiecte cu finanţare externă şi internă, direct sau ca beneficiar, prin intermediul 

Consiliului Județean Gorj, după cum urmează: 

 

 Proiecte cu finanţare din Fonduri Structurale 
Europene, nerambursabile: 

1. Proiectul ,,Reabilitarea, Modernizarea, Dotarea Complexului de Servicii 
Comunitare pentru Copilul în Dificultate Tg-Cărbunești”, solicitant D.G.A.S.P.C Gorj, cu 
finanţare din  Fonduri Structurale POR, Axa 3 – Îmbunătățirea infrastructurii sociale, 
D.M.I - 3.2.  Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor 
sociale. 

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 și 
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 și echiparea infrastructurii serviciilor sociale. 

      Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătăţirea calităţii infrastructurii 
serviciilor sociale şi ridicarea acestora la standarde europene în cadrul Complexului de 
Îngrijire şi Asistenţă Suseni, judeţul Gorj. 

3. Proiectul ,,Extindere Capacitate prin Amenajare si Modernizare Etaj III din 
Cadrul  Complexului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrica pentru Adulti   
Bâlteni” - Tg-Jiu  proiect care a obţinut finanţare în data de 21.06.2010, prin Programul 
Operațional Regional,  Axa 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, D.M.I - 3.2 
Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale . 
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Solicitant : Consiliul Judeţean Gorj, beneficiar D.G.A.S.P.C. Gorj, având ca obiectiv 
extindere capacitate a centrului de recuperare, reabilitare neuropsihiatrica pentru adulţi 
Bâlteni 

4. Proiectul ,,Extindere si Dotare - Centru de Îngrijire si Asistenţă Dobriţa” proiect 
care a obţinut finanţare  în data de 21.06.2010, prin POR, Axa 3 Îmbunătăţirea 
infrastructurii sociale, D.M.I - 3.2 Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea 
infrastructurii serviciilor sociale. Solicitant : Consiliul Judetean Gorj, beneficiar 
D.G.A.S.P.C. Gorj,  având ca obiectiv extinderea și dotarea Centrului de Îngrijire şi 
Asistenţă Dobriţa prin construcţia unui pavilion P+1(50 locuri) şi înfiinţarea unui nou 
serviciu social,,Centru de recuperare-reabilitare’’  cu capacitate de 11 locuri. 

5. Proiectul ,,Creșterea capacitatii autoritatilor locale din Romania de a sprijini 
copiii cu dizabilităţi aflaţi în propria familie’’ proiect RO-0045, solicitant Ministerul Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale (MMFPS), prin Direcţia Generală pentru Protecţia Copilului 
(D.G.P.C.), beneficiar D.G.A.S.P.C. GORJ, finanţat prin Mecanismul Financiar al 
Spaţiului Economic European. 

Obiectivul general este integrarea socială a copiilor cu dizabilitaţi pentru a preveni 
instituţionalizarea, prin înfiinţarea echipei mobile pentru copiii cu dizabilitaţi şi formarea 
de profesionişti cu privire la protecţia drepturilor copiilor cu dizabilităţi. Perioada de 
derulare a proiectului oct.2009 - apr.2011. 

Obiectivele specifice ale proiectului, referitoare la intervenţia echipelor mobile 
vizează: creşterea gradului de acces la servicii de recuperare şi reabilitare pentru copiii 
cu dizabilităţi aflaţi în propriile familii. 

 
 Proiecte la care DGASPC a fost partener: 

   1. Proiectul ,,Pot şi Eu”, Solicitant Fundația ”S.O.S. Copiii Gorjului”; Partener 1 - 
Consiliul Judetean Gorj; Partener 2 -  D.G.A.S.P.C.-Gorj 

 Finanţator: Ministerul Finanţelor Publice, Oficiul de Plăţi şi Contractare Phare, 
programul Facilitatea de Tranziţie 2007/19343.03.03 –Integrarea în societate a tinerilor 
aparţinând minorităţilor şi grupurilor dezavantajate. Acest proiect s-a derulat în perioada 
22.01.2010- 21.11.2010 (timp de 10 luni). 

Obiectivul general al proiectului: Promovarea oportunităţilor egale pentru 
incluziune socială prin realizarea de activităţi din domeniul abilităţilor de viaţă pentru 
copiii cu dizabilităţi din centrele de recuperare de tip ambulatoriu din jud Gorj. 

Partenerul Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj a 
implementat următoarele activităţi: furnizarea datelor privind copiii cu dizabilităţi din 
centrul de recuperare de tip ambulatoriu, asigurarea prezenței la activităţile specifice, 
activităţi de formare de deprinderi de viaţă, de comunicare, realizarea unui pliant cu 
rezultatele proiectului, orice altă activitate relevantă pentru derularea proiectului.  

În urma implementării proiectului, Centrul de recuperare neuro-motorie de tip 
ambulatoriu din cadrul Complexului de servicii comunitare pentru copilul cu handicap 
sever din Tg Jiu, aparţinând D.G.A.S.P.C. Gorj, şi-a îmbunătăţit capacităţile tehnice în 
ceea ce priveşte formarea abilităţilor de viaţă ale copiilor cu dizabilităţi, necesare 
organizării activităţilor pentru toate serviciile. 

  2. Proiectul „Centre de Orientare şi Resurse pentru Educaţia Incluzivă - Servicii 
educaţionale complexe pentru prevenirea şi corectarea abandonului şcolar”, solicitant: 
Organizaţia Salvaţi Copiii, Partener D.G.A.S.P.C. Gorj. 
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Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional 
Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară „Corelarea 
învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie : 2.2” 
Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”, cod contract  
POSDRU/91/2.2/S/61179. 

Obiectivul general al proiectului îl constituie oferirea de servicii educaţionale 
complexe copiilor care provin din medii defavorizate socio-economic în vederea 
prevenirii abandonului şcolar şi reintegrării şcolare în scopul dobândirii competenţelor 
necesare adaptării la nevoile societăţii, prin înfiinţarea a 32 de centre de pregătire 
şcolară, câte unul în fiecare judeţ din cele 6 regiuni de dezvoltare selectate. 

3. Proiectul „Calitate în administraţia publică locală” Cod SMIS 10749, Solicitant- 
Consiliul Judetean Gorj; Beneficiar -  D.G.A.S.P.C.-Gorj, proiect finanţat de către  
Fondul Social European, în cadrul Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii 
Administrative (PO DCA) 2007-2013, Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea calităţii şi 
eficienţei furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare, 
Domeniul de intervenţie 2.2 - Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor.  

Perioada de implementare a proiectului este de 12 luni de la data semnării 
contractului de finanţare. Pe data de 16 iunie a.c., Consiliul Judeţean Gorj a semnat 
contractul de finanţare.  

Obiectivele generale ale proiectului: 
Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei serviciilor furnizate de către administraţia publică 

locală la nivelul judeţului Gorj, consolidarea capacităţii administrative a autorităţilor 
administraţiei publice locale din judeţul Gorj în ceea ce priveşte managementul calităţii 
în vederea îmbunătăţirii promptitudinii furnizării serviciilor. 

   4. Acord de parteneriat încheiat cu solicitantul finanţării - Asociatia Animatorilor și 
Monitorilor pentru Copii și Tineret ”Tineri Fără Frontiere” în colaborare cu “Asociaţia 
Regionala pentru Dezvoltare Rurală”, cu privire la derularea proiectului European de 
Voluntariat numit “Networking for European Citizenship” care s-a derulat în perioada 1 
iulie 2009 -  30 aprilie 2010.  Proiectul este finanţat din fonduri acordate de către 
Comisia Europeana prin programul Tineret în Acțiune.  

  5.Proiectul “Participarea grupurilor vulnerabile în economia socială”, contract nr. 
POSDRU/14/6.1/S/9, Solicitant - Agenţia Naţională pentru Romi, Beneficiar - 
D.G.A.S.P.C.-Gorj, proiect cofinanţat de către  Fondul Social European, prin 
Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa 
prioritară 6 - Promovarea Incluziunii Sociale. Domeniu Major de Intervenţie 6.1-
Dezvoltarea economiei sociale. 

Obiectivul general: creşterea capacităţii de a realiza o dezvoltare locală durabilă şi 
inclusivă la nivelul comunităţilor locale (inclusiv a populaţiei de etnie romă) din întreaga 
ţară. Beneficiarii proiectului din cadrul DG.A.S.P.C. Gorj vor fi 5 persoane, care vor 
participa la cursuri de perfecţionare (lucrători sociali). 

  6.Proiectul “Împreună pentru o societate mai bună”. Solicitant: Agenţia Naţională 
pentru Romi în parteneriat cu Fundaţia Giacomo Broddolini din Italia şi Organizaţia 
Naţională a Persoanelor cu Handicap, Beneficiar - D.G.A.S.P.C.Gorj, proiect  cofinanţat 
de către  Fondul Social European, prin Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007-2013.  
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Obiectivul general: formarea Grupurilor Judeţene de Sprijin pentru Economie 
Socială, reprezentând structuri informale alcătuite din instituţii relevante în domeniu 
ocupării sau incluziunii sociale. 

  7.Acord de  parteneriat realizat cu Asociaţia Regională pentru  Dezvoltare Rurală 
cu privire la colaborarea în cadrul proiectului „Parteneriat strategic pentru Cetăţenie 
Activă Locală Euro – House” şi care îşi propune să sprijine activităţile care vizează 
tinerii din centrele de plasament sau copiii defavorizaţi din judeţul Gorj, să organizeze 
activitatea de selectare a copiilor în vederea participării la proiecte, să faciliteze accesul 
în centrele de plasament a voluntarilor străini care doresc să se implice în acţiuni cu şi 
pentru copii defavorizaţi. 

 
 Consultanţă în dezvoltarea de proiecte prin accesare de fonduri 

europene pentru autorități publice locale 
În cursul anului 2010, Biroul Strategii, Programe, Proiecte a informat toate 

primăriile din judeţul Gorj cu privire la oportunitatea dezvoltării de servicii sociale la 
nivelul comunitătiilor locale si a lansat o invitaţie in vederea  colaborării în elaborarea 
cererii de finanţare, asigurarea consultanţei de specialitate, cadru metodologic, 
respectarea legislaţiei in vigoare şi a standardelor impuse în vederea funcţionării 
servicilor nou create. Au avut loc întâlniri de informare şi de lucru cu persoanele 
competente în accesare de fonduri europene. Ca rezultat al acestei măsuri au fost 
demarate acţiuni de depunere a proiectelor de către APL-uri. 

 

1.1.12. Încheierea/reînnoirea parteneriatelor cu instituţiile publice şi 

organizaţiile neguvernamentale care au responsabilităţi în domeniul 

asistenţei sociale sau în protecţia şi promovarea drepturilor copilului 

 Au fost încheiate 10 protocoale și 6 convenții de colaborare. 

 

1.1.13. Realizarea de materiale informative ; mediatizarea serviciilor/ 

programelor destinate copiilor şi familiilor în situaţie de risc 

    Relaţia cu mass-media  locală şi centrală a urmărit  informarea cât mai corectă şi 

completă  cu privire la D.G.A.S.P.C. Gorj şi la activitatea acesteia.  

      Colaborarea cu presa s-a făcut în mod organizat şi constant prin intermediul 

comunicatelor,  informărilor de presă şi interviurilor.  Astfel, în decursul anului  2010 au 

fost elaborate şi transmise 67 de răspunsuri la solicitări privind informaţii de interes 

public, au fost realizate reportaje sociale, comunicate de presă. 

        Pe baza informaţiilor furnizate, a mediatizării activităţii de către DGASPC Gorj, dar 

şi la iniţiativa proprie a mass-media, în presa scrisă au fost publicate 241 de articole 

vizând protecţia copilului şi asistenţa socială (din care 9 au făcut referire la aspecte 

negative), la posturile TV locale au fost difuzate 37 de reportaje, iar în cadrul emisiunilor 

de ştiri activitatea direcţiei şi a complexelor a fost evidenţiată de 71 de ori. 
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1.1.14. Alte activități 

S-au primit 57 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 30, cu instituire 

măsură, 30 cazuri, restul fiind în curs de soluţionare. De asemenea în cursul anului 

2010 au mai fost instituite  un număr de total de 14 măsuri de protecţie specială pentru 

cazuri aflate  in lucru din anul 2009. Pentru toate cele 44 cazuri au fost intocmite planuri 

de consiliere psihologică. Aceste cazuri sunt monitorizate trimestrial de specialiştii 

DGASPC Gorj.  

  În perioada analizată, 01.01.2010 – 31.12. 2010, Comisia pentru Protecţia 

Copilului Gorj (CPC),  în baza Legii 272/2004 a luat în discuţie şi a stabilit/menţinut 

măsuri de protecţie a copilului, după cum urmează: 

 504 hotărâri privind copilul în dificultate,  

 1157 hotărâri privind încadrarea copiilor în categoria persoanelor cu handicap 
şi privind orientarea şcolară.    

2.1 Protecţia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor adulte cu 

handicap 

 

2.1.1. 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 Autoritǎţii 

Naţionale a Persoanelor cu Handicap), 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  în cadrul 

DGASPC Gorj . 

          

2.1.2. Alocarea resurselor adecvate nevoilor persoanelor cu handicap 

În perioada 01.01.2010 – 31.12.2010, compartimentul de prestaţii sociale a 

desfăşurat următoarele activităţi: 

      - a întocmit documentaţia conform Legii 448/2006 pentru plata prestaţiilor sociale 

pentru un numar de 10515 persoane cu handicap, după cum urmează : 

 Copii beneficiari de bugetul complementar : 

      -  copii gradul I  - 450; copii gradul II – 232; copii gradul III – 160. 

 Adulţii fără venit, beneficiari de prestaţii sociale sub formă de indemnizaţie de 

persoană cu handicap şi buget complementar: 

    -  adulţi gradul I - 1158; adulți gradul II - 2551; adulţi gradul III – 155. 

 Persoane încadrate în muncă, beneficiare de prestaţii sociale, sub formă de 

indemnizaţie de persoană cu handicap şi buget complementar: 
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- salariaţi gradul I - 17; salariaţi gradul II – 313; salariaţi gradul III - 53 . 

 Pensionari beneficiari de prestaţii sociale, sub formă de indemnizaţie de 

persoană cu handicap și buget complementar: 

- pensionari gradul I - 1195 pensionari gradul II -1866; pensionari gradul III - 319. 

 Nevăzători, care beneficiază de prestaţii sociale, sub formă de indemnizaţie de 

persoană cu handicap, buget complementar : 

     - gradul I - 962; gradul II -1055; gradul III - 29. 

 

2.1.3. 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, de “Ghidul beneficiarului“ care cuprinde toate informaţiile cu privire la: 

serviciile sociale ce pot fi asigurate beneficiarilor, criteriile pentru a fi admis în centru, 

documentele necesare, resursele umane, financiare. Se asigură vizitarea centrului de 

către cei interesaţi.  

   Încă de la admitere, o echipă multidisciplinară, formată din minim trei specialişti 

(medici, asistenţi sociali, psihologi, psihopedagog) face o evaluare şi în funcţie de 

nevoile acestuia întocmeşte pentru fiecare Planul Individual de Intervenţie pe baza Fişei 

de evaluare. 

  Planul Individual de Intervenţie cuprinde un: Program Individual de Ingrijire, 

Program Individual de Recuperare, Program Individual de Integrare/Reintegrare. 

 

2.1.4. Asigurarea protecţiei în regim de urgenţă a persoanelor cu handicap 

aflate în situaţie de risc major 

       În cursul anului 2010, în cadrul Compartimentului de intervenţie în regim de urgenţă 

a persoanelor adulte a fost înregistrat un număr de 31 sesizări.               

Motivele acestor sesizări au fost: 

       - Neglijenţa şi marginalizarea socială  - 20 cazuri, 

       - Solicitare internare în centrul de îngrijire şi asistenţă socială – 9 cazuri, 

       - Violenţă domestică - abuz - 2cazuri. 

            În decursul anului 2010 au fost evaluate un număr de 72 persoane adulte care 

au prezentat potenţial de risc privind marginalizarea socială, monitorizându-i permanent 

pentru a se evita excluderea socială. Ca măsură de soluţionare, s-a efectuat deplasarea 

la domiciliul fiecărei persoane adulte aflate la nevoie în vederea culegerii de date 

despre aceasta şi rezolvării problemelor cu care se confruntă. 
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2.1.5. Promovarea participării persoanelor cu handicap la activităţi 

cultural-sportive şi de petrecere a timpului liber 

   Activitatea s-a concretizat în acordarea de abonamente gratuite la spectacole de 

teatru și meciuri de fotbal, organizarea de acțiuni în comun cu elevii de la Colegiul 

Național Tudor Vladimirescu, concurs de pescuti, expoziții, acțiuni sportive etc. 

     Complexul de Ingrijire și Asistență  Suseni organizează în fiecare an « Cupa 

Suseniului » în care participă persoane cu handicap din toate centrele, precum și 

persoane cu handicap neinstitutionalizate, în urma concursului toti participantii sunt 

premiati cu ajutorul diferitelor sponzorizari obtinute de organizatori. 

          

2.1.6. Asigurarea serviciilor de sprijin la angajare şi post – angajare 

      S-a realizat prin facilitarea accesului persoanelor cu handicap la informaţii 

referitoare la oportunităţile de angajare (la nivelul județului Gorj există înfiinţate 2 unităţi 

protejate care au angajate în total 9 persoane cu handicap: Unitatea protejată „Sf. 

Constantin” din cadrul D.G.A.S.P.C. Gorj -  Complexul de servicii comunitare cu secţii 

protejate, recuperare – reabilitare a persoanelor cu handicap şi formare profesională 

Tg-Cărbuneşti şi Unitatea protejată „Sf. Andrei” din cadrul Asociaţiei Persoanelor cu 

Handicap din Oltenia, cu sediul în Mun. Tg-Jiu).  

Persoanele cu handicap din cadrul acestor unităţi protejate îşi desfăşoară activitatea 

în următoarele domenii: zootehnie, panificaţie, croitorie, tâmplărie, carmangerie si 

comert. 

o organizarea unor burse de locuri de muncă pentru persoane cu handicap ; 
o realizarea unor baze de date în vederea evidenţei potenţialului forţei de muncă în 

rândul persoanelor cu handicap; 
o creearea unui serviciu de asistenţă şi sprijin a persoanai cu handicap în vederea 

angajării. 
 

2.1.7. 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. 

- Derularea unor acţiuni (programe) cu privire la evitarea etichetării şi discriminării 
persoanelor cu handicap (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”) ; 

- Editare pliante, brosuri si alte materiale informative şi promoţionale. 
 

Pentru perioada 01.01.2010-31.12.2010, situaţia statistică a adulţilor instituţionalizaţi şi 

evoluţia acestora pe complexe se prezintă astfel: 
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Centru Capacit Beneficiari   la 01.01.2010 
Beneficiari la 

31.12.2010 

CIA DOBRITA 50 48 50 

CIA SUSENI 100 87 90 

CRRNA „ BILTENI” 130 130 136 

CSCSPRRHFP 

CARBUNESTI 
36 36 41 

TOTAL 316 301 317 

 

3. P.E.A.D. 2009-2010 

Implementarea la nivelul judeţului a programului european de distribuţie  de ajutoare –

produse alimentare - destinate persoanelor cele mai defavorizate din România (H.G 

600/2009) 

 Finalizarea PEAD 2009 
       În primul trimestru al anului 2010 au fost desfăşurate următoarele activităţi: 

- redistribuirea către alte persoane eligibile a alimentelor (făină albă şi zahăr) rămase în 

stoc din cauza neridicării lor de către unele persoane defavorizate, aflate pe tabelele 

iniţiale; 

- întocmirea centralizatoarelor pe produse şi categorii de beneficiari la nivelul fiecărei  

localităţi; 

- centralizarea datelor la nivelul judeţului. Cantitatea de făină albă distribuită a fost de 

679,840 kg, beneficiari = 49,253 persoane, iar la zahăr, 195,840 kg = 49,053 

beneficiari, valoarea totală a produselor fiind de 1,877,880 Ron. 

- întocmirea documentaţiei privind rambursarea cheltuielilor  de transport şi manipulare 

a produselor alimentare; 

- întocmirea raportului anual; 

- transmiterea datelor finale la APIA Bucureşti. 

 P.E.A.D.2010 

     Acţiuni desfăşurate în perioada 01 iulie – 31 decembrie 2010:  

- constituirea  grupului  de lucru la nivelul judeţului Gorj; 

- nominalizarea angajaţilor S.J.G.D.A.S.Gorj care fac parte din grupul de lucru; 

- încheierea protocolului pentru spaţiul de depozitare între Consiliul judeţean Gorj şi 

Direcţia Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Gorj; 

- pregătirea depozitului în  vederea recepţiei produselor: curăţenie, igienizare etc; 

- întocmirea listelor nominale ale beneficiarilor; 

- încheierea acordurilor de colaborare între consiliul judeţean şi primării; 
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- nominalizarea persoanelor responsabile de gestionarea şi distribuirea produselor 

alimentare prin act administrativ al primarilor ; 

- luarea la cunoştinţă  a graficelor de livrări pentru fiecare produs alimentar (făină albă 

de grâu, mălai, paste făinoase, biscuiţi, zahăr, lapte praf) transmise de A.P.I.A - Direcţia 

Măsuri de Piaţă şi operatorii economici furnizori de produse; 

- întocmirea graficelor de livrări către destinatarii finali; 

- primirea –recepţia produselor alimentare la depozitul judeţean agreat; 

- livrarea produselor alimentare din depozit către destinatarii finali (primării); 

- distribuirea produselor alimentare către persoanele defavorizate; 

- raportarea, săptămânal, la A.P.I.A. – D.M.P a situaţiilor privind gestionarea şi 

distribuirea produselor alimentare; 

- întocmirea, lunar, a documentaţiei privind rambursarea cheltuielilor de manipulare –

transport a produselor alimentare: înaintarea cererii la Consiliul Judeţean – A.P.I.A. 

       În cadrul PEAD 2010 au fost repartizate judeţului Gorj următoarele cantităţi de 

produse alimentare:  - făină albă de grâu        =   706.521  kg  

                                  - mălai extra                   =   349.596  kg 

                                  - zahăr alb                      =     64.706  kg 

                                  - biscuiţi                          =     67.450  kg 

                                  - paste făinoase              =   178.225  kg 

                                  - lapte praf                      =      57.661 kg 

În funcţie de numărul de beneficiari aflaţi pe tabelele iniţiale, întocmite la 31 iulie 2010 

(49.927 persoane), de modul de ambalare al produselor (gramaj) şi de cantităţile 

repartizate de A.P.I.A-D.M.P, fiecărui beneficiar eligibil i-au revenit 14 kg făină albă, 7 

kg mălai, 1,3 kg biscuiţi, 3,2 kg paste făinoase, 1kg zahăr, 1kg lapte praf. 

            Până în data de 23 decembrie 2010, primăriile au primit, conform graficelor de 

livrare, toate cele 6 produse alimentare din Program, în depozitul Consiliului Judeţean  

rămânând  pentru distribuire către noii beneficiari eligibili sau pentru redistribuire  către 

beneficiarii cu situaţii precare, care deja au primit produse, următoarele cantităţi de 

alimente:  - făină albă de grâu        =   7.543  kg  

                 - mălai extra                   =       107  kg 

                 - zahăr alb                      = 14.779  kg 

                 - biscuiţi                          =  2.544,9  kg 

                 - paste făinoase              = 18.458,6  kg 

                 - lapte praf                      =     7.734  kg 
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N. EDUCAȚIE ȘI ÎNVĂȚĂMÂNT 

1. Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Târgu Jiu 

 Întreaga activitatea desfăşurată de personalul didactic şi nedidactic al şcolii în 

anul 2010, care a cuprins semestrul II al anului şcolar 2009-2010 şi semestrul I al anului 

şcolar 2010-2011, s-a desfăşurat ţinând 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, 

orientările şi politica generală a Guvernului şi Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului 

şi Sportului de reformare a învăţământului preuniversitar, special şi special integrat, 

fundamentat pe cunoaşterea legislaţiei în domeniu.  

1.1. Activitatea de perfecţionare 

1.1.1. Perfecţionare profesională prin comisii metodice şi cercuri pedagogice 

- Comisia metodică a învăţătorilor şi profesorilor educatori, prof. coordonator Muscaliuc 

Dorina. 

 Prin activităţile desfăşurate în laboratorul de informatică s-a urmărit 

dezvoltarea de abilităţi în utilizarea  calculatorului, să deprindă lucrul cu editoare de text, 

să aplice noţiunile de creare, salvare şi tipărire învăţate,să utilizeze noţiunile învăţate 

despre utilitarul PAINT, precum şi jocuri pe calculator respectând regulile de joc. Au 

participat la activităţii elevii claselor III-VIII. Tematica orelor a fost stabilită în 

concordanţă cu deficienţa fiecărui copil. Prin utilizarea calculatorului s-a urmărit 

cultivarea gustului estetic, dezvoltarea spiritului critic şi autocritic, dezvoltarea 

proceselor psihice (gândire, imaginaţie, memorie).  

 Prin participarea la cercul de pictură „Micii Pictori” s-a urmărit : dezvoltarea 

memoriei, imaginaţiei, gândirii creatoare, a simţului estetic, a spiritului critic şi autocritic 

şi îmbunătăţirea motricitatii fine, a coordonării motrice.  

 Una din cele mai importante forme de manifestare a copilului este jocul. Sub 

influenţa jocului se formează, se dezvoltă şi se restructurează întreaga activitate psihică 

a copilului astfel activităţile desfăşurate în sala de sport au contribuit la copiii cu 

deficienţe medii, severe, profunde sau asociate reacţii pozitive la acest tip de activitate 

şi  însuşirea de cunoştinţe şi comportamente elementare cel mai uşor prin joc prin 

îmbunătăţirea motricităţii fine, a coordonării motrice şi dezvoltarea armonioasă a 

copilului. Fiecare membru al comisiei metodice a colaborat şi desfăşurat diferite 

activităţi educative şi artistice cu grupul de voluntari, membrii ai fundaţiei „Trinity 

Church” din oraşul Cheltenham din Anglia. 
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- Comisia  Metodica  a  Profesorilor  de  Terapia  Tulburărilor  de  Limbaj, prof. 

coordonator Pătrăşcoiu Adriana 

Cadrele didactice componente ale catedrei de terapia tulburărilor de limbaj au 

desfăşurat activităţi de terapia tulburărilor de limbaj cu copiii din întregul judeţ Gorj, 

depistaţi cu tulburări de limbaj de către Comisia Internă de Evaluare Continuă, 

contribuind la diversificarea serviciilor pe care Centrului Şcolar pentru Educaţie 

Incluzivă Târgu-Jiu le oferă comunităţii locale şi la creşterea prestigiului unităţii de 

învăţământ. Elevii incluşi în cadrul terapiei logopedice şi kinetoterapiei în anul şcolar 

2009 – 2010 şi începutul anului 2010-2011 au obţinut rezultate bune şi foarte bune.   

- Catedra tehnică, prof. coordonator Toma Mihaela  

În semestrul II al anului şcolar 2009-2010, catedra tehnică a funcţionat cu 

specializările: alimentaţie publică şi mecanică. Curriculum utilizat a fost cel aprobat prin 

Programa Phare TVET RO 0108.01 pentru Şcoala de Arte şi Meserii şi cel aprobat prin 

OMECTS 4463 din 12/07/2010 pentru învatamantul tehnologic special, ciclul inferior al 

liceului, filiera tehnologică, acestea necesitand adaptarea la deficienţele elevilor şi la 

nivelul clasei în ansamblu.  

De apreciat au fost activităţile practice desfăşurate pe clase, dar şi ca o competiţie 

între acestea, elevii demonstrând dobândirea de abilităţi şi îndeletniciri specifice 

meseriei. La inceputul anului şcolar 2010-2011 - semestrul I, catedra tehnică  

funcţionează doar cu specializarea: alimentaţie publică, pentru care s-a intocmit 

Programul Managerial şi Programul de Activităţi de către responsabilul catedrei şi s-a 

stabilit de comun acord cu toţi ceilalţi membrii, ca activitatea să se desfăşoare sub 

formă de lecţii practice, în atelierele şcoală. Activităţile s-au desfăşurat în prezenţa 

membrilor catedrei, având ca scop formarea de abilităţi practice şi îndeletniciri, 

folositoare practicării meseriei în care elevii se pregătesc.  

- Comisia Metodică a Cadrelor Didactice de Sprijin, prof.coordonator Constntinidis 

Corina 

În anul şcolar 2009/2010 semestrul II, comisia metodică a cadrelor didactice de 

sprijin a funcţionat cu un număr de 26 membri, acoperind învăţământul preprimar, 

primar şi gimnazial.  

1.1.2. Comisia Internă de Evaluare Continuă, coordonator  prof. Fulger Carmen.  
s-a realizat evaluarea şi diagnosticarea elevilor în cadrul Comisiei Interne de Evaluare 
Continuă, la sediul comisiei. Astfel, au fost evaluaţi un număr de 358 copii, după cum 
urmează: 

 cu structuri de sprijin; 

 curriculum adaptat; 

 învăţământ la domiciliu; 
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 tratare diferenţiată; 

 tratare diferenţiata + logopedie; 

 tratare diferenţiata + logopedie + kinetoterapie; 

 program de intervenţie personalizat; 

 structuri de sprijin+ logopedie; 

 logopedie + kinetoterapie; 

 logopedie; 
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. 

 

1.2. Programe şi proiecte 

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă a fost şi rămâne implicat în numeroase 

proiecte şi parteneriate, care se derulează sau sunt în curs de derulare: 

 „Competenţe crescute pentru cadrele didactice” – un formator  şi 27  cadre 
didactice;  

 „Sprijinirea sistemului educaţional special prin portal educaţional dedicat” – un 
formator şi 10 cadre didactice; 

 „Dezvoltarea culturii calităţii şi furnizarea unei educaţii de calitate în sistemul de 
învăţământ preuniversitar din România prin implementarea standardelor de 
referinţă” – un formator; 

 „See Beyond the Prejudice” – priect multilateral – 6 cadre didactice (echipa de 
proiect).  Beneficiari:  24 părinţi, 100 elevi; 

 “SANSE EGALE pentru integrarea in munca a persoanelor cu dizabilitati 
intelectuale din Romania” – 45 elevi beneficiari. Organizatori:  Fundaţia 
Motivation România şi Fundaţia Special Olympics România; 

1.3. Compartimentul bibliotecă/ informare şi documentare 

 Biblioteca Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Târgu Jiu funcţionează cu ½ 

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.  

 Biblioteca deţine un număr  de 11.741 volume şi un număr total de cititori de 270 

la data de 22.12.2010. 
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 În această perioadă s-au încheiat parteneriate educaţionale cu următoarele 

instituţii: Liceul de Muzică şi Arte Plastice „Constantin Brăiloiu” Tg-Jiu, Grup Şcolar 

Industrial Energetic Turceni,  Şcoala Generală „Sf. Nicolae” Târgu Jiu.  

Activităţile desfăşurate au fost activităţi de cunoaştere şi recunoaştere a unor 

opere din literatura pentru copii, vizite la Casa memorială Ecaterina Teodoroiu Tg.Jiu, 

audiţii muzicale, expoziţie de carte, proiecte educaţionale.   

2. Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională 

2.1. Obiective proprii stabilite în planul managerial 

a. Obiective educaţionale 

 Identificarea nevoilor educaţionale la nivelul unităţilor de învăţământ 

preuniversitar din judeţ 

 Având în vedere faptul că oferta de servicii a Centrului Județean de Asistență 

Psihopedagogică (C.J.A.P.) depinde aproape în exclusivitate de cunoaşterea 

nevoilor educaţionale existente la nivelul unităţilor de învăţământ, s-a procedat la 

elaborarea şi 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, cadre didactice), ceea ce ne 

îndreptăţeşte să considerăm că identificarea nevoilor educaţionale s-a realizat la 

un înalt grad de veridicitate. 

 Informarea / consilierea elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice în legătură cu 

reţeaua unităţilor şcolare şi ofertei educaţionale 

 Activităţile menite să atingă  un al doilea obiectiv s-au desfăşurat, în cea mai mare 

parte, în semestrul al doilea sub formă de informare, consiliere individuală şi de 

grup, precum şi în cadrul unor întâlniri cu părinţii elevilor. Prezentarea broşurilor 

realizate de C.J.A.P. cu întreaga reţea a unităţilor de învăţământ din judeţ, precum 

şi a forţei educaţionale a acestora, a constituit o bază solidă în luarea deciziilor de 

către elevi. 

 Optimizarea relaţiilor şcoală – familie / părinţi – copii 

 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. 

Cauzele sunt multiple, iar cele mai semnificative sunt de ordin social, cultural şi 

educaţional. 
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 În ceea ce priveşte optimizarea relaţiilor şcoală – familie / părinţi – copii, 

profesorii consilieri din Centrul Județean de Asistență Psihopedagogică / 

Cabinetele Școlare de Asistență Psihopedagogică 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 

 În unităţile de învăţământ – în special la nivelul claselor a VIII-a şi a XII-a – 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. 

 Sensibilizarea elevilor privind rolul unui stil de viaţă sănătos 

b. Obiective de dezvoltare a resurselor instituţionale – progrese 

înregistrate în procesul de modernizare 

 Dezvoltarea resurselor umane şi informaţionale din C.J.R.A.E., C.J.A.P., 

C.S.A.P., C.L.I.; 

 Atragerea de resurse extrabugetare; 

 Perfecţionarea cadrelor didactice prin activităţi metodice, grade didactice şi 

cursuri postuniversitare / masterate; 

 Dezvoltarea resurselor materiale C.J.R.A.E. – C.J.A.P. – C.S.A.P. – C.L.I.; 

 Crearea / achiziţionarea instrumentelor de specialitate. 

 

c. Obiective de dezvoltare instituţională 

 Extinderea reţelei cabinetelor de asistenţă psihopedagogică şi a centrelor 

logopedice interşcolare şi repartizarea optimă a acestora în teritoriu 

La acest punct s-au avut în vedere două obiective strâns legate între ele:  

 creşterea numărului de cabinete de asistenţă psihopedagogică şi centre 

logopedice interşcolare; 
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 constituirea acestora, respectându-se două principii importante: 

-  principiul priorităţii nevoilor educaţionale; 

-  principiul repartizării optime în teritoriu. 

 Promovarea ofertei şi imaginii instituţiei la nivelul comunităţii locale din judeţul 

Gorj. 

2.2. Obiective asumate la solicitarea Inspectoratului Şcolar Judeţean  

a. Analiza de nevoi educaţionale ale elevilor 

Primul obiectiv a fost atins conform termenului stabilit de Inspectoratul Școlar 

Județean/ Ministerul Educației și Cercetării la sfârşitul semestrului I, anul şcolar 2010 – 

2011 şi s-a concretizat în elaborarea unei lucrări complexe, denumită studiu de 

expertiză. 

b. Creşterea calităţii serviciilor de orientare şcolară şi consiliere profesională 

 Calitatea serviciilor de orientare şcolară şi consiliere profesională a fost asigurată 

de competenţa, experienţa şi dăruirea cadrelor didactice din Centrul Judeţean şi 

Cabinetele de Asistenţă Psihopedagogică din județul Gorj. 

c. Prevenirea şi reducerea consumului de alcool şi droguri 

 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 C.J.A.P., C.As.P., 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. 

 

O. SĂNĂTATE 

1. Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu este unitate cu personalitate juridică care 

funcţionează cu un număr de 1009 paturi repartizate pe secţii și compartimente, care 

cuprind toate specialităţile medicale, în trei locaţii situate la circa 2,5 km între ele şi se 

adresează unui număr de peste 600.000 locuitori, din care 170.000 din mediu urban. 

           Activitatea desfăşurată în anul 2010 s-a axat în principal pe realizarea 

obiectivelor stabilite prin planul de management, o atenţie deosebită acordându-se 

următoarelor: 

      - îmbunătăţirea asistenţei medicale spitaliceşti şi în ambulatoriu de specialitate; 
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      - creşterea gradului de confort hotelier în secţiile medicale şi a locaţiilor destinate 

activităţilor auxiliare; 

      - îmbunătăţirea indicatorilor de utilizare a serviciilor, a indicatorilor de calitate, a 

indicatorilor de management şi resurse umane, precum şi a indicatorilor economico-

financiari; 

      - îmbunătăţirea pregătirii profesionale a personalului de specialitate medicală şi din 

activitatea auxiliară. 

La inceputul anului 2010, Spitalul Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu avea aprobată 

structura organizatorică conform Ord. M.S. nr. 414/2008 , functionând cu un numar de 

1021 paturi . 

 În cursul anului 2010 au fost efectuate modificări ale structurii organizatorice 

aprobate prin Ordin al Ministerului Sănătăţii, astfel : 

- Ord. M.S. nr. 137/25.02.2010 prin care se modifică structura organizatorică a 

spitalului şi se completează cu Dispensarul TBC preluat din structura 

organizatorică a Spitalului de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu . 

- Ord. M.S. nr. 685/02.06.2010 prin care a fost redus numarul de paturi din 

structura organizatorică a spitalului, de la 1021 la 1009. 

Totodată, la nivelul anului 2010 au fost aprobate un numar de 97 paturi spitalizare 

de zi, aprobate  prin adresa D.S.P.Gorj . 

 Conform Ord. M.S. nr.685/02.06.2010, unitatea a procedat la întocmirea statelor 

de functii și organigramei, aprobate de D.S.P.  Gorj, numărul total de posturi normate în 

statul de funcţii fiind de 1386,5. 

O modificare semnificativă privind organizarea şi funcționarea unităţii o 

reprezintă transferarea managementului asistenţei medicale a Spitalului Judeţean de 

Urgenţă Tg-Jiu la Consiliul  Judeţean Gorj, conform H.G. nr. 529/2010 şi a listei 

unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenţei 

medicale către autorităţiile publice locale. 

Modificări însemnate privind conducerea spitalului au fost aduse prin O.U.G. nr. 

48/2010, conform căreia preşedintele Consiliului Judeţean Gorj a numit managerul 

interimar al Spitalului Judeţean Tg-Jiu - dr. Neaţă Gheorghe, începând cu data de 

09.07.2010, și  a Comitetului Director interimar. 

 

2. Spitalul de Pneumoftiziologie ”Tudor Vladimirescu” 

 Spitalul de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” este o unitate sanitară cu 226 

paturi şi care funcţionează conform Ordinului Ministerului Sănătăţii nr.691 din 

02.06.2010 (62 paturi pneumologie/PN și 164 paturi tuberculoză/TBC). Structura 

organizatorică a unității este următoarea: 
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SECŢIA I Pneumoftiziologie, cu 86 paturi, 

SECTIA II Pneumoftiziologie, cu 80 paturi, 

SECTIA III Pneumoftiziologie, cu 60 paturi. 

 
2.1. Programe de sănătate derulate împreună cu alte instituții 

 Subprogramul de supraveghere şi control al tuberculozei, finanţat de Ministerul 

Sănătăţii prin Direcţia de Sănătate Publică Gorj; 

 Tratamentul bolnavilor cu afecţiuni cu tuberculoză – derulat prin Casa de 

Asigurări de Sănătate  Gorj. 

2.2. Indicatori de eficiență 

În perioada raportată, unitatea a realizat un număr total de 2103 cazuri, din care 

1180 cazuri externate de pneumologie (PN), aferent unui număr de 13663 zile şi 923 

cazuri de TBC aferent unui număr de 36534 zile de spitalizare, cu o depăşire de 265 

cazuri PN şi un număr de 150 cazuri TBC faţă de contractul încheiat cu CASJ Gorj 

(respectiv, 1688 cazuri contractat și 2103 cazuri realizat), adică servicii realizate şi 

nedecontate. 

Raportând numărul cazurilor realizate la numărul cazurilor decontate de către 

CASJ Gorj, se relevă un număr de 415 cazuri nedecontate, ceea ce reprezintă 19,7% 

din totalul cazurilor realizate şi o pierdere nedecontată în valoare de 1813320 lei. 

Analizând indicatorii de eficienţă realizați, rezultă următoarele : 

 durata medie de spitalizare = nr.zile spitalizare/ nr.bolnavi aflaţi şi internaţi  

- Pneumologie : 13663 zile/1180 nr.bolnavi = 11,58 zile 

- TBC : 36534 zile/923 nr.bolnavi = 39,58 zile 

 indice de utilizare a paturilor = zile spitalizare/nr.mediu paturi  

50.197/226 = 222,11 

 rata de utilizare a paturilor % = indice utilizare x 100/365 zile  

222,11 x 100/365 = 60,85 % 

2.3. Servicii medicale în ambulatoriul de specialitate  

Unitatea acordă asiguraţilor servicii medicale cuprinse în pachetul de servicii de 

bază, în pachetul minimal de servicii pentru categoriile de persoane care se asigură 

pentru sănătate facultativ, prevăzute în anexa 7 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al 

preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei 

medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010. 

Serviciile medicale spitaliceşti sunt preventive, curative, de recuperare şi 

paliative, cuprinzând următoarele : 

- consultaţii, 
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- investigaţii - stabilirea diagnosticului, 

- tratamente medicale , 

- îngrijire, recuperare, medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale, cazare, 

masă. 

2.4. Structura organizatorică 

La începutul anului 2010, Spitalul de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” 

avea aprobată structura organizatorică conform Ord. M.S.P nr. 723/2008. În cursul 

anului, acest ordin a fost modificat și completat prin O.M.S. 135/25.02.2010, fiind 

aprobată înfiinţarea ambulatoriului integrat al spitalului cu cabinet in specialitatea 

pneumologie, eliminat din structura Dispensarul TBC Tg- –Jiu. Prin O.M.S. 

691/02.06.2010 se aprobă noua structură a spitalului, cu acelaşi număr de paturi (226). 

Conform H.G. nr. 529/2010  şi a listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru 

care se transferă managementul asistenţei medicale către autorităţiile publice locale, 

managementului spitalului a fost preluat de către Consiliul  Judeţean Gorj, prin Decizia 

Presedintelui Consiliului Judeţean Gorj nr. 708/09.07.2010.  

În luna octombrie 2010, normativul de personal a fost modificat prin Ord. M.S. nr. 

1224/2010, numărul de posturi normat prin ştatul de funcţii fiind de 238, din care la data 

de 31.12.2010 erau ocupate 154. 

Indicatorii de performanţă ai managementului resurselor umane au fost, la 31.12.2010, 

următorii: 

- Proporţia medicilor din totalul personalului din spital -  8,44 %;  
- Proporţia personalului medical din totalul personalului din spital -  47,4 %; 
- Proporţia personalului medical cu studii superioare din totalul personalului din 

spital – 16,23 %. 

Dificultăţi majore au fost întâmpinate în asigurarea fondurilor necesare pentru 

participarea personalului la cursuri de formare profesională din iniţiativa angajatorului .  

2.5. Lucrări de investiții 

 Reabilitare termică spital – canal termic 

 Valoare: 3.200 mii lei; 

 Finanţare: Ambasada Elveţiei – cofinanţare Consiliul Judeţean Gorj. 

 Staţie de epurare 

 Valoare: 5.348 mii lei; 

 Finanţare: Ambasada Norvegiei – cofinanţare Consiliul Judeţean Gorj. 

 Asfaltare curte spital, parcări interior – exterior 

 Executant: S.C. Intreprinderea de drumuri si poduri S.A. Gorj. 

 Reabilitare acoperiş spital – parţial 

 Valoare: 60 mii lei; 
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 Finanţare: Consiliul Judeţean Gorj. 

 

 

P. 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 medicală de 

specialitate.  

1. Acţiunile de patrulare - prevenire s-au concentrat către zonele cu mare 
afluenţă turistică, astfel : 

 In zona munţilor Cerna, Mehedinţi, Godeanu s-au efectuat peste 110 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; 

 In zona munţilor Vâlcan s-au efectuat peste 183 de zile/om în următoarele 
perimetre de interes turistic: Lainici, Şuşita, 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 102 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 
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pedestre de creastă şi adiacente. 
Aceste activităţi s-au organizat la fiecare sfârşit de săptămână şi permanent pe 

perioada vacanţelor şcolare, în cel puţin două locaţii diferite, reuşindu-se astfel  

asigurarea unui grad de răspundere la acţiuni de 100%.  

În cursul anului 2010 s-a realizat un număr de peste 1000 zile patrulare/om, 

asistenţa la punctul de prim ajutor al Bazei de Intervenţie Salvamont de la Rânca fiind 

asigurată în regim de permanenţă cu 1-10 salvatori, în funcţie de sezon şi afluxul de 

turişti din zonă. 

2. Pregătirea specifică a salvatorilor montani - s-a asigurat participarea la şcolile 

naţionale de pregătire salvamont şi s-au organizat  lunar câte una - două  acţiuni 

de pregătire centralizată şi omogenizare  a salvatorilor angajaţi şi voluntari, 

precum şi de atragere şi formare de noi salvatori candidaţi. 

În baza relaţiilor de colaborare cu echipe similare din ţările cu mare tradiţie în 

salvarea  montană, doi salvatori alpini din cadrul S.P.J. Salvamont Gorj au participat 

gratuit şi au absolvit cursurile școlii de salvare montană de iarnă din Germania, iar 

în luna august a fost organizat în judeţul Gorj un schimb de experienţă cu 

salvamontiştii din Serbia. 

3. 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 regiunii, precum şi un membru în Comisia Naţională a 

Muntelui. 

 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. 

 A fost  acordat sprijin instituţiilor organizatoare la 

întocmirea documentaţiilor tehnice necesare 

aprobării, organizării şi desfăşurării de acţiuni 

sportive, în anul 2010 organizându-se o competiţie 

de automobilism/ viteză pe traseu montan (două 

etape de CN), două concursuri de turism montan și 

două competiţii locale de schi alpin. 

 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 
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şi radio: TVR, TVR 2, TVR Internaţional, TVR Cultural, TVR Craiova, Antena 1, 
PRO TV, Realitatea, Radio 21, Radio Craiova, Radio România Internaţional. 

 S-a semnat un protocol de colaborare cu studioul teritorial „Radio Oltenia 
Craiova” în baza căreia, săptămânal, serviciul beneficiază gratuit de un spaţiu de 
emisie pentru a promova destinaţii turistice din judeţul Gorj. 

 In colaborare cu publicaţiile Flacăra, s-a realizat în 10.000 de exemplare un 
supliment al revistei Flacăra cu tema „Judeţul Gorj”, supliment care a fost 
distribuit gratuit în reţeaua Publirom, la târguri de turism şi prin centrele de 
informare turistică. 

 

4. 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. 

5. Activități de salvare montană - în anul 2010, în zona montană a judeţului Gorj 
s-a răspuns unui număr de 168 de solicitări, majoritatea accidente pe pârtia de 
schi (136), alte cazuri asistate la punctul sanitar Rânca (32), restul, accidente 
specifice perioadei de vară.  

De asemenea, echipele de salvatori au participat la acţiuni de salvare- 

recuperare de victime din mediul acvatic, în cadrul S.P.J. Salvamont existând singurii 

scafandri din judeţul nostru, precum şi la acţiuni alături de Inspectoratul Poliției 

Judeţene Gorj în căutarea de persoane dispărute, serviciul nostru fiind cooptat în 

structura complexă de intervenţie rapidă a Poliţiei Judeţene Gorj, în cazul semnalării de 

dispariţii de copii. 

6. În colaborare cu instituţiile de învăţământ din judeţ au fost organizate 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, încheindu-se parteneriate de colaborare cu 

14 unităţi de învăţământ din judeţul Gorj.  

În anul 2010 au fost realizate prin sponsorizare 10.000 de bucăţi semne de carte 

cu sfaturi pentru turişti pe timp 

de iarna şi de vară, care au fost 

distribuite gratuit turiştilor prin 

centrele de informare turistică, 

centrele de închiriat echipament 
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sportiv, structurile de primire turistică.  

 

În cadrul activităţii nu au existat probleme disciplinare, absențe nemotivate sau 

nerespectări ale codului de conduită profesională.   

În anul 2010 dotarea echipelor de salvatori a fost corespunzătoare intervenţiei în 

orice tip de accident montan. 

 

Q. DEZVOLTAREA ANTREPRENORIALĂ A JUDEȚULUI GORJ  

1. S.C. Parc Industrial Gorj S.A. Bumbesti-Jiu 

S.C. Parc Industrial Gorj S.A. Bumbești-Jiu are în prezent în administrare 17,4 ha 

teren, spații destinate producției și depozitării, căi de acces spre aceste spații.   

Din suprafața aferentă incintei, pentru 13,9 ha au fost obținute prin Ordinul 

Ministrului Administrației și Internelor nr.1218 /24.02.2006 titlul de „PARC INDUSTRIAL” 

care îi conferă avantajele legale în acest sens. 

 Situația spațiilor destinate închirierii 

O suprafață de 8,02 ha este în prezent închiriată către PIRELLI @ C. ECO 

TEHNOLOGY RO S.R.L., iar pe restul de 5,8 ha îşi desfăşoară activitatea alte 7 

societăţi comerciale ce au închiriat efectiv  6734  m.p., în hale de producție. 

Spațiile de producție se închiriază conform unui contract cadru aprobat de Adunarea 

Generală a Acționarilor. 

Energia electrică este în prezent asigurată de S.C. U.M. SADU S.A. cu care este 

încheiat un contract pe perioada nedeterminată. 

Apa potabilă și industrială necesare desfășurării activității industriale sunt asigurate 

de S.C APAREGIO GORJ S.A.  

 Situații în litigiu 

S. C.  Parc Industrial Gorj S.A. a avut, la  31.12.2010, creanțe restante în valoare  de 

15737,85 lei. Creanțele cele mai vechi și cele mai mari sunt înregistrate de 4 societăţi 

comerciale, respectiv : 

S.C. BARIA  IMPEX PROD S.R.L. cu 27247,47 lei. Societatea a fost chemată în 

instanţă, procesul fiind în desfășurare. 

S.C. CHANCE PROD CONSTRUCT S.R.L. cu 42117,59 lei. Societatea  a fost  chemată 

în instanță,  procesul fiind în desfășurare. 
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S.C. FRAPET FOREST S.R.L. cu 42172,84 lei. Societatea a fost chemată în instanță, 

s-a obținut hotărâre definitivă și executorie. În aceasta perioadă, societatea Frapet 

Forest S.R.L.  a intrat în incapacitate de plată. 

S.C. HERAMAVI S.R.L. cu 7070,72 lei.  

 Obiective realizate 

1. Atragerea investitorilor printr-o mai bună mediatizare a facilitaților oferite 

La sfârșitul  anului  2010, 7 firme aveau contracte în derulare cu S.C Parc Industrial 

Gorj S.A.   

      Este de remarcat prezența în Parcul Industrial Gorj a firmei PIRELLI @ C. ECO 

TEHNOLOGY RO S.R.L. care a realizat aici o fabrică de filtre auto, cea mai mare 

investiție a unei societăţi  străine în județul Gorj. 

2. Menținerea Parcului Industrial într-o permanentă stare de funcționalitate și  

curăţenie prin lucrări executate la clădiri, la căile de acces și la spațiile verzi. Dintre 

acestea, menționăm: 

 Lucrări de reparații la aleile de acces în valoare de 14304,05 lei, fără  T.V.A. 

 Lucrări de reparații hidroizolații la clădirea sediului în valoare de 10308,91 lei, 

fără T.V.A. 

2. S.C. Întreprinderea de Drumuri şi Poduri Gorj S.A. 

 Societatea Comercială „Întreprinderea de Drumuri şi Poduri Gorj”  S.A  este un 

agent economic cu capital integral de stat, acţionar unic fiind Consiliul Judeţean Gorj, cu 

630.940 acţiuni nominative. 

 Capitalul social este în întregime subscris şi vărsat.   

2.1. Resursele tehnico-materiale ale societăţii 

          S.C. “I.D.P. Gorj” S.A. şi-a elaborat, implementat şi dezvoltat un Sistem de 

Management Integrat Calitate, Mediu, Sănătate şi Securitate Ocupaţională propriu, în 

conformitate cu prevederile standardelor şi normativelor în vigoare. 

 Societatea este abilitată din punct de vedere juridic şi tehnic pentru executarea 

lucrărilor de mare complexitate, având un personal de înaltă calificare tehnică, ceea ce 

poate garanta respectarea normelor standardelor şi prescripţiilor tehnice în următoarele 

domenii de activitate: 

- construcţii de drumuri şi poduri; 

- întreţinerea şi repararea drumurilor şi podurilor; 

- fabricarea mixturilor asfaltice; 

- fabricarea betoanelor; 
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- producerea agregatelor minerale de balastieră. 

Din punct de vedere al activităţii S.C. “I.D.P. Gorj S.A.” este organizată astfel: 

- 2 secţii de întreţinere drumuri şi poduri; 

- 1 secţie de mecanizare şi producţie industrială; 

- 3 staţii de producere agregate minerale prin procedeul sortare – spălare – 

concasare; 

- 2 staţii producere mixturi asfaltice; 

- o staţie de fabricare a betoanelor de ciment; 

- un laborator gradul II pentru efectuarea de analize şi încercări, autorizat de 

Inspectoratul de Stat în Construcţii. 

 Societatea are implementat un sistem de management al calităţii conform ISO 

9001/2001, certificat de către CERTROM, organism acreditat RENAR.  

Respectând cerinţele sistemului de management al calităţii, societatea noastră a 

urmărit şi realizat măsuri în acest scop, cum sunt: 

 Tratarea clientului ca fiind persoana cea mai importantă pentru firma noastră, 

scopul şi sensul activităţii noastre urmărind satisfacţia maximă a acestuia. 

 Executarea de lucrări care să îndeplinească toate cerinţele clientului, inclusiv 

exigenţele prevăzute în Legea Calităţii în Construcţii, laboratorul autorizat de 

gradul II şi două laboratoare de şantier de care dispune unitatea având un rol 

determinant, acesta având în dotare echipamente performante achiziţionate de la 

firme consacrate în domeniu.  

Dotarea existentă dă posibilitatea personalului implicat de a verifica şi urmări 

calitatea produselor şi lucrărilor în toate fazele procesului de producţie prin efectuarea 

de determinări specifice.  

Staţiile proprii de producere a agregatelor, mixturilor asfaltice şi a betoanelor de 

ciment au fost modernizate, dându-ne posibilitatea de a obţine produse conforme, 

competitive pe piaţa de construcţii, pentru toate existând certificarea de produs de către 

organisme acreditate.  

Conform legislaţiei în vigoare, staţiile de producţie sunt atestate conform 

certificatelor de inspecţie tehnică eliberate de ICECON Bucureşti.  

 Furnizorii de materii prime, materiale şi echipamente au fost atenţi selecţionaţi 

prin organizarea de licitaţii şi întocmirea unor caiete de sarcini cu cerinţe 

exigente în ceea ce priveşte respectarea calităţii, acestea fiind însoţite obligatoriu 

de certificate care să ateste conformitatea.  

 Îmbunătăţirea calităţii lucrărilor prin revizuirea periodică a tehnologiilor de 

realizare, luând în considerare şi sesizările clienţilor, reacţiile lor, precum şi 

supravegherea pieţei în domeniu.  

Ca urmare, societatea a achiziţionat utilaje de mică şi mare mecanizare 

performante, moderne (RMA, cilindrii compactori, tăietoare de asfalt şi beton de ciment, 



Consiliul Județean Gorj             Raportul Președintelui 2010 

 

 216 

etc.) ceea ce a condus la creşterea productivităţii muncii şi a calităţii lucrărilor 

executate.  

 Pentru obţinerea de performanţe în domeniul calităţii, în cadrul laboratorului 

central s-au efectuat studii preliminare şi încercări, urmărindu-se realizarea unor 

mixturi asfaltice cu un raport calitate - preţ optim. Astfel, prin determinări 

specifice de laborator s-au obţinut mixturi asfaltice cu caracteristici fizico-

mecanice superioare, la un preţ competitiv.  

Studii de laborator s-au realizat şi pe agregatele produse de societatea noastră, 

eliminându-se sursele din care se obţin sorturi slab calitative sau neconforme.  

 

2.2. Activităţi realizate în cursul anului 2010 

 Cel mai important beneficiar al societăţii este Consiliul Judeţean Gorj. În baza 

contractelor ”Întreţinere periodică şi reparaţii curente” şi ”Deszăpezirea 

drumurilor judeţene”   s-au executat următoarele lucrări în valoare de 

19.622.043,30 lei. 

 Structura realizărilor la lucrările de întreţinere se prezintă astfel: 

- activitate de iarnă,       

- siguranţă rutieră,       

activitate întreţinere altele decât reparaţii la partea carosabilă,   

 reparaţii îmbrăcăminţi asfaltice 119.244,40 mp, 

- reparaţii drumuri pietruite 6.132,41 mc, 

- tratare burduşiri la partea carosabilă, 

- îmbrăcăminţi asfaltice uşoare 6,65 km, 

- DJ665 Bobu-Dumbrăveni, 1,3 km, 

- DJ605B Stejari - Piscoiu, 1,35 km, 

- DJ671C Ohaba -Văgiuleşti,            

- apărări maluri. 

După cum rezultă din structura realizărilor, în afară de lucrările de reparaţie şi 

întreţinere drumuri, s-a desfăşurat şi activitatea de aprovizionare cu materiale 

antiderapante şi deszăpezire a drumurilor judeţene. 

 Un alt contract de investiţii încheiat cu Consiliul Judeţean Gorj a avut ca obiectiv 

realizarea Podului peste râul Galbenu în localitatea Baia de Fier  în valoare de 

530.585,51 lei. 

 Societatea a contractat lucrări şi cu alţi beneficiari (Consilii Locale, Societăţi 

Comerciale cu capital privat, etc) a căror valoare este de 5.034.559,81 lei. 

 În bazele de producţie Tg.Cărbuneşti şi Gureni există instalaţii de preparare 

mixturi asfaltice care au produs în anul 2010 o cantitate de 42.305,95 to, precum 

şi staţii de sortare care împreună cu cea amplasată în baza Andreeşti au produs 

o cantitate de 49.295,30 mc agregate sortate. Cu ajutorul acestor instalaţii, 
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societatea a vândut către alţi beneficiari agregate sortate şi mixturi asfaltice în 

valoare de 1.516.783,47 lei. 

3. S.C. TISPREST S.A. 

SC TISPREST SA este o societate pe acțiuni cu capital integral de stat, cu unic 

acționar Consiliul Județean Gorj, având ca obiect de activitate ,,Construcții clădiri 

rezidențiale și nerezidențiale’’ conform cod CAEN 4120. 

În cursul anului 2010, conform obiectului său de activitate, societatea a prestat 

servicii în domeniul construcțiilor, având relații comerciale în special cu Consiliul 

Județean Gorj și SC ARTEGO SA TG-JIU. 

Au fost efectuate lucrări de reparații și modernizări, punându-se un accent deosebit 

pe creșterea calităţii serviciilor prestate, precum și pe terminarea lucrărilor în termenele 

prevăzute în contractele încheiate, dintre care amintim: 

- Contractul de execuție lucrări încheiat cu SC ARTEGO SA având ca obiect 

,,Lucrări de modernizare și compartimentare la Căminul C2 în valoare totală de 

308884,87 lei cu TVA; lucrările prevăzute în contract au fost executate în termen 

și recepționate; 

- Contractul de execuție lucrări încheiat cu SC Parc Industrial Gorj SA, în valoare 

de 12783,05 lei, lucrări executate și recepționate; 

- Contractul de concesiune execuție lucrări de reparații ”Arhitectură saloane și 

holuri la Spitalul Județean de Urgență Tg-Jiu”, încheiat în cursul lunilor ianuarie și 

februarie 2010, în suma de 128785,50 lei cu TVA; 

- Contract de execuție lucrări ”Amenajare acces Biblioteca pentru copii”, în valoare 

de 12685,34 lei; 

- Contract de execuție lucrări de modernizare la CSAPR TG-JIU, în valoare de 

39172,57 lei; 

- Contract de execuție lucrări de reabilitare Secția ATI la Spitalul Județean de 

urgenta Tg-Jiu, în valoare de 68762,72 lei. 

Pe parcursul anului 2010 societatea a fost auditată de către SIMTEC-OC București 

pentru recertificarea sistemului de management al calității și certificarea sistemului de 

mediu. 

R. AGRICULTURĂ 

Activitatea Camerei Agricole Judeţene Gorj (denumită în continuare CAJ) se 

concretizează prin acţiunile specifice ce au loc la sediul acesteia, prin compartimentele 

de specialitate (Învăţământ şi pregătire profesională, consultanţă, extensie şi promovare 
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forme asociative) şi prin cele 12 centre locale (denumite CLCA) situate la nivelul 

localităţilor judeţului. 

1. Asistență tehnică de specialitate 

S-au acordat 26.805 consultaţii de specialitate, din care 26.172 pentru exploataţii 

mici, 520 pentru exploataţii mijlocii şi 113 de consultaţii pe exploataţii mari. Consultaţiile 

de specialitate sunt acordate în mod gratuit pentru fermieri şi producători agricoli. 

Domeniile de activitate la care se face referire sunt: cultura mare; legumicultură; 

pomicultură; viticultură; zootehnie; mecanizare şi îmbunătăţiri funciare; economie agrară 

şi industrie alimentară; legislaţie. 

2. Demonstrații practice 

S-a realizat un număr de 137 de demonstraţii cu un număr total de 2450 participanţi,  

fie la loturile demonstrative realizate sau teme de interes legate de tehnologii de cultură, 

erbicidări, fertilizări, tehnologii de creştere a animalelor, utilizarea şi reglarea maşinilor 

agricole, etc.  

3. Loturi demonstrative 

La nivelul CLCA-urilor s-au realizat 23 loturi demonstrative în sectorul vegetal şi 

animal, astfel: 

 În sector vegetal: 

 Grâu – 7 loturi demonstrative, pe o suprafaţă de 11,45 ha; 

 Triticale -1 lot, pe o suprafaţă de 2 ha; 

 Porumb - 4 loturi demonstrative, pe o suprafaţă de 7,70 ha; 

 Căpşun – 2 loturi demonstrative, pe o suprafaţă de 1,5 ha; 

 Prun – 2 loturi demonstrative pe o suprafaţă de 0,75 ha; 

 Măr – 1 lot pe o suprafaţă de 0,3 ha. 

Total vegetal  17 loturi – 23,7 ha 

 În sector animal: 

 Ovine – 5 loturi – 1060 capete; 
 Albine -1  lot – 50 familii de albine. 

Total zootehnie 6 loturi. 

4. Proiecte de dezvoltare rurală în implementare 

Specialiştii CAJ au întocmit şi depus în cursul anului 2010, proiecte pentru 

producătorii agricoli, în cadrul PNDR, astfel: 
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 pe Măsura 1.4.1. s-au realizat 334 de proiecte, la o valoare de 7500 €/proiect,  cu 
o valoare totală a proiectelor de 2.505.000 €, 155 fiind acceptate la finanţare, 
restul proiectelor  fiind în faza de selectare; 

 pe Măsura 1.1.2.  s-au realizat 53 de proiecte, cu valoarea totală de 929.000 €, 
care sunt depuse la O.J.P.D.R. Gorj, toate aprobate pentru finanţare. 

5. Proiecte finanțate prin Fondul European pentru Agricultură și 

Dezvoltare Rurală – potențiali beneficiari 

În baza de date aflată la nivelul C.A.J. regăsim la finele anului 2010 un număr de 

aproximativ 300 de producători agricoli, din care 40 potenţiali beneficiari pentru Măsura 

1.1.2., pe Măsura 1.2.1. – 5 potenţiali beneficiari şi 255 potenţiali beneficiari pentru 

Măsura 1.4.1. 

6. Întâlniri de lucru  

       De la începutul anului  până în luna decembrie 2010 a fost organizat un număr  de 

238 întâlniri de lucru la nivelul centrelor locale constituite la nivelul judeţului cu un 

număr de 4254 producători agricoli. 

Întâlnirile de lucru au avut ca teme diferite domenii ale agriculturii: cultura mare, 

legumicultură, pomicultură-viticultură, zootehnie, legislaţie, diverse alte subiecte  de 

interes. 

De asemenea, în acest an au avut loc o serie de dezbateri pe teme legislative, 

privind formele şi modalităţile de asociere în agricultură, fondurile europene 

nerambursabile, posibilităţi şi condiţii de accesare, îndeosebi pe Măsura 1.1.2. şi 1.4.1.   

S-au organizat, de către Camera Agricolă Judeţeană Gorj în colaborare cu centrele 

locale: 

 simpozioane: „Cultura cireşului” la Turcineşti sau „Sărbătoarea căpşunului”, la 
Polovragi, în luna Iunie, unde au fost prezentate materiale informative şi vizite la 
loturi demonstrative reprezentative din zona respectivă;  

 festivaluri: „Pastorala florilor” la Stăneşti în data de 28.03.2010, iar în  data de 
18.09.2010, Camera Agricolă Judeţeană Gorj, a participat cu pliante pe diverse 
teme şi publicaţia proprie „Satul Gorjean”, alte materiale informative pentru 
producătorii agricoli din zona Baia de Fier, cu ocazia festivalului „Coborâtul oilor”, 
manifestare care are loc în fiecare an, la această dată. 

7. Cursuri de formare profesională 

În anul 2010 a fost organizat un număr de 11 cursuri, derulate prin Agenţia Naţională 

de Consultanţă Agricolă (ANCA), sub girul Ministerului Agriculturii, în meseriile de 

Floricultor, Apicultor, Agricultor în culturi vegetale şi crescător de animale, unde au fost 

înscrişi un număr de 429 de producători agricoli.   
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În urma frecventării şi susţinerii examenului final, au absolvit cursurile 345 

producători agricoli din judeţul Gorj. 

După desfiinţarea ANCA, cursurile derulate de CAJ sunt autorizate prin Direcţia 

Muncii. Ca atare, am realizat 4 cursuri (Pomicultor, Apicultor, Lucrător în cultura 

plantelor de câmp şi Lucrător în creşterea animalelor). 

Solicitanţii acestor cursuri sunt beneficiari sau potenţial beneficiari de proiecte din 

PNDR pe Măsurile 1.1.2. – Instalarea tinerilor fermieri şi Măsura 1.4.1. – Sprijinirea 

fermelor de semi-subzistenţă, sunt persoane care doresc să-şi înfiinţeze ferme cu un 

anumit specific sau să-şi îmbogăţească cunoştinţele de care au nevoie pentru 

activitatea pe care o desfăşoară sau o vor desfăşura în domeniul agricol. 

 Tarifele practicate pentru cursurile de pregătire profesională sunt stabilite prin 

H.C.J. la un cuantum de 370 lei / cursant. 

8. Publicații de specialitate  

Spre finalul anului 2010, având în vedere posibilitățile financiare existente, a fost 

reluată tipărirea publicaţiei proprii, în 8 pagini „SATUL GORJEAN” - 1000 de 

exemplare/lunar, cu un conţinut variat în probleme ale vieţii rurale. 

     

S. EVIDENȚA PERSOANELOR 

Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Gorj exercită 

competenţele 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. 

Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Gorj are obligaţia de a 

sprijini, îndruma, coordona şi controla din punct de vedere metodologic activitatea  

serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor şi a oficiilor de stare 

civilă din judeţ, precum şi de a lua măsuri pentru îmbunătăţirea activităţilor ce intră 

în sfera sa de competenţă. 

1.Activităţi pe linie de management 

1.1. Implementarea standardelor de calitate a serviciilor 

La nivelul Direcţiei este implementat din anul 2008 sistemul de management al 

calităţii conform standardelor SR EN ISO 9001. 
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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 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. 

A fost monitorizată în permanenţă respectarea procedurilor din manualul calităţii, 

iar în cursul lunii octombrie a avut loc auditul de verificare al sistemul de management al 

calităţii, nefiind constatate neconformităţi. 

Tot cu această ocazie s-a efectuat recertificarea activităţii D.C.J.E.P. Gorj 

conform standardului ISO 9001:2008. 

1.2. Redimensionarea personalului conform prevederilor O.U.G. nr. 

63/2010  

În perioada analizată, D.C.J.E.P. Gorj s-a implicat activ la nivel instituţional 

pentru contracararea efectelor O.U.G. nr. 63/2010 care a redimensionat drastic 

numărul lucrătorilor de evidenţă a persoanelor în sensul scăderii acestuia, cu implicaţii 

majore asupra calităţii activităţilor de deservire a cetăţenilor. 

A fost menţinut numărul de lucrători de evidenţă a persoanelor prin 

suplimentarea posturilor alocate s.p.c.l.e.p. din cel alocat potrivit pct. 1 din anexa la 

O.U.G. nr. 63/2010 (aparatul propriu), cu încadrarea în numărul maxim de posturi 

calculat conform acestui act normativ, acolo unde s-a dorit acest lucru.  

Au fost delegați doi funcţionari pentru o perioadă de 10 zile în vederea deservirii 

celor peste 68000 de cetăţeni arondaţi S.P.C.L.E.P. Tg. Cărbuneşti, serviciu care, 

urmare a modului de restructurare şi a problemelor de natură medicală ale unui lucrător, 

se închisese pe data de 28 octombrie. Lucrările privind testele de coerenţă efectuate pe 

RJEP transmise spre soluţionare la S.P.C.L.E.P. Tg. Cărbuneşti, au fost preluate de 

către B.J.A.B.D.E.P. Gorj. 

Au fost înfiinţate două noi servicii locale, în cursul lunii decembrie 2010, respectiv 

S.P.C.L.E.P. Hurezani şi S.P.C.L.E.P. Tismana. Prin operaţionalizarea sa, Serviciul 

Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Hurezani deserveşte peste 24000 de 

locuitori, degrevând volumul de activitate al Serviciul Public Comunitar Local de 

Evidenţă a Persoanelor Tg-Cărbuneşti cu aprox. 35%. 
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Prevederile O.U.G. nr. 63/2010 au afectat şi D.C.J.E.P. Gorj prin 

redimensionarea drastică a numărului de funcţii de la 40 la 25, şi implicit a numărului de 

funcţii de conducere de la 4 la 2. Având în vedere aceste considerente, direcţia a intrat 

într-un amplu proces de restructurare, astfel încât prin H.C.J. nr. 59/13.08.2010 au fost 

modificate organigrama, ştatul de funcţii şi R.O.F. al instituţiei, Serviciul Financiar-

Contabilitate şi Achiziţii Publice şi Biroul Stare civilă transformându-se în compartimente 

de profil. 

2. Activităţi pe linie de evidenţă a persoanelor 

2.1 În baza atribuţiilor de coordonare şi control metodologic, Serviciul Evidenţa 

Persoanelor a efectuat pe parcursul anului 2010, conform Graficului anual şi în 

conformitate cu Planul-cadru pentru efectuarea controalelor complexe metodologice la 

serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor, un număr de 21 

asemenea activităţi. 

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 prin procesele-verbale de control. 

Rămân în continuare în atenţie următoarele aspecte care pot afecta coerenţa şi 

securitatea bazelor de date privind evidenţa persoanelor, calitatea serviciilor prestate 

către cetăţeni, a listelor electorale, precum şi realizarea în bune condiţii a 

recensământului populaţiei şi al locuinţelor din luna octombrie 2011, şi care trebuie să 

se afle în continuare în atenţia autorităţilor locale, şi anume: 

- subdimensionarea unor serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a 

persoanelor, ca urmare a aplicării O.U.G. nr. 63/2010 , în funcţie de populaţia stabilă 

din U.A.T. unde îşi are sediul S.P.C.L.E.P., în loc de populaţia arondată prin lege 

acestor  servicii locale. (S.P.C.L.E.P. Tg. Cărbuneşti, S.P.C.L.E.P. Rovinari şi 

S.P.C.L.E.P. Novaci); 

- există încă localităţi unde imobilele nu sunt numerotate, aşa cum rezultă 

din adeverinţele eliberate din Registrul agricol anexate de cetăţeni la cererile de 

eliberare a actelor de identitate. 

Menţionăm că D.C.J.E.P. Gorj s-a implicat, în măsura pe care o permite cadrul 

legal, în: 

- redistribuirea către consiliile locale din judeţ a modelului de Adeverinţă din 

Registrul agricol care include şi o rubrică destinată numărului de imobil, precum și 

solicitarea de a dispune măsurile necesare pentru finalizarea activităţii de 
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numerotare a imobilelor şi pentru înscrierea numărului de imobil pe adeverinţele pe 

care le eliberaţi cetăţenilor în vederea obţinerii actelor de identitate. 

- transmiterea către consiliile locale din judeţ, în cursul lunii decembrie 2010, a 

unei informări referitoare la art. 11 alin. (2) lit. c) din H.G. nr. 1502/2009 privind 

organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi al locuinţelor din România în 

anul 2011, cu modificările şi completările ulterioare, care prevede că în perioada 

ianuarie-octombrie 2011, autorităţile administraţiei publice locale să nu mai efectuează 

schimbări de denumiri ale străzilor sau renumerotări ale imobilelor. 

2.2 Activităţi pe linia reducerii numărului de persoane restanţiere  

Activităţi desfăşurate în colaborare cu I.P.J. Gorj - D.C.J.E.P. Gorj a transmis 

către I.P.J. Gorj listele pentru verificări în teren, pentru fiecare dintre posturile de 

poliţie fiind anexat un document cuprinzând informaţiile referitoare la documentele 

necesare eliberării actului de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani şi în cazul expirării 

actului de identitate, precum şi imprimate conţinând macheta referatului de verificare în 

teren. 

Pe baza informaţiilor obţinute din teren de către structurile de ordine publică 

referitoare la persoanele care din diferite motive nu s-au prezentat la ghişeele 

S.P.C.L.E.P., lucrătorii serviciilor locale au făcut menţiunile corespunzătoare în baza 

de date şi au continuat verificările, după caz, în alte evidenţe: R.N.E.P. – 2374 

persoane, starea civilă - 55, paşapoarte – 3, la alte adrese din ţară -6, fiind înfiinţate 

mape speciale în acest sens.  

Privind persoanele restanţiere pe linie de evidenţă a persoanelor, la data de 

31.12.2010, comparativ cu situaţia de la 01.01.2010, la nivelul judeţului Gorj se 

înregistra un număr total de 7039 (+2052), din care 1345 la 14 ani (-19) şi 5694 (+2071) 

la expirare, judeţul Gorj situându-se pe unul dintre primele 3 locuri pe ţară ca fiind 

unul dintre judeţele cu numărul cel mai scăzut număr de restanţieri. 

- 6 instruiri ale jandarmilor din cadrul I.J.J. Gorj privind actele normative care 

reglementează activitatea de evidentă a persoanelor, cu precădere asupra măsurilor ce 

trebuie luate în cazul în care sunt identificaţi cetăţeni români ale căror documente de 

identitate au termenul de valabilitate expirat, sunt deteriorate sau care nu posedă acte 

de identitate.   

- acţiuni de mediatizare a obligaţiilor dispuse de art. 18 alin. (2) şi alin. (3), a 

sancţiunilor prevăzute de art. 42 din O.U.G. nr. 97/2005, precum şi a documentelor 

necesare eliberării actelor de identitate, acestea concretizându-se în 61 interviuri, 

conferinţe de presă sau comunicate de presă. 
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Site-ul Direcţiei este în permanenţă actualizat cu informaţiile de interes pentru 

cetăţeni, în cel mai scurt timp de la apariţia unor elemente de noutate. 

- la solicitarea autorităţilor administraţiei publice locale, a instituţiilor sau a 

persoanelor interesate, în perioada analizată au fost au fost întreprinse în condiţiile art. 

51 din H.G. nr. 1375/2006 un număr de 114 acţiuni cu camera mobilă, fiind puse în 

legalitate pe linie de evidenţă a persoanelor un număr de 173 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.  

Urmare acţiunilor anterior menţionate, în anul 2010 au fost eliberate 36678 acte 

de identitate, din care 35408 cărţi de identitate şi 1280 cărţi de identitate provizorii, 

iar la solicitarea cetăţenilor au fost înscrise în actele de identitate menţiunile de stabilire 

a reşedinţei pentru un număr de 2639 persoane. 

c) Având în vedere necesitatea aplicării în practică a exigenţelor Uniunii 

Europene în legătură cu situaţia persoanelor asistate în unităţile sanitare şi de protecţie 

socială, monitorizarea situaţiei privind punerea în legalitate pe linie de evidenţă a 

persoanelor  a asistaţilor şi minorilor instituţionalizaţi în unităţile sanitare şi de 

protecţie socială 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. 374/2008, în anul 2010 lucrătorii serviciilor publice comunitare de evidenţă a 

persoanelor au efectuat un număr de 240 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 241 persoane cu acte de identitate sau vize de reşedinţă.  

În cursul acestui an au fost luaţi în evidenţă trei minori neînregistraţi la starea 

civilă, a căror situaţie a fost clarificată în decursul acestui an ca urmare a implicării 

D.C.J.E.P. Gorj şi a demersurilor întreprinse de D.G.A.S.P.C. Gorj. 

Tot în urma unei activităţi desfăşurate la unităţile de protecţie socială din judeţ au 
fost luaţi în evidenţă trei minori fără act de identitate, aceştia fiind puşi în legalitate 
prin eliberarea cărţilor de identitate la domiciliul părinţilor. 
 La sfârşitul anului 2010, în unităţile de sanitare şi de ocrotire socială de pe raza 

de competenţă nu se află niciun minor neînregistrat  în starea civilă. 
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d) D.C.J.E.P. coordonează activităţile de producere şi distribuire a cărţilor de 

alegător pentru tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani şi nu sunt în posesia 

acestor documente. 

Cărţile de alegător au fost produse şi înmânate odată cu eliberarea cărţii de 

identitate pentru persoanele majore sau în baza Protocolului privind realizarea sarcinilor 

comune pentru distribuirea cărţilor de alegător, încheiat între Inspectoratul Naţional 

pentru Evidenţa Persoanelor – Centrul Naţional de Administrare a Bazelor de Date 

privind Evidenţa Persoanelor – Inspectoratul General al Poliţiei Române pentru 

persoanele care au împlinit 18 ani şi sunt deja posesoare de cărţi de identitate. 

Astfel în cursul anului 2010 au fost efectuate selecţiile din bazele de date locale 

pentru tinerii care au împlinit 18 ani în cursul trimestrelor IV 2009 şi I, II şi III 2010, fiind 

produse de către B.J.A.B.D.E.P. Gorj un număr de 1758 cărţi de alegător.  

e) A fost asigurată aprovizionarea serviciilor publice comunitare locale de 

evidenţă a persoanelor cu imprimatele necesare activităţii de evidenţă a 

persoanelor distribuite de către Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea 

Bazelor de Date, constând în materiale necesare producerii actelor de identitate şi a 

cărţilor de alegător, cărţi de identitate provizorii şi autocolante pentru înscrierea 

menţiunii de reşedinţă în actele de identitate, precum şi imprimatele care sunt puse la 

dispoziţia cetăţenilor în mod gratuit. 

f) În ce priveşte 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, furnizările de date cu caracter personal s-au efectuat 

cu respectarea prevederilor Legii 677/2001, toate serviciile de evidenţă a persoanelor 

fiind notificate ca operator de date cu caracter personal la Autoritatea Naţională de 

Supraveghere a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal. 

Pe parcursul anului 2010, D.C.J.E.P. Gorj a efectuat un număr de 5911 verificări, 

din care: 2823 pentru Ministerul Administraţiei şi Internelor şi 3088 pentru alte ministere. 

La nivelul judeţului Gorj au fost efectuate un număr de 63703 verificări în 

evidenţele proprii, din care: pentru Ministerul Administraţiei şi Internelor - 58323,  pentru 

alte ministere – 4354, pentru agenţi economici – 244, iar pentru persoane fizice – 782.  

Nu au fost înregistrate solicitări privind exercitarea drepturilor prevăzute de art. 

13-14 din Legea nr. 677/2001. 

Având în vedere prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu 

privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, şi în 

baza prevederilor art. 7 alin. (1) lit. e) din O.G. nr. 84/2001 privind înfiinţarea, 
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organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor 

referitoare la atribuţia D.C.J.E.P. Gorj de monitorizare şi control a modului de 

respectare a prevederilor legale în domeniul asigurării protecţiei datelor 

referitoare la persoană, în luna martie a fost transmisă către toate primăriile 

municipale, orăşeneşti şi comunale din judeţ o informare privind obligaţia legală a 

acestora de a se notifica/înregistra ca operatori de date cu caracter personal la 

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal. 

Pentru a veni în sprijinul celor ce urmează a se notifica, informarea a inclus şi 

recomandările noastre de completare a rubricilor formularului de notificare, având în 

vedere în special particularităţile determinate de evidenţierea activităţii de stare civilă. 

g) Privind activitatea pe linie de informatică, începând cu data de 27.04.2010 

la nivelul judeţului Gorj s-a trecut la actualizarea on-line a bazei de date judeţene, 

prin aplicaţia RJEP, de la această dată dispărând nivelul local al bazei de date privind 

evidenţa persoanelor. Acest fapt facilitează efectuarea unor activităţi specifice, ceea ce 

are ca efect  reducerea timpului scurs de la depunerea cererii de eliberare a actului de 

identitate până la înmânarea acestuia şi reprezintă o etapă intermediară pentru trecerea 

la actualizarea on-line pe Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor - condiţie 

esenţială pentru trecerea la emiterea cărţii electronice de identitate. 

A fost asigurată monitorizarea conectării D.C.J.E.P. Gorj şi S.P.C.L.E.P., prin 

VPN,  la Reţeaua de Comunicaţii Voce-Date a Ministerului Administraţiei şi Internelor, 

prin nodul de la B.J.A.B.D.E.P. Gorj. Deşi au existat unele disfuncţionalităţi odată cu 

trecerea la aplicaţia RJEP, în urma demersurilor efectuate de către D.C.J.E.P. Gorj 

către B.J.A.B.D.E.P. Gorj, S.T.S. şi VODAFONE, acestea au fost remediate într-un timp 

scurt, astfel că activitatea serviciilor de evidenţă a persoanelor se desfăşoară în condiţii 

optime din acest punct de vedere. 

În scopul creşterii operativităţii transmiterii şi recepţionării unor documente ce 

privesc îndeplinirea obligaţiilor de serviciu pe linie de evidenţă a persoanelor şi stare 

civilă, radiogramele D.E.P.A.B.D., precum şi documentele elaborate de către D.C.J.E.P. 

Gorj sunt transmise către serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor 

prin reţeaua VPN, folosindu-se serverul FTP al D.E.P.A.B.D.. 

Pentru creşterea calităţii datelor din Registrele Locale/Judeţene/Naţionale de 

Evidenţă a Persoanelor, D.C.J.E.P. Gorj a coordonat activităţile desfăşurate de 

S.P.C.L.E.P. legate de asigurarea coerenţei Registrului Naţional de Evidenţă a 

Persoanelor cu informaţiile privind actele de deces emise de oficiile de stare civilă din 

cadrul primăriilor în perioada 2000-2008, această activitate fiind finalizată la data de 

30.04.2010. 
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3. Activitatea desfăşurată pe linie de stare civilă 

 În perioada analizată, activitatea Compartimentului Stare Civilă din cadrul 

D.C.J.E.P. Gorj s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile Legii 119/1996 cu privire 

la actele de stare civilă modificată şi completată, a Metodologiei pentru aplicarea unitară 

a dispoziţiilor Legii 119/1996, a Ordonanţei nr. 41/2003 privind dobândirea şi 

schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, precum şi a dispoziţiilor 

primite de la I.N.E.P. / D.E.P.A.B.D.  

           Obiectivul prioritar al celor patru 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 judeţului. În acest sens, în conformitate 

cu graficul anual, a fost efectuat un număr de 81 deplasări în teren, din care 2 la 

municipii, 7 la oraşe, 72 la comune, constatându-se faptul că  activitatea de stare civilă 

s-a desfăşurat, în general, cu respectarea normelor metodologice în vigoare.  

De asemenea, s-au efectuat 9 deplasări în vederea participării la operaţiunea de 

predare-primire a documentelor de stare civilă, urmare a desemnării unor noi ofiţeri 

delegaţi. Cu ocazia acestor deplasări, au fost efectuate atât controale ale activităţii de 

stare civilă, cât şi instruirea noilor persoane desemnate în acest sens. 

 În perioada analizată, au fost primite şi avizate de către D.C.J.E.P. Gorj 259 

dosare de transcriere a unor certificate de stare civilă emise de către autorităţile 

străine, din care  216 de naştere, 36 de căsătorie şi 7 de deces. 

Tot în această perioadă au mai fost avizate 88 dosare de rectificare ale actelor 

de stare civilă şi s-au întocmit 36 dosare de schimbare de nume pe cale 

administrativă, în toate aceste cazuri fiind date dispoziţii de admitere de către  

Preşedintele Consiliului Judeţean. 

 O mare parte din programul de lucru a fost alocată, în intervalul de timp analizat, 

activităţii desfăşurate în arhiva cu registre de stare civilă a direcţiei, fiind operate de 

către funcţionarii Compartimentului Stare Civilă în registrele de exemplarul II un număr 

de 10862 menţiuni. 

  De asemenea, la solicitarea instituţiilor prevăzute de lege, au fost eliberate 328 

de extrase de pe actele de stare civilă. 

 La nivel de judeţ, activitatea pe linie de stare civilă a fost analizată în 68 de 

şedinţe ale consiliilor locale. 

  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 ridicate 
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de la D.E.P.A.B.D. un număr de 16000 certificate de stare civilă, dintre care 8000 de 

naştere, 3000 de căsătorie, 5000 de deces, precum şi 68 de registre, dintre care 32 de 

naştere, 10 de căsătorie şi 26 de deces. Pe plan local, au fost distribuite către primării 

16550 certificate de stare civilă ( 8150 de naştere, 3400 de căsătorie, 4950 de deces), 

36 registre de stare civilă (12 de naştere, 6 de căsătorie şi 18 de deces ), precum şi 

4050 ml cerneală specială. 

O importanţă deosebită a fost acordată instruirii profesionale a delegaţilor de 

stare civilă din judeţ, semestrial fiind organizate şi executate convocări metodologice 

pe centre zonale, ocazie cu care au fost prelucrate cu prioritate Legea 202/2010 privind 

unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor, precum şi instrucţiunile 

D.E.P.A.B.D. privind aplicarea unitară a dispoziţiilor legale privind divorţul prin acordul 

soţilor.  

În vederea aplicării unitare pe raza judeţului a dispoziţiilor eşaloanelor superioare 

în domeniu, Compartimentul Stare Civilă a asigurat în această perioadă transmiterea 

către primării a radiogramelor D.E.P.A.B.D., având totodată şi rolul de coordonator al 

activităţii din judeţ prin acordarea de sprijin şi consultanţă de specialitate acolo unde s-a 

solicitat. 
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PROPUNERI ACTIVITATE 2011 

ADMINISTRAREA DOMENIULUI  PUBLIC ȘI PRIVAT AL JUDEȚULUI 

Obiectivele de investiţie şi reparaţii curente stabilite a se executa în anul 2011 

R.K. Casa Iosif Keber 

      Construcţia ce urmează a fi supusă lucrărilor de reparaţii, consolidare şi 

restaurare, a fost locuinţa pictorului Iosif  Keber, construită în urmă cu circa 70 de ani 

(fiind construită între anii 1935 – 1940) şi se regăseşte în Lista monumentelor istorice, 

Cod LMI 2004: GJ – IV – m – B – 09479, cu denumirea: „Casa memorială Iosif Keber”. 

În urma constatărilor efectuate şi analizând starea tehnică actuală a construcţiei 

şi a terenului de incintă, s-a apreciat faptul că este necesară şi oportună promovarea 

investiţiei  „R.K. Casa Iosif Keber” , scopul lucrărilor fiind de a se crea condiţii normale 

de funcţionare a secţiei de artă a Bibliotecii Judeţene Gorj „CRISTIAN  TELL”, precum 

şi pentru desfăşurarea activităţilor culturale, respectiv: întruniri culturale, concursuri, „ 

cercuri culturale ” şi ateliere de creaţie, etc. 

În anul 2011 s-a alocat suma de 80.000,00 lei pentru elaborarea documentaţiei 

tehnico-economice, respectiv suma de 200.000,00 lei pentru execuţia lucrărilor ce vor 

viza în principal stoparea fenomenului de degradare (învelitoare, jgheaburi, burlane 

etc.). 

R.K. Casa Moangă Pleşoianu 

Casa Moangă – Pleşoianu este o casă de tip CULĂ – fortăreaţă de apărare, 

situată în comuna Săcelu, ce datează din secolul XVII, imobilul regăsindu-se în Lista 

monumentelor istorice, Cod LMI 2004: GJ – II – m – B – 09366. 

Având în vedere faptul că în timp, clădirea nu a fost întreţinută şi nu mai prezintă 

rezistenţă, stabilitate şi siguranţă în exploatare, fiind grav avariată, în anul 2011a fost 

alocată suma de 50.000,00 lei pentru elaborarea documentaţiei tehnico-economice în 

vederea reconstruirii, consolidării şi restaurării acesteia. 

Reabilitare instalaţii electrice - Spitalul Tudor Vladimirescu, Dobriţa 

Instalaţiile electrice existente la Spitalul de Pneumoftiziologie Tudor 

Vladimirescu, sunt instalaţiile electrice de lumină şi priză, având durata de serviciu 

expirată, motiv pentru care există pericolul de a se produce avarii atât pe circuitele 

electrice cât şi în tablourile electrice de palier. 

Din aceste considerente, în vederea desfăşurării activităţii în condiţii de 

siguranţă, a fost alocată suma de 450.000,00 lei pentru elaborarea documentaţiei 

tehnico-economice şi execuţia lucrărilor de ,,Reabilitare instalaţii electrice - Spitalul 

Tudor Vladimirescu, Dobriţa”. 
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Amenajare grupuri sanitare saloane bolnavi - secţia O.R.L. şi secţia Oftalmologie- 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu 

 În prezent, secţiile O.R.L. şi Oftalmologie din cadrul Spitalului Judeţean de 

Urgenţă Târgu-Jiu sunt deservite de către un grup sanitar amplasat la capătul culoarului 

ce stăbate fiecare secţie, grupuri ce sunt insuficiente pentru deservirea bolnavilor 

internaţi în cele două secţii. 

În urma adresei primite din partea Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu, a 

fost analizată situaţia existentă la faţa locului şi s-a constatat că pentru realizarea celor 

solicitate s-a impus alocarea în anul 2011 a sumei de 10.000,00 lei pentru elaborarea 

documentaţiei tehnico-economice, respectiv expertiză tehnică, documentaţie de avizare 

a lucrărilor de intervenţii, proiect tehnic şi detalii de execuţie şi alocarea sumei de 

150.000,00 lei pentru execuţia lucrărilor de amenajare a grupurilor sanitare din secţiile 

O.R.L. şi Oftalmologie. 

Construire  spaţii administrative C.M.J. Gorj 

Pentru buna desfăşurare a activităţii Centrului Militar Judeţean Gorj a fost alocată 

suma de 300.000,00 lei pentru elaborarea documentaţiei tehnico-economice şi execuţia 

lucrărilor de Construire spaţii administrative C.M.J. Gorj, având în vedere faptul că, prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 57/2009, clădirea ,,Grup administrativ”, cu regim de 

înălţime P+1, finalizată în anul 2003, a fost declarată bun de interes public şi dată în 

administrare Bibliotecii Judeţene ,,Christian Tell”, pentru a funcţiona Secţia Biblioteca 

pentru copii şi tineret, ca urmare a revendicării clădirii din strada Siret, unde funcţiona 

această secţie. 

Reparaţii curente secţia O.R.L. şi secţia Oftalmologie - Spitalul Judeţean de 

Urgenţă Târgu-Jiu 

Având în vedere starea actuală a spaţiilor din secţiile O.R.L. şi Oftalmologie, 

pentru asigurarea condiţiilor de igienă, absolut necesare realizării unui act medical de 

calitate, se impune realizarea unor lucrări de reparaţii curente în cele două secţii. 

Lucrările de reparaţii curente ce urmează a se executa vor viza: finisaje şi 

zugrăveli interioare, instalaţii sanitare, termice, electrice, tâmplărie P.V.C., etc. 

Pentru executarea acestor lucrări, în anul 2011 a fost alocată suma de 800.000 

lei. 

Reparaţii curente locuinţe serviciu - Spitalul Tudor Vladimirescu Dobriţa 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 114/2009, s-a aprobat închirierea, 

începând cu data de 1 ianuarie 2010, a spaţiilor cu destinaţia de locuinţe de serviciu 

(vila medici, bloc de locuinţe şi partea etajată - blocul alimentar), aflate în domeniul 
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public al judeţului Gorj şi în administrarea Spitalului de Pneumoftiziologie „Tudor 

Vladimirescu”. 

Conform prevederilor Legii nr. 10/1995, cu modificările şi completările ulterioare, 

secţiunea 5, art. 25, lit. a), proprietarii construcţiilor au obligaţia de a efectua la timp 

lucrările de întreţinere şi de reparaţii care le revin, prevăzute conform normelor legale în 

cartea tehnică a construcţiei şi rezultate din activitatea de urmărire a comportării în timp 

a construcţiilor. 

Având în vedere starea actuală a imobilelor cu destinaţia de locuinţe de serviciu 

(vila medici), în anul 2011 a fost alocată suma de 350.000,00 lei necesară pentru  

efectuarea lucrărilor de reparaţii curente ce au ca scop asigurarea accesului 

persoanelor care locuiesc în aceste spaţii la utilităţi în condiţii de siguranţă, eliminând 

pericolul de producere a unor accidente datorită uzurii instalaţiilor, cât şi stoparea 

fenomenului de degradare la care sunt supuse în prezent aceste clădiri. 

 

Reparaţii curente instalaţii sanitare şi grupuri sanitare - Spitalul Tudor 

Vladimirescu Dobriţa 

 În urma solicitării primite din partea Spitalului de Pneumoftiziologie Tudor 

Vladimirescu, Dobriţa, privind efectuarea unor lucrări de reparaţii la instalaţiile şi 

grupurile sanitare, a fost analizată situaţia existentă la faţa locului şi s-a constatat că se 

impune efectuarea de urgenţă de lucrări de reparaţii curente la instalaţiile sanitare şi 

grupurile sanitare existente, lucrări ce constau în principal în placarea pereţilor cu 

faianţă, a pardoselilor cu gresie, montarea de obiecte sanitare, înlocuirea conductelor 

de distribuţie apă cală, apă rece, evacuare apă uzată, finisaje şi zugrăveli lavabile. 

 Pentru executarea acestor lucrări, în anul 2011 a fost alocată suma de 

550.000,00 lei. 

Reparaţii clădire Dispensar T.B.C. - Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu   

 Clădirea în care funcţionează Dispensarul T.B.C., se află situată în  Municipiul 

Târgu-Jiu, strada Alexandru Ioan Cuza, aparţine domeniului public al judeţului, fiind 

dată în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu. 

 Având în vedere, pe de o parte starea de degradare în care se află în prezent 

imobilul, iar pe de alta, obligaţia proprietarilor de a asigura efectuarea lucrărilor de 

întreţinere, în anul 2011 a fost alocată suma de 700.000,00 lei pentru efectuarea 

lucrărilor de reparaţii ce constau în principal în revizuire/reparaţii învelitoare, înlocuire 

jgheaburi şi burlane, reparaţii tencuieli interioare şi exterioare, finisaje şi zugrăveli 

interioare şi exterioare, etc. 

În anul 2011, se vor continua operaţiunile de completare a cărţilor tehnice şi realizare a  

fişelor tehnice ale imobilelor ce aparţin domeniului public şi privat, finalizarea 
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documentaţiilor cadastrale pentru acestea şi expertizarea imobilelor pentru care nu 

există documentaţiile tehnice.  

 
SERVICIUL UNITATEA JUDEŢEANĂ PENTRU MONITORIZAREA SERVICIILOR 
COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE  

 
- Achiziţionarea unui program informatic pentru monitorizarea serviciilor 

comunitare de utilităţi publice; 

- Asigurarea funcţionalităţii 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; 

- Realizarea studiului privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de 

utilităţi publice la nivelul judeţului Gorj; 

- 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 fructuoasă şi permanentă cu restul compartimentelor de 

specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului Judeţean. 

 

AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM 
Compartimentul urbanism și amenajarea teritoriului 
 

- Finalizarea ultimei etape din documentaţia de actualizare a Planului de Amenajare a 

Teritoriului Judeţului Gorj – termen 30.07.2011 

- Obţinerea tuturor avizelor şi aprobarea  Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţului 

Gorj actualizat – termen 25.12.2011 

-  Eliberarea Avizului unic şi aprobarea Planurilor urbanistice generale actualizate pentru 

5 localităţi ale judeţului – termen 25.12.2011 

- Eliberarea avizelor Arhitectului şef pentru prelungirea duratei de valabilitate a Planurilor 

urbanistice generale pentru 20 de localităţi – termen 25.12.2011 

- Aprobarea Programului integral anual de gestionare a calităţii aerului – termen 

30.03.2011 

- Analizarea  şi identificarea împreună cu Inspectoratul de protecţie civilă a zonelor de 

risc la alunecări de teren şi la inundaţii – termen permanent 

- Verificarea, recepţia, avizarea şi arhivarea documentaţiilor întocmite conform H.G. nr. 

834/1991 privind terenurile din patrimoniul societăţilor comerciale cu capital integral sau 

majoritar de stat – termen permanent  

- Participarea la întâlniri de lucru, informări, instruiri organizate la nivel judeţean, regional 

cu scopul informări şi însuşiri legislaţiei - termen permanent 



Consiliul Județean Gorj             Raportul Președintelui 2010 

 

 233 

- Participarea la grupuri de lucru constituite conform H.G. 1076/2004 privind stabilirea 

procedurii de realizare a evaluării de mediu  pentru planuri şi programe realizate în 

judeţul Gorj. – termen permanent 

-  Participarea  la şedinţe de dezbatere publică care au loc în baza HG 564/2006  privind 

cadrul de realizare a participării publicului la anumite planuri şi programe de mediu 

(PUZ, PUG, deschideri şi închideri de cariere, construcţii hidro, amenajări hidro, 

scoatere temporară din fondul forestier) - termen permanent 

- Participarea săptămânală la şedinţele  Comisiei de analiză tehnică  organizate de 

Agenţia pentru protecţia mediului Gorj conform Ordinului Instituţiei Prefectului nr. 

67/2005 şi a prevederii Legi nr. 265/2006 – termen săptămânal 

-  Participarea la activitatea subgrupului de  lucru privind gestionarea deşeurilor “poluarea 

solului”  - din cadrul Planului local de acţiune pentru mediu (PLAM) - Propuneri proiecte 

, monitorizarea proiectelor aflate în implementare  - termen de realizare şi raportare la  

ANPM  Bucureşti; ARPM Craiova; APM Tg – Jiu - iunie 2011. 

-  Participarea la activitatea subgrupului de  lucru privind gestionarea deşeurilor “calitatea 

aerului şi urbanizarea mediului”  - din cadrul Planului local de acţiune pentru mediu 

(PLAM) - Propuneri proiecte , monitorizarea proiectelor aflate în implementare  - termen 

de realizare şi raportare la  ANPM  Bucureşti; ARPM Craiova; APM Tg – Jiu - iunie 

2011. 

- Participarea la realizarea Sistemului Integrat de Management al deşeurilor Solide  din 

judeţul Gorj (SMID). - Termen de depunere a aplicaţiei de finanţare  - iunie 2011. 

 - Termen de implementare 2013. 

 

Compartimentul autorizări, disciplină si control 

- Venituri realizate din eliberarea Certificatelor de urbanism     5.100 lei 
- Venituri realizate din eliberarea Autorizaţiilor de construire/demolare 50.000 lei 
- Venituri realizate din prelungire Certificatelor de urbanism  

şi a Autorizaţiilor de construire                   5.000 lei 
- Venituri realizate din eliberarea Certificatelor de urbanism şi 

Autorizaţiilor de construire ca urmare a parteneriatelor încheiate  
cu primarii unor localităţi                    10.000 lei 

- Venituri realizate din reactualizarea taxelor Autorizaţiilor de construire 10.000 lei 
Total   80.100 lei 
   
 

COMPARTIMENTUL AUDIT 

Pentru anul 2011 compartimentul de audit public intern are ca obiective prioritare 

asigurarea activităţii de audit a activităţilor Consiliului Judeţean Gorj şi entităţilor publice 

din subordinea acestuia, asigurarea auditării situaţiilor financiare în conformitate cu 

Normele elaborate de Ministerul Finanţelor Publice, audit ad-hoc şi activitate de 

consiliere neformalizată. În activitatea sa, pentru anul 2011, compartimentul şi-a propus 
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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. 

CULTURA 

Ţînând cont şi de evenimentele istorice din ţara noastră, se va avea în vedere 

pentru  anul 2011 sărbătorirea Revoluţiei din 1821, organizată şi condusă de Tudor 

Vladimirescu şi cuprinderea de proiecte culturale noi pentru care se solicită acordarea 

sprijinului financiar nerambursabil: 

 Aniversarea a 190 de ani de la ,,izbucnirea mişcării revoluţionare de sub conducerea lui 
Tudor Vladimirescu”, Vladimir; 

 ,,Judeţul Gorj - prezent şi viitor”. 
 

S-a propus renunţarea la Festivalul folcloric judeţean „Cătunele 2011” din 27 iulie 2011 

şi la Festivalul european de,,cultură în jurnalism” din 9 -12 septembrie 2011, deoarece 

nu s-a putut realiza în anul 2010, din motive organizatorice privind participarea la acest 

eveniment cultural, reducându-se bugetul  propriu cu 11.000 lei. 

 

În ciuda unei tradiţii deosebite în domeniul culturii scrise, al teatrului, muzicii culte ori al 

educaţiei permanente, cu priorităţi şi performanțe chiar naţionale la sfârşitul secolului al 

XIX-lea - începutul celui de-al XX-lea, realităţile culturale ale Gorjului contemporan, sunt 

mult mai puţin spectaculoase decât ar presupune sintagma “Ţara lui Brâncuşi”, aplicată 

judeţului nostru. În perspectivă medie şi îndepărtată, este necesar să se facă: 

 a) educaţia permanentă şi formarea continuă de interes comunitar, în afara 

sistemelor formale de educaţie, în domeniul artelor scenice şi vizuale, populare sau 

culte, în cel al meşteşugurilor tradiţionale, precum şi în alte domenii care să satisfacă 

cerinţele comunităţii; 

 b) conservarea, protejarea, transmiterea, promovarea şi punerea în valoare a 

culturii tradiţionale şi a patrimoniului cultural imaterial; 

 c) oferirea de produse şi servicii culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor 

culturale comunitare. 

 

 Asistenţa metodică şi controlul procesului de instruire, precum şi a activităţii de prestări 

de servicii şi produse culturale, desfăşurarea activităţilor specifice aşezămintelor 

culturale, se face de către Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, prin 

direcţiile de resort, precum şi de către Consiliul Judeţean Gorj. Este necesar să se 

asigure un marketing mult mai agresiv, în vederea sporirii numărului de reprezentaţii şi 

de spectatori, dar şi a numărului de premiere oferite în fiecare stagiune care 

promovează muzica şi poezia cultă, precum şi activităţi din alte domenii artistice pentru 

a susţine o stagiune permanentă de spectacole, imprimări discografice, înregistrări şi 
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apariţii în audiovizualul local şi naţional, contribuind semnificativ la planul de venituri 

extrabugetare al instituţiei. 

 
Biblioteca Județeană ”Christian Tell” Gorj       

 Pentru anul 2011 obiectivele Bibliotecii Judeţene Christian Tell Gorj sunt: 

- dezvoltarea de servicii noi de bibliotecă, pe lângă cele tradiţionale, care să 
atragă un număr cât mai mare de utilizatori  - termen permanent 

- dezvoltarea şi comunicarea colecţiilor – termen permanent 
- realizarea proiectelor culturale prevăzute şi cuprinse în Agenda Culturală a 

Judeţului – termen – conform programului anunţat în agendă 
- accesarea de finanţări nerambursabile  
- continuarea implementării Programului Biblionet prin  
- stimularea eforturilor autorităţilor publice locale în îndeplinirea condiţiilor de 

eligibilitate pentru Runda 3 a programului – propus pentru 2011- atragerea a 
minim 17 biblioteci publice din judeţ  - termen august 2011. 

 Livrarea cursurilor de dezvoltare de servicii noi de bibliotecă – termen – iunie 
2011 şi a cursurilor de ITLib – termen – noiembrie-decembrie 2011 
 Organizarea şi participarea la evenimentele de lansare a serviciilor oferite prin 
program în comunităţile deja admise – termen – în acord cu reprezentanţii comunităţilor. 
- reabilitarea Secţiei de Artă, Iosif Keber – cu sprijinul  şi suportul financiar al Consiliului 
Judeţean Gorj. 

 

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale 

Pentru anul 2011, CJCPCT şi-a stabilit ca obiective următoarele: 

- Derularea a 7 programe culturale multianuale şi a 105 proiecte în cadrul acestora 

(programe: 1. Marketing şi management cultural;,,Rădăcini”; ,,Gorjul cultural”; ,,După 

Brâncuşi”; ,,Promovarea turismului cultural, istoric şi religios”; ,,Promovarea şi 

susţinerea excelenţei în domeniul vieţii social-culturale gorjene”; ,,Ţara lui Brâncuşi”; 

- Realizarea şi evaluarea fişelor culturale ale localităţilor; termen octombrie 2011; 

- Monitorizarea activităţii aşezămintelor culturale din judeţ, consilierea directorilor/ 

responsabililor acestora şi continuarea organizării Seminarului metodic  “Strategii şi 

politici culturale în Gorj”; termen 25 ian. 2011;  

- Înfiinţarea a 3 noi Centre Culturale zonale: Hurezani, Runcu, Ţicleni; termen 

septembrie 2011; 

- Sprijinirea aşezămintelor culturale din teritoriu în demersul de înfiinţare/ 

reînfiinţare/ revitalizare a activităţii unor formaţii artistice muzicale, coregrafice, teatrale 

etc., a unor cercuri de artă populară, artă plastică, fotografie, film şi a unor cursuri de 

educaţie civică, juridică, sanitară, ecologică; termen permanent;  

- Sensibilizarea Consiliilor locale în privinţa necesităţii angajării de directori de 

cămin cultural şi a sprijinirii perfecţionării profesionale prin participarea acestora la 

Programele organizate de Ministerul Culturii, a obligativităţii legale de a încheia 

Contracte de management cu directorii de cămine şi case de cultură – ca singură 
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modalitate de a stabili criterii de performanţă culturală şi economică pentru aceştia şi de 

a le putea evalua periodic activitatea; termen permanent; 

- Transmiterea Agendei culturale propri la nivelul tuturor instituţiilor culturale 

similare din ţară; termen 31 ianuarie 2011;  

- Cercetarea şi înregistrarea primară a tradiţiilor culturale ale judeţului prin 

continuarea organizării Taberei anuale de cercetare etnofolclorică “Constantin Brăiloiu”; 

termen  cf. Agendei; 

- Revitalizarea meşteşugurilor tradiţionale prin continuarea organizării de Târguri 

locale, judeţene, regionale, naţionale ale meşterilor populari şi participarea la 

manifestări de gen din ţară şi străinătate (Târgul mesterilor populari olteni; Târgul 

meşterilor populari copii; Târgul meşterilor populari din România; Târgul de la Rânca; 

Târgul de Craciun); termen cf. Agendei; 

- Continuarea editării de monografii (Scoarţa, Rovinari, Peştişani, Ansamblul 

,,Doina Gorjului”), a unor studii şi culegeri de folclor (,,Ritualul morţii şi al înmormântării 

în Gorjul de nord”, “Melodii populare instrumentale”), precum şi a Albumului ,,Arta 

lemnului în Gorj”; termen 2011; 

- Înfiinţarea de colecţii muzeale: Băleşti, Novaci, Samarineşti; termen 2011; 

- Conservarea şi promovarea muzicii populare tradiţionale prin organizarea în 

continuare a Festivalului lăutarilor de la Bolboşi şi a Festivalului interjudeţean de muzică 

lăutărească ,,Gena Bârsan” Tg-Cărbuneşti; termen, cf. Agendei;  

- Organizarea, în parteneriat cu instituţiile culturale judeţene şi aşezămintele din 

teritoriu, a festivalurilor şi concursurilor folclorice prevăzute în Agenda Judeţului; 

- Amplificarea şi profesionalizarea activităţilor Simpozionului naţional ,,Satul 

românesc-sat european”; termen cf. Agendei;  

- Continuarea editării publicaţiei ,,Revista Jiului de Sus” ca organism de specialitate 

al aşezămintelor din teritoriu şi a revistei ,,Crinul satelor”, precum şi sprijinirea editării 

revistelor asezamintelor din teritoriu; termen cf. Agendei;  

- Înfiinţarea Bibliotecii de specialitate a CJCPCT Gorj; termen 31 martie 2011; 

- Completarea Băncii de date a culturii tradiţionale a Gorjului; termen final 2013.  

- Continuarea documentării şi începerea realizării unei Hărţi a patrimoniului cultural 

imaterial al Gorjului: termen finalizare 2012;   

- Finalizarea Muzeului Crucilor de la Măceşu, restaurarea celor deja existente; 

termen august 2011. 

- Continuarea desfăşurării principalelor evenimente: Festivalul internaţional de 

literatură ,,Tudor Arghezi”, Festivalul naţional de umor şi Salonul de caricatură ,,Ion 

Cănăvoiu”, Gorjfest - Tabără şi Salon internaţionale de arte vizuale; cf. Agendei;  

- Realizarea, cu o parte a creaţiilor expuse în ediţiile succesive ale Salonului 

internaţional organizat cu prilejul închiderii GORJFEST-ULUI, a unei Colecţii de artă 

contemporană, care să intre, într-un termen scurt, în circuitul cultural naţional şi 
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internaţional; termen oct. 2011; locaţii Motru / Rovinari / Peştişani, Tg-Jiu, funcţie de 

răspunsul autoritaţilor administrative; 

- Continuare şi amplificarea manifestării ,,Corala târgujiană; termen cf. Agendei;  

- Menţinerea şi sprijinirea financiară adecvată a Editurii CJCPCT Gorj şi a revistei 

de cultură “Portal Măiastra”; editarea a cel puţin unei cărţi de poezie a unui tânăr autor 

local şi a monografiei ,,Elvira Godeanu”; editarea Albumului bilingv (româno-englez) ,,11 

poezii” de Tudor Arghezi, cu ilustraţii realizate de pictorul bulgar Iordan Kissiov, 

directorul Muzeului de artă din Silistra; termen 2011;   

- Întocmirea şi promovarea unei Hărţi a nedeilor, târgurilor şi bâlciurilor organizate 

de-a lungul unui an; termen 2011, funcţie de resursele financiare atrase; 

- Realizarea de albume şi pliante de promovare turistică: Crasna, Gorjfest; termen 

martie- septembrie 2011; 

- Sensibilizarea autorităţii în instituirea şi desfăşurarea anuală a Premiilor de 

excelenţă ale Consiliului Judeţean Gorj pe categoriile: 1. Management cultural, 2. 

Proiecte culturale, 3. Iniţiativa deosebită în cultură, 4. Literatură, 5. Artă plastică, 6. 

Muzică, 7. Teatru, 8. Coregrafie, 9. Istorie locală; termen octombrie 2011; 

- Organizarea de expoziţii de artă plastică, populară, fotografică, obiceiuri şi tradiţii 

gorjeneşti în ţări ale U.E: Ruse - Bulgaria (8 martie 2011), Szombathely - Ungaria (mai 

2011); Chişinău – Moldova (iunie 2011);  

- Amplificarea participării artiştilor gorjeni la festivaluri sau saloane de artă 

organizate în alte ţări: Salonul internaţional de arte vizuale ,,Rusefest”, Bulgaria; termen 

iunie 2011; 

- Amplificarea legăturilor cu diaspora, stabilirea de contacte cu comunităţile 

româneşti stabile din spaţiul UE, cu asociaţiile şi fundaţiile culturale româneşti din 

aceste zone. 

Pentru realizarea acestor obiective, Consiliul Judeţean a aprobat un buget de 

venituri şi cheltuieli de 469.000 lei, la care se vor adăuga venituri propri şi alte surse 

atrase de instituţie de circa 23.000 lei. 

Experienţa acumulată în timp, cunoaşterea punctelor tari şi a punctelor slabe ale 

instituţiei, desfăşurarea activităţii pe programe şi proiecte concepute în bună măsură în 

baza unor studii de public, dezvoltarea segmentului de cercetare şi eficientizarea tuturor 

compartimentelor instituţiei reprezintă nu doar posibilităţi reale de reformare a CJCPCT 

Gorj ci şi modalităţi de obţinere a performanţei profesionale care să permită o 

dezvoltare echilibrată a aşezământului cultural gorjean. 

   

Muzeul Județean ”Alexandru Ștefulescu” Gorj 

Pentru anul 2011, proiectele şi programele culturale derulate de muzeu sunt în 

filiaţie firească cu misiunea Muzeului Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu”, aceea de a 

conserva şi prezenta publicului realităţi ale istoriei şi mediului natural gorjean, folosind 

ca modalitate de expresie patrimoniul muzeal pe care îl deţine şi-l expune permanent 
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sau temporar cu ajutorul unor materiale explicative care să însoţească expunerea. În 

acelaşi timp, ca misiune permanentă, revine muzeului şi obligaţia de a completa şi 

cerceta la nivel de excelenţă acest patrimoniu unic. Pentru realizarea acestor obiective 

esenţiale, instituţia are la dispoziţie spaţii adecvate şi modalităţi proprii de disensiune 

pentru publicare a rezultatelor cercetării. Aceste acţiuni care duc la îndeplinirea misiunii 

muzeului au un caracter de permanenţă şi sunt în atenţia managerului ca 

primordialitate, regăsindu-se în Agenda Culturală a judeţului Gorj pentru anul 2011 

editată de Consiliul Judeţean Gorj. 

 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ SI PROTECŢIA COPILULUI 
GORJ  

 
A. Componenta: Protecţia şi promovarea drepturilor copilului 

 

Nr. 
crt. 

 
DENUMIREA 

OBIECTIVULUI 

ACŢIUNI 

1. ASIGURAREA 

BUNĂSTARII VIEŢII 

COPILULUI ŞI 

PROTECŢIA 

ACESTUIA INTR-UN 

MEDIU FAMILIAL 

SĂNĂTOS ŞI 

FUNCŢIONAL prin : 

 

a. Menţinerea copilului în 
familia naturală şi 
prevenirea situaţiilor de 
risc pentru copil şi 
familie,prin dezvoltarea de 
servicii comunitare 
integrate la nivelul 
comunităţilor defavorizate 
în vederea asigurării 
accesului în mod egal la 
servicii de asistenţă socială, 
educaţionale şi  medicale. 

-Acţiuni in colaborare cu comunitatea locală pentru identificarea 
nevoilor de asistenţă socială la nivelul comunităţilor. 
-Monitorizarea copiilor cu părinţi plecaţi în străinătate 
-Întâlniri de lucru cu participarea reprezentanţilor         autoritaţiior 
locale si a instituţiilor implicate pentru  prezentarea  rezultatelor 
evaluărilor         şi     identificarea resurselor comunităţilor. 
-Intălniri    de    lucru    în    scopul elaborării unor studii, evaluări şi 
planificări de acţiuni. 
-Realizarea şi implementarea unor planuri de acţiune în funcţie de 
nevoile identificate şi priorităţile stabilite la nivelul fiecarei 
comunităţi  
-Iniţierea/continuarea de parteneriate cu autorităţile publice locale 

având ca scop prevenirea situaţiilor de risc pentru copil si 

familie-derulare parteneriat cu autorităţi publice locale, ONG -uri, 

etc 

b.  Dezvoltarea acţiunilor de 
prevenire a sepărării 
copilului de părinţi şi 
susţinerea reintegrarii 
acestuia în familie 

-Responsabillizarea părinţilor în luarea deciziilor şi derularea 
acţiunilor şi a măsurilor privind situaţia copilului  
-Colaborarea cu autorităţile lo c a l e  i n  v e d e r e a  
responsabilizării si sprijinirii familiei naturale/largite avănd ca scop 
reintegrarea copilului  
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c.  Scaderea riscului de 

abandon a copilului inclusiv 

prin asigurarea dreptului 

copilului de fi născut într-o 

familie care-l doreşte 

-Informarea si sensibilizarea populaţiei cu privire la 
consecinţele abandonului copiilor 
-Asistenţă şi sprijin pentru mamele aflate in situaţie de risc in 
vederea evitării abandonului copilului  
 -Derularea de programe de educaţie(educaţie parentala, planning 
familial şi sănătatea reproducerii) şi sprijin pentru mamele aflate in 
situaţie de rise, în vederea evitării abandonului copilului                                             

d.  Asigurarea serviciilor de 
specialitate destinate 
copilului cu dizabilităţi /cerinţe 
educative speciale 

Evaluarea complexă,c o m p r e h e n s i v ă  ş i  multidirecţională a 
copilului si mediului in care acesta trăieşte şi orientarea acestuia 
către servicii de recuperare/reabilitare 

Urmărirea realizării obiectivelor prevăzute în  planul de recuperare  a 
copilului cu dizabilităţi 

Monitorizarea ,recuperarea, reabilitarea copiilor cu dizabilităţi în centrele 
din subordinea DGASPC  

1. Implementarea Proiectului ,, Cresterea capacitatii 
autoritatilor locale din Romania de a sprijini copiii cu 
dizabilități aflați în propria familie‟‟ proiect RO-0045, solicitant 
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale (MMFPS), prin 
Direcţia Generală  Protecția Copilului(DGPC), beneficiar-
D.G.A.S.P.C.GORJ, finanţat de Mecanismul Financiar al Spațiului 
Economic European (dezvoltarea activitaţii Echipei mobile din 
structura DGASPC Gorj). 

Obiectivul general este integrarea sociala a copiilor cu 
dizabilitaţi pentru a preveni institutionalizarea prin înfiinţarea echipei 
mobile pentru copiii cu dizabilitati si formarea de profesioniști cu 
privire la protecția drepturilor copiilor cu dizabilități. Perioada de 
derulare a proiectului oct.2009-apr.2011. 
Activităţile derulate în cadrul său, vizează  cu prioritate două 
componente majore: 
1. dezvoltarea  echipei mobile pluridisciplinare care să ofere sprijin 
copiilor cu dizabilităţi, părinţilor acestora şi specialiştilor din 
comunitatea în care se află copii, în vederea îndeplinirii obiectivelor 
stabilite în planul de recuperare şi formarea membrilor acesteia   
2. formarea unor categorii de personal, care prin natura profesiei 
interacţionează permanent cu această categorie de copii, cum ar fi: 
personalul din cadrul Serviciilor de Evaluare Complexă de la nivelul 
tuturor DGASPC – urilor, personalul medical din secţiile de 
obstetrică – ginecologie şi secţiile de pediatrie, personalul didactic 
din grădiniţe şi şcoli gimnaziale; membrii comisiilor interne de 
evaluare continuă din cadrul unităţilor de învăţământ, precum şi 
membrii Comisiilor pentru Protecţia Copilului de la nivelul tuturor 
judeţelor din ţară. 
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e.  Informarea şi consilierea 
familiilor copiilor cu dizabilităţi 
in vederea conştientizării 
importanţei rolului  acestora in 
recuperarea şi reabilitarea 
copilului 

-Planificarea       serviciilor       şi intervenţiilor privind recuperarea        
copilului        şi implicarea familiei/reprezentantului legal al copilului.  
-Implicarea autorităţilor locale în monitorizarea implementarii 
planurilor de servicii şi a recuperarii copilului cu handicap.  
-Programe de informare derulate la nivelul comunităţilor privind 
drepturile copilului cu handicap/dizabilităţi privind serviciile de 
recuperare si reabilitare 
-Identificarea grupurilor de părinţi care necesită consiliere şi sprijin în 
recuperarea şi reintegrarea copiilor, derularea activităţilor specifice. 
-Înfinţarea Serviciului de recuperare şi asistenţă specializată a 
copiilor/tinerilor cu TSA-tulburări din spectrul autist în cadrul 
DGASPC Gorj, prin proiectul ,, Şi ei trebuie să aibă o sansă!,,-
program de sprijin pentru integrarea socială şi profesională a 
persoanelor cu tulburări din spectrul autist, proiect finanţat prin 
POSDRU 2007-2011, solicitant MMFPS-DGPC 

f. Dezvoltarea parteneriatului 
instituţional în sensul 
asigurării de servicii 
medicale, de educaţie pentru 
sănătate, recuperare atăt 
pentru copilul din familie, 
membrilor familiei acestuia 
căt şi pentru copilul aflat în 
sistemul de protecţie 

-Derularea de programe şi acţiuni in parteneriat cu medicii de 
familie pentru depistarea precoce a copiilor cu probleme de sanatate 
/handicap 
 -Derularea de programe de educaţie privind protecţia împotriva 
bolilor cu transmitere s e x u a l a  î n  r a n d u l  copiilor/tinerilor 

g. Promovarea accesului la 
educaţie a tuturor copiilor şi 
la activităţi recreative, 
petrecerea timpului liber 

Iniţierea de parteneriate care să dezvolte programe/servicii de 
prevenire a abandonului şcolar şi să garanteze accesul copiilor la 
servicii de educaţie ( centre de zi, centre tip after scool, suport 
financiar, material) 

2. IMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII 

SERVICILOR DE 

PROTECŢIE  SPECIALĂ  ŞI 

DEFINITIVĂ A COPILULUI 

LIPSIT TEMPORAR SAU 

DEFINITIV DE OCROTIREA 

PĂRINŢILOR SAI 

 

a. Creşterea calitativă a 
servicilor de tip familial prin 
implementarea standardelor 
minime obligatorii privind 
protecţia alternativă în scopul 
asigurării unei intervenţii 
optime, coerente si 
personalizate pentru toţi 
beneficiarii unei măsuri de 
protecţie de tip familial 

-Aplicarea standardelor minime obligatorii de calitate în 
instrumentarea fiecărui caz 
-Abordarea personalizată a fiecărui caz  
-Consilierea familiei naturale/extinse a copilului in vederea 
integrarii/reintegrării a copilului 
-Susţinerea şi promovarea alternativelor de tip familial pentru copilul 
delicvent, copilul străzii 
-Profesionalizarea reţelei de asistenţi maternali  
-Participarea la programe de formare profesională a specialiştilor 
din cadrul serviciilor de protecţie specială 

b.  Multiplicarea şi diversificarea 
intervenţiilor intersectoriale in 
scopul mobilizării resurselor 
comunităţii şi eficientizării 
activităţilor serviciilor de 
protecţie alternative în mediul 
familial , precum şi implicarea 
activă a comunităţilor  locale 

-Implicarea autorităţilor locale în identificarea şi responsabilizarea 
familiilor/persoanelor /rudelor pana la gradul IV pentru a asigura 
îngrijirea unui copil aflat in dificultate - insituirea tutelei sau a 
plasamentului familial 
-Responsabilizarea serviciilor publice de asistenţă 
socială/compartimentelor de a s i s t e n ţ ă  s o c i a l ă  î n  
monitorizarea copiilor aflaţi în îngrijire de tip familial        
   -Orientarea tinerilor, beneficiari ai unei măsuri de protecţie, care 
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în sprijinirea tinerilor, care 
urmează să părăsească 
sistemul de protecţie, 
pentru evitarea 
marginalizării sociale. 

urmează să părăsească sistemul de protecţie, către serviciile 
abilitate intra şi interinstituţionale in vederea integrării socio-
profesionale şi evitării marginalizării sociale. 

c. Limitarea perioadei de 
acordare de servicii în cadrul 
protecţiei de tip familial prin 
asigurarea intervenţiei 
complementare a altor 
categorii de servicii intra şi 
interinstituţiaonale care să 
permită identificarea unor 
modalităţi de soluţionare a 
cazului. 

-Incurajarea   adopţiei   în   răndul asistenţilor 
maternali/rudelor/persoanelor/ familiilor   care   au   un   copil   in 
plasament. 
- Consiliere a familiilor biologice / extinse în vederea abilitării 
acestora pentru a accesa servicii de suport din cadrul comunităţilor 
în vederea reintegrarii copiilor 

d. Promovarea  adopţiei naţionale -identificarea copiilor care beneficiază de măsura de protecţie la 
asistent maternal profesionist şi/sau la familii/persoane, şi care 
prezinta potenţial adoptiv. 

-campanii de mediatizare  a adopţiei, distribuirea de materiale 
informative 

e.  Imbunătăţirea calitaţii  
serviciilor oferite în cadrul 
unităţiilor de asistenţă din 
judeţul Gorj 

- monitorizarea implementării standardelor minime obligatorii  la 
nivelul centrelor de tip rezidenţial 

Implementarea proiectelor : 

1. Proiectul ,,Reabilitarea, Modernizarea, Dotarea 
Complexului de Servicii Comunitare pentru Copilul în 
Dificultate Tg-Carbunesti „‟, solicitant D.G.A.S.P.C Gorj, 
cu finanțare din  Fonduri Structurale POR Axa 3 -
Îmbunatatirea infrastructurii sociale D.M.I -3.2 
Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea si echiparea 
infrastructurii serviciilor sociale. 

   Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 
- Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Complexului de Servicii 
Comunitare pentru Copilul în Dificultate Târgu-Cărbuneşti în 
vederea încadrării în standarde minime obligatorii a serviciilor 
sociale din cadrul complexului;  
 
2. Proiectul “Centrul Multifuncţional de Servicii Sociale 
Jupîneşti, judeţul Gorj”.  
 Consiliul Local Jupânești a inițiat în parteneriat cu DGASPC Gorj,  
dezvoltarea unor servicii sociale integrate în comunitate prin 
înființarea “Centrului Multifuncţional de Servicii Sociale Jupânești, 
jud. Gorj,, care să asigure nevoile sociale concrete de la nivelul 
comunității.  
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea unui 
sistem integrat de servicii  
sociale cu caracter primar în comuna Jupânești, județul Gorj, în 
funcție de nevoile sociale identificate, cu scopul prioritar de 
susținere a funcționalității sociale a persoanei în mediu propriu de 
viață, familial și comunitar şi vizează înfinţarea unui centru de zi şi 
a unui centru de consiliere și sprijin pentru părinți și copii.  

3.  PROTECŢIA ŞI ASISTAREA 

SPECIALIZATĂ A COPIILOR 
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AFLAŢI ÎN SITUAŢII DE RISC 

MAJOR (COPILUL STRĂZII, 

COPILUL DELICVENT, 

COPILUL VICTIMĂ A 

EXLOATĂRII, ABUZULUI) 

a.  Prevenirea delincvenţei 
juvenile 

-Acţiuni comunitare privind educarea copiilor în spiritul respectului 
faţă de lege şi a valorilor morale 
-acţiuni comunitare privind responsabilizarea copiilor şi a famililor 
acestora faţă de factorii de risc 

b. Prevenirea consumului de 
droguri şi substanţe asimilate 
acestora în rândul tinerilor 

-Derulare de campanii de prevenire şi educare privind riscurile 
consumului de droguri  

c.  Protecţia a copilului repatriat -Asistarea copilului repatriat, evaluarea şi monitorizarea familiei 

d. Prevenirea extinderii 
fenomenului copiilor străzii 
/Dezvoltarea sistemului de 
protecţie a copilului străzii 

 

-Derularea de campanii mediatice locale prin colaborare 
interinstituţională 
-Acţiuni stradale de identificare a copiilor care trăiesc, muncesc în 
stradă si monitorizarea lor 
-Consilierea cazurilor identificate 

e. Prevenirea comportamentelor 
abuzive, de neglijare si de 
violenţă împotriva copiilor/ 
Dezvoltarea sistemului de 
protecţie a copilului abuzat 

-Acţiuni comunitare (primarie, şcoala, poliţie, biserica) pentru 
identificarea şi monitorizarea situaţiilor de risc.  
-Informare privind consecinţele comportamentelor abuzive, de 
neglijare şi de violenţă împotriva copilului căt şi a persoanei care 
săvărşeşte acest abuz. 
-Profesionalizarea (specializarea)asistenţilor maternali profesionişti 
pentru primirea copilului abuzat,neglijat ,exploatat 
- Mediatizarea „.983- Telefonul copilului” şi a serviciilor oferite de 
Centrele de primire în regim de urgenţă pentru copilul 
abuzat,neglijat,exploatat din cadrul DGASPC 
- derularea de parteneriate ,încheiate cu instituţii al căror obiect de 
activitate le oferă competenţe în domeniu.  

4. DIVERSIFICAREA 

SERVICIILOR DE 

ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI 

SPRIJIN PENTRU TINERI, 

INCLUSIV PENTRU TINERI 

CU DIZABILITĂŢI/CERINŢE 

EDUCATIVE SPECIALE 

 

a. Formarea si dezvoltarea 

deprinderilor de viaţă 

independentă pentru copiii 

si tinerii aflaţi în sistemul 

de protecţie 

-Derularea de activităţi ce au ca scop formarea şi pregătirea pentru 
viaţă independentă conform PIS în cadrul Centrelor pentru 
dezvoltarea deprinderilor de viaţă   independentă 
-Incheierea de parteneriate cu alte servicii şi instituţii relevante 
pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă( parteneri 
din sistemul educaţional, organisme profesionale, cluburi, ONG) 

b.  Dezvoltarea de servicii de 

integare socio-

profesională a tinerilor, 

inclusiv a celor cu cerinţe 

educative 

speciale/handicap 

Eficientizarea serviciilor care susţin integrarea socio-profesională a 
tinerilor şi tranziţia către viaţa independentă  
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c. Atenuarea factorilor de risc 

care conduc la 

marginalizarea şi 

excluderea socială a 

tinerilor 

Demersuri pentru facilitarea accesului la educaţie şi formare 
profesională în conformitate cu cerinţele pieţii muncii şi abilităţile 
tinerilor  
Programe de prevenire şi combatere a discriminării tinerilor 
instituţionalizaţi, 
Iniţiative pentru facilitarea accesului la o locuinţă(  parteneriate cu 
autorităţile locale) 
Acţiuni pentru facilitarea accesului cu şanse egale la un loc de 
muncă 

5. DEZVOLTAREA UNUI 

SISTEM DE 

MONITORIZAREA 

RESPECTĂRII 

DREPTURILOR COPILULUI 

ŞI A COPIILOR BENEFICIARI 

AI SERVICIILOR DE 

PREVENIRE ŞI PROTECŢIE 

SPECIALĂ 

 

a. Monitorizarea respectarii 

drepturilor copilului/ 

Implementarea unui sistem 

de monitorizare a copiilor 

beneficiari ai serviciilor de 

protecţie sociala 

Acţiuni de monitorizarea şi evaluarea calităţii activităţii serviciilor 
de protecţie specială din cadrul DGASPC 
Reactualizarea permanentă a bazei de date CMTIS 

6.  PERFECŢIONAREA 

CONTINUĂ A 

PERSONALULUI CARE ÎŞI 

DESFĂŞOARĂ 

ACTIVITATEA IN DOMENIUL 

ASISTENŢEI SOCIALE ŞI 

PROTECŢIEI COPILULUI 

 

a.  Formarea continuă a 
specialiştilor din cadrul 
DGASPC Gorj 
 

1. Proiectul „Calitate în administraţia publică locală” Cod SMIS 
10749, Solicitant- Consiliul Judetean Gorj; Beneficiar-  
D.G.A.S.P.C.-Gorj, proiect finanţat de către  Fondul Social 
European, în cadrul Programului Operaţional Dezvoltarea 
Capacităţii Administrative (PO DCA) 2007-2013, Axa prioritară 2 - 
Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice, cu 
accentul pus pe procesul de descentralizare, Domeniul de 
intervenţie 2.2 - Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării 
serviciilor. Perioada de implementare a proiectului este de 12 luni 
de la data semnării contractului de finanţare. Pe data de 16 iunie 
2010., Consiliul Judeţean Gorj a semnat contractul de finanţare.  
Obiectivele generale ale proiectului: 
Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei serviciilor furnizate de către 
administraţia publică locală la nivelul judeţului Gorj. 
Consolidarea capacităţii administrative a autorităţilor administraţiei 
publice locale din judeţul Gorj în ceea ce priveşte managementul 
calităţii în vederea îmbunătăţirii promptitudinii furnizării serviciilor. 
Beneficiarii proiectului din cadrul DGASPC Gorj -40 persoane 
instruite cu privire la cerinţele standardului ISO 9001. 
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DGASPC Gorj va fi selectată în vederea certificării ISO. 
2. Proiectul ,, Standarde europene în utilizarea tehnologiei 
informaţiei în administraţia publică-program naţional de 
certificare a funcţionarilor publici,,-solicitant finanţare ANFP, 
activităţi de perfecţionare în domeniul ECDL , adresat specialistilor 
Consiliului Judeţean, respectiv DGASPC Gorj 
 
-Participarea la programe de formare organizate de către ANPDC, 
INA, ONG-uri. 
 -Evaluarea periodică şi stabilirea nevoilor  de formare a 
personalului din cadrul DGASPC. 
 
 

7. CONSOLIDAREA 

PARTENERIATULUI PUBLIC 

ŞI PRIVAT 

 

a.  Implicarea societaţii civile , 
ONG-uri instituţii de cult 
recunoscute de lege in 
elaborarea de proiecte care 
au ca obiectiv îmbunătăţirea 
activităţilor privind protecţia 
copilului şi a familiei  
Promovarea şi încurajarea 
acţiunilor de voluntariat 

Dezvoltarea de parteneriate cu ONG-uri a căror activitate se 
încadrează in domeniul protecţiei copilului. 
Dezvoltarea si consolidarea unei relaţii de comunicare şi colaborare 
permanenta cu ONG-uri. 
 Intalniri pe tema voluntariatului la nivelul comunităţilor locale în scopul 
desfăşurării unor activităţi de protecţie a copilului. 
Proiecte şi parteneriate în colaborare : 

1. Acord de parteneriat încheiat cu solicitantul finanţării -

Asociatia Animatorilor si Monitorilor pentru Copii si Tineret 

”Tineri Fara Frontiere” în colaborare cu “Asociatia 

Regionala pentru Dezvoltare Rurala”, cu privire la 

derularea proiectului European de Voluntariat numit 

“Networking for European Citizenship” care s-a derulat 

în perioada 1 iulie 2009 -  30 aprilie 2010.  Proiectul este 

finanțat din fonduri acordate de catre Comisia Europeana 

prin programul Tineret in Actiune.  

2) Proiectul “Participarea grupurilor vulnerabile în economia 

socială”, contract nr. POSDRU/14/6.1/S/9, Solicitant -Agenţia 

Naţională pentru Romi, Beneficiar - D.G.A.S.P.C.-Gorj, proiect 

cofinanţat de către  Fondul Social European, prin Programului 

Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, 

Axa prioritară 6- Promovarea Incluziunii Sociale. Domeniu Major de 

Intervenție 6.1-Dezvoltarea economiei sociale.Obiectivul general: 

creșterea capacității de a realiza o dezvoltare locală durabilă și 

inclusivă la nivelul comunităților locale (inclusiv a populației de etnie 

romă) din întreaga țară. Beneficiarii proiectului din cadrul DGASPC 

Gorj vor fi 5 persoane.care vor participa la cursuri de perfecționare 

(lucrători sociali). 

3)  Proiectul “Împreună pentru o societate mai bună” Solicitant -

Agenţia Naţională pentru Romi în parteneriat cu Fundația Giacomo 

Broddolini din Italia și Organizația Națională a Persoanelor cu 

Handicap, Beneficiar - D.G.A.S.P.C.-Gorj, proiect  cofinanţat de 

către  Fondul Social European, prin Programului Operaţional 



Consiliul Județean Gorj             Raportul Președintelui 2010 

 

 245 

Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.Obiectivul 

general: formarea Grupurilor Județene de Sprijin pentru Economie 

Socială, reprezentând structuri informale alcătuite din instituții 

relevante în domeniu ocupării sau incluziunii sociale. 

4) Acord de  parteneriat realizat cu Asociaţia Regională pentru  

Dezvoltare Rurală cu privire la colaborarea în cadrul proiectului 

„Parteneriat strategic pentru Cetăţenie Activă Locală Euro – 

House ” şi care îşi propune să sprijine activităţile care vizează 

tinerii din centrele de plasament sau copiii defavorizaţi din judeţul 

Gorj, să organizeze activitatea de selectare a copiilor în vederea 

participării la proiecte, să faciliteze accesul în centrele de 

plasament a voluntarilor străini care doresc să se implice în acţiuni 

cu şi pentru copii defavorizaţi. 

5. Programul ,,Picături de Lumină” - Campanie anuală de 
popularizare a drepturilor copilului în rândul elevilor, al cadrelor 
didactice și al părinților. 
 1. Instituții partenere: DGASPC Gorj, Inspectoratul Școlar 
Județean Gorj, Unități de învățământ din județul Gorj, Asociația 
Inimi de Gorjeni, mediul de afaceri local. 
 2. Perioada: septembrie – mai 
 3. Conținutul campaniei: 
a) Concursul Județean ,,Picături de Lumină” este adresat elevilor 
din clasele I – X, are la bază Legea 272/2004 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor copilului și conține următoarele probe:  

 Proba de Pictura, - Drepturile Copiilor - pentru clasele a I-a 
şi a II-a;  

 Proba de Evaluare a Cunoştinţelor pentru clasele III-VI;   
 Proba de Eseuri, pentru cls. VII-VIII, 
 Proba de Proiecte pentru cls. IX – X. 

 b) Instruirea profesorilor coordonatori din școlile participante la 
Concursul Județean ,, Picături de Lumină” pe tema ,,Rolul și 
responsabilitățile cadrelor didactice în promovarea drepturilor 
copilului” 
c) Ședințe cu părinții pe tema promovării și respectării drepturilor 
copilului, ținute de profesorii coordonatori din școlile participante la 
Concursul Județean ,, Picături de Lumină”. 
d) Sesiuni de popularizare a Legii 272/2004 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor copilului în randul cadrelor didactice. 
  e) Distribuirea a 1000 de pliante de promovare a drepturilor 
copilului; 
f) Distribuirea  a 100 de exemplare a Legii 272/2004 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor copilului  
6. Programe în domeniul combaterii sărăciei în rândul copiilor: 
Asociația INIMI de GORJENI  implementează următoarele proiecte: 
 1. ,,ȘCOALA PENTRU TOȚI” – activități de sprijinirea 
elevilor și studenților care se află în sistemul de protecție al Direcției 
Generale de Asistență Socială si Protectia Copilului Gorj. 
Programul finanțează achitarea de taxe de studiu, taxe de cazare, 
achiziționarea de uniforme școlare, rechizite, etc. 
 2. ,,ȘANSĂ LA VIAȚĂ” – activități de sprijinire a familiilor 
lipsite de posibilitati financiare în vederea efectuării unor tratamente 
în ţară sau străinatate, achiziţionarea de medicamente, ochelari, 
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proteze, etc. 
 3. ,, AJUTOARE DE URGENŢĂ” - Programul se adresează 
familiilor nevoiașe sau cele aflate în criza pentru a depăşi o astfel 
de situaţie şi pentru a preveni instituționalizarea copiilor în sistemul 
DGASPC Gorj și a degreva de cheltuieli Consiliul Județean Gorj. 
Prin  acest pogram asistații beneficiază de ajutoare alimentare, 
îmbracămite, achitarea unor datorii restante la energie electrică, 
gaze, lemne de foc, materiale de construcții, etc. 
 4. ,, DACĂ CREZI ŞI SPERI, MOŞ CRĂCIUN VINE LA 
TINE!” Prin acest program sunt  sprijinite cu produse specifice de 
Craciun familii sărace din județ, monitorizare de către DGASPC 
Gorj. 
 5. ,,ACȚIUNI COMUNITARE” - Prin intermediul acestui 
program Asociația urmărește implicarea activă în viața comunității 
în vederea îndeplinirii scopului pentru care a fost creată ,, atragerea 
atenţiei opiniei publice asupra problemelor semenilor lor şi 
încurajarea colaborării între sectorul instituţional public şi societatea 
civilă”. 
 

b. Implicarea autorităţilor locale 

în ceea ce priveşte 

îmbunătăţirea activităţilor de 

protecţie a copilului 

Organizarea unor întălniri zonale pentru evaluarea nevoilor şi 

identificarea unor soluţii realizabile  

Colaborări/Consultanţă/Metodologie/Informare cu scopul dezvoltării 

de noi servicii sociale cu caracter primar în comunitate 

8. GESIONAREA EFICIENTĂ A 

RESURSELOR NECESARE 

DESFĂŞURĂRII ACTIVITĂŢII 

DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI 

PROTECŢIA COPILULUI 

 

a. Asigurarea resurselor pentru 

activitatea de bază a direcţiei. 

-Alocarea fondurilor in funcţie de necesităţi. 
-Realizare planului anual de lucrari si investiţii pentru urmatoarele 
complexe din subordinea DGASPC: 
Complexul de servicii comunitare pentru copilul cu nevoi speciale Tg-Jiu 
Complexul de servicii comunitare pentru copilul cu handicap Tg-Jiu 
Complexul de servicii comunitare pentru copilul în dificultate  Tg-Jiu 
Complexul de servicii  alternative la protecţia rezidenţială Tg-Jiu  
Complexul de servicii comunitare pentru copilul în dificultate Tg-
Cărbuneşti 
-Complexul de servicii comunitare pentru copilul în dificultate Novaci 
-Achiziţionarea program informatic contabilitate 
 

 

B. Componenţa: Protecţia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor adulte cu 

handicap 

Nr.crt. DENUMIREA OBIECTIVULUI ACŢIUNI 



Consiliul Județean Gorj             Raportul Președintelui 2010 

 

 247 

1 CREŞTEREA CAPACITĂŢII 
INSTITUŢIONALE ŞI ADMINISTRATIVE A  
DGASPC 

 

a Continuarea reformei la nivelul seviciilor 
funcţionale ale DGASPC şi la nivelul 
structurilor din subordinea DGASPC. 

Imbunătăţirea infrastructurii sociale prin 
reabilitarea,modernizarea instituţiilor 
rezidenţiale privind protecţia specială a 
persoanelor   cu dizabilităţi : 

1. Proiectul ,,Reabilitarea, 
Modernizarea, Dotarea Complexului 
de Îngrijire si Asistență Suseni,  jud 
Gorj‟‟, solicitant D.G.A.S.P.C.GORJ, cu 
finanțare din  Fonduri Structurale POR 
Axa 3 –Îmbunătațirea infrastructurii 
sociale D.M.I -3.2 
Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea 
si echiparea infrastructurii serviciilor 
sociale. 

      Obiectivul general al proiectului îl 
constituie îmbunătăţirea calităţii infrastructurii 
serviciilor sociale şi ridicarea acestora la 
standarde europene în cadrul Complexului de 
Îngrijire şi Asistenţă Suseni, judeţul Gorj. 
 

3. Proiectul ,,Extindere Capacitate 
prin Amenajare si Modernizare Etaj III din 
Cadrul  Complexului de Recuperare şi 
Reabilitare Neuropsihiatrica pentru Adulti   
Bâlteni”-Tg-Jiu  proiect care a obținut finanțare 
în data de 21.06.2010, din  Fonduri Structurale 
POR Axa 3 –Îmbunătățirea infrastructurii sociale 
D.M.I -3.2 
Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea si 
echiparea infrastructurii serviciilor sociale  
Solicitant : Consiliul Județean Gorj,    
Beneficiar D.G.A.S.P.C Gorj , avand ca obiectiv 
: 
            -Extindere capacitate a centrului de 
recuperare, reabilitare neuropsihiatrica pentru 
adulți Bâlteni, cu un nr. de 40 locuri 
            -Modernizarea si echiparea 
infrastructurii serviciilor sociale; 
            -Încadrarea in Standardele de calitate 
pentru centrele rezidentiale pentru persoanele 
adulte cu handicap. 
,Beneficiarii  acestui proiect sunt 40 persoane 
adulte cu handicap ( tineri care au depasit 
vârsta de 18 ani din centrele de plasament 
pentru copilul cu handicap  precum si persoane 
adulte cu handicap din comunitate care 
necesita protecție sociala) 
 

4. Proiectul ,,Extindere si Dotare -
Centru de Îngrijire si Asistență Dobrița” 
proiect care a obținut finanțare  în data de 
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21.06.2010, din  Fonduri Structurale POR Axa 3 
–Îmbunătățirea infrastructurii sociale D.M.I -3.2 
–Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea și 
echiparea infrastructurii serviciilor sociale. 
Solicitant Consiliul Judetean Gorj-  Beneficiar 
D.G.A.S.P.C Gorj,  avand ca obiectiv :  
      -Extinderea si dotarea Centrului de Îngrijire 
şi Asistenţă Dobriţa prin construcția unui 
pavilion P+1(50 locuri)       
      -Înființarea unui nou serviciu social,,Centru 
de recuperare-reabilitare’’ –capacitate 11 locuri 
      -Încadrarea in Standardele minime de 
calitate pentru centrele rezidențiale pentru 
persoanele adulte cu handicap. 
       -Modernizarea si echiparea infrastructurii 
serviciilor sociale; 
 
5. -Infiinţarea unui serviciu ,,Locuinţă 
protejata ,, capacitate 6-8 locuri prin 
achiziţionarea unui apartament . 
- Realizare planului anual de lucrări şi investiţii  al  
DGASPC Gorj. 
-Alocarea resurselor adecvate  nevoilor 
persoanelor cu handicap şi administrarea 
lor corespunzator acestor nevoi 

b lmbunătăţirea modalităţilor de evaluare 
complexă a persoanei cu handicap şi 
asigurarea  drepturilor şi facilităţilor prevăzute 
de legislaţia în vigoare 

Îmbunătăţirea sistemului  de stabilire a 
gradului de handicap cu accent pe stabilirea 
potenţialului de integrare a persoanei cu 
handicap. 

 Eficientizarea procedurilor de obţinere  a 
drepturilor şi facilităţilor prevazute de legislaţia 
în vigoare 

c

  

Transformarea instituţiilor rezidenţiale 
existente în instituţii cu o politică socială 
activă de integrare a persoanelor cu 
handicap 

Reevaluarea periodică a   situaţiei socio-psiho-
medicală   a persoanei cu  handicap 
instituţionalizată. 

Formarea       deprinderilor  de autonomie 
persoanală şi socială; dezvoltarea abilităţilor  
persoanelor      cu handicap; parteneriate locale 

2 

 

ASIGURAREA ACCESULUI LA SERVICII 

SOCIALE ŞI MEDICALE A 

PERSOANELOR CU HANDICAP 

PREVENIREA INSTITUŢIONALIZĂRII. 

 

 

a Promovarea accesului la serviciile 

necesare pentru a susţine integrarea 

socială şi a preveni marginalizarea 

persoanelor cu handicap 

 

Campanii de promovare a accesului 

persoanelor cu handicap la servicii sociale şi 

medicale. 
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b Asigurarea protecţiei în regim de urgenţă a 

persoanelor cu handicap aflate in situaţie de 

risc major 

Dezvoltarea activităţii serviciului de 
intervenţie în regim de urgenţă. 

c Asigurarea accesului persoanelor cu handicap 

la tratament balnear şi recuperatoriu , la 

dispozitive de asistare, echipamente şi 

mijloace tehnice care să răspundă nevoilor de 

integrare şi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

incluziune socială 

Colaboarea cu Casa Judeţeană de Pensii, 
CAS , ONG şi stabilirea unui acord de 
parteneriat în acest sens 

d Promovarea participării persoanelor cu 

handicap la activităţi cultural-sportive şi de 

petrecere a timpului liber 

Organizare de seminarii/ateliere de lucru pe 
aceasta tema  

Participarea persoanelor cu handicap la 
spectacole,programe cultural-sportive 
Organizarea de activităţi culturale, sportive 
în parteneriat cu autorităţi publice şi societatea 
civilă cu prilejul unor zile precum  "Ziua 
persoanei cu handicap" ,competiţii sportive etc 

3  PROMOVAREA FURNIZĂRII UNOR 

SERVICII DE CALITATE CARE SĂ 

RĂSPUNDĂ NEVOILOR INDIVIDUALE 

ALE PERSOANEI CU HANDICAP 

 

a  Implementarea standardelor de calitate 

pentru serviciile specializate 

 Implementarea standardelor de calitate pentru 
serviciile specializate  

Implementarea metodologiei de lucru şi 
monitorizarea periodică a calităţii serviciilor 

b  Asigurarea instruirii şi formării continue a 

personalului implicat în protecţia şi îngrijirea 

persoanei cu handicap 

Participarea la programe de formare organizate 
de către ANPDC, INA, ONG-uri. 
 Evaluarea periodică şi stabilirea nevoi lor  de 
formare a personalului din cadrul 
DGASPC din sistemul de protecţie a 
persoanelor cu handicap. 

5 CREŞTEREA GRADULUI DE OCUPARE 

PROFESIONALĂ A PERSOANELOR CU 

HANDICAP 

 

a Promovarea accesului la educaţie si formare 

profesională corelată cu nevoile persoanei cu 

handicap în vederea creşterii şanselor de 

integrare socială 

Programe privind reconversia profesională a 
persoanelor cu handicap şi corelarea 
pregăt i r i i  profesionale a acestora cu cerinţele 
pieţii : 
- Protocol de colaborare între Fundatia 
Motivation Romania, denumiă în continuare 
FMR şi DGASPC Gorj cu privire la 
promovarea şi realizarea obiectivelor 
comune în domeniul integrarii socio-
profesionale a persoanelor cu dizabilităţi, 
marginalizate social. 
Obiectul protocolului de parteneriat constă în 
promovarea drepturilor de (re)integrare socială 
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ale persoanelor cu dizabilităţi, promovarea 
drepturilor - în special a dreptului la  incluziune 
socială - ale persoanelor cu dizabilităţi din 
judeţul Gorj, prin îmbunătăţirea atitudinii 
comunităţii, potenţialilor angajatori şi a 
angajaţilor fără dizabilităţi e.tc. faţă de 
persoanele cu dizabilităţi; colaborarea în 
vederea integrării în muncă a persoanelor cu 
dizabilitati din judetul Gorj, în conformitate cu 
Legea 448/2006, republicată.  

b Implicarea angajatorilor. 

Asigurarea serviciilor de sprijin la angajare şi 

post - angajare 

Stabilirea unei comunicări permanente între 
DGASPC, AJOFM si ONG -uri în ideea dezvoltarii 
unui sistem eficient de formare şi orientare 
profesională angajare în muncă a 
persoanelor cu handicap. 
 Desfăşurarea unor acţiuni de informare a 
angajatorilor privind dreptul la muncă a 
persoanelor cu handicap. 
Facilitarea accesului persoanelor cu 
handicap la informaţii referitoare la oportunităţile 
de angajare 

7 PROMOVAREA IMAGINII PERSOANEI CU 

HANDICAP   

Informarea şi sensibilizarea opiniei publice 
asupra drepturilor persoanelor cu handicap în 
vederea îmbunătăţirii imaginii publice a acestor 
persoane. 

 

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Târgu Jiu 
 

 

 Obiectivele anului 2011 

Obiectivul de realizat Termen de realizare 

    Înnoirea autorizaţiei sanitare de funcţionare a şcolii  - ianuarie 2011 

    Întocmirea şi aprobarea Bugetului anului 2011  

 Actualizarea şi difuzarea ofertei educaţionale a şcolii pentru 
anul 2011-2012 

- martie 2011 

 Organizarea examenului de absolvire pentru elevii nivelului I 
de calificare profesionale de la Şcoala de Arte şi Meserii 
Special 

- februarie 2011 

 Întocmirea Raportului privind starea învăţământului la sfârşitul 
semestrului I  2009-2010 şi sfârşitul anului şcolar. 

- aprilie 2011 

- octombrie 2011 

 Întocmirea Programelor  manageriale şi a planurilor 
operaţionale anuale şi semestriale  

- aprilie 2011 

- octombrie 2011 
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 Analiza nevoii de  mijloace materiale şi de învăţământ, 
întocmirea Planului de investiţii, Programului de achiziţii  

- ianuarie 2011 

 Realizarea paginii WEB a şcolii - mai 2011 

 Stabilirea criteriilor şi standarelor de evaluare internă  - martie 2011 

 Desfăşurarea activităţii de perfecţionare prin comisii metodice 
metodice la nivelul unităţii şi cercuri pedagogice la nivel 
judeţean şi regional  

- permanent conform 

graficele comisiilor şi 

cercurilor 

 Perfecţionare prin participarea cursuri de formare continuă 
conform ofertelor de formare Casa Corpului Didactic Gorj şi 
alţi furnizori de formare identificaţi  

- permanent conform 

ofertei de formare 

 Organizarea şi desfăşurarea unor activităţi colective de 
petrecere a timpului liber în mod plăcut (concurs de dans, de 
desene, concursuri sportive) cu ocazia diferitelor evenimente 
din viaţa şcolii  

- 24 ianuarie 

- 1 şi 8 martie 

- 1 iunie 

- 5 octombrie 

- 1 decembrie 

- 25 decembrie 

 Înscrierea şcolii în programul european „Spring Day 2011” şi 
derularea activităţilor  

- mai 2011 

 Apariţia celui numărului 3 al revistei al revistei şcolii „Din suflet 
pentru suflet” 

- aprilie 2011 

 Organizarea şi desfăşurarea examenului de absolvire a 
elevilor anului de completare, nivelul de calificare profesională 
Şcoala de Arte şi Meserii Special, profilul turism şi alimentaţie. 

- iulie 2011 

 Continuarea desfăşurării acţiunilor în parteneriat cu licele şi 
colegiile din municipiu şi judeţ în cadrul Strategiei Naţionale de 
Acţiune Comunitară 

- permanent conform 

programelor aprobate 

 Participare la etapa judeţeană şi  zonală festivităţilor de 
decernare a premiilor Strategiei Naţionale de Acţiune 
Comunitară 2011 

- mai 2011 

 Monitorizarea activităţilor cuprinse în parteneriatele 
educaţionale şi instituţionale 

- permanent  

 Vizitarea Şcolii Speciale Păclişa judeţul Hunedoara şi iniţierea 
unui parteneriat cu acestă unitate de învăţământ special 

- mai 2011 

 Întocmirea de proiecte de finaţare pe următoarele teme: 
 Centru de resurse; 
 Centru de recuperare; 
 Reabilitare termică a şcolii; 
 Centru de Documentare şi Informare pentru educaţie specială 
 Protecţia mediului 

- aprilie-mai 
- octombrie-noiembrie 

 Încadrarea cu personal pentru anul şcolar 2011-2012 - septembrie 2011 
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   Continuarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii, consolidare  - permanent 

   Inaugurarea unui cabinet specializat pentru terapii specifice     
pentru copii cu deficienţă senzorială de auz în cadrul serviciilor 
educaţionale 

- septembrie 2011 

 Redactarea Raportului anual privind evaluarea şi asigurarea 
calităţii în anul şcolar 2010-2011 

- septembrie 2011 

 Participarea la activităţile sportive şi artistice organizate la nivel 
local, regional, naţional organizate de Fundaţia Special Olympics 
România, Asociaţia Hermes, Asociaţia Iunona, Fundaţia 
Mitivation România. 

- permanent, conform 

calendarelor activităţilor 

 

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională 

Obiective prioritare pentru anul 2011 

 Creşterea eficienţei activităţii C.J.R.A.E. / C.J.A.P. prin raţionalizarea funcţiilor 
şi atribuţiilor manageriale; 

 Extinderea ariei de intervenţie a C.J.R.A.E. / C.J.A.P. / C.S.A.P. / C.L.I. în 
domeniul educaţiei; 

 Formarea continua a profesorilor consilieri / logopezi; 
 Asigurarea calităţii serviciilor educaţionale în domeniile consilierii, asistenţei 

psihopedagogice şi orientării în carieră; 
 Dezvoltarea activităţii de cercetare; 
 Asigurarea şi dezvoltarea bazei didactico – materiale; 
 Dezvoltarea activităţii de marketing; 
 Dezvoltarea managementului informaţiilor. 

 

Spitalul ”Tudor Vladimirescu” 

 Certificarea spitalului în Sistemul de Management al calităţii conform ISO 

9001/2002 – termen, trimestrul I; 

 Implementarea sistemului de Control Intern şi definitivarea documentaţiei 

conform OMF 946-2006 – termen, trimestrul I; 

 Organizare Simpozion “Patologia respiratorie în practica medicală curentă” – 

manifestare naţională cu participare internaţională – 28-29 aprilie 2011, sub 

egida Societăţii Române de Pneumologie; 

- Inlocuire instalaţii electrice cladire spital – termen in trimestrul III 
Valoare estimativă: 450mii lei; 
Finanţare:Consiliul Judeţean Gorj sau cofinanţare 3% Consiliul Judeţean Gorj. 

- Inlocuire instalaţii sanitare cladire spital – termen in trimestrul III 
Valoare estimativă: 550mii lei; 
Finanţare: Consiliul Judeţean Gorj sau cofinanţare 3% Consiliul Judeţean Gorj. 
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- Reabilitare club pacienţi – termen in trimestrul II 
Valoare estimativă: 30mii lei; 
Finanţare: venituri proprii. 

- Reabilitare bloc locuinţe salariaţi – termen in trimestrul II 
Valoare estimativă: 140mii lei; 
Finanţare: venituri proprii. 

- Panouri solare – termen in trimestrul IV 
Valoare: 3.052,96 mii lei (proiect comun cu Spitalul Judeţean de Urgenţa Tg-Jiu; 
Finanţare: externă si cofinanţare Consiliul Judeţean Gorj. 

- Amenajare muzeu – termen in luna aprilie 
Valoare : 7 mii lei ; 
Finanţare : venituri proprii. 

- Reabilitare popicarie – termen in luna mai 
Valoare : 5 mii lei ; 
Finanţare : venituri proprii. 

  

SALVAMONT 

Pentru anul 2011 se va acorda o atenţie deosebită finalizării lucrărilor de 

amenajări exterioare şi sistematizarea pe verticală   la Baza de Intervenţie Salvamont 

de la Rânca şi continuarea dotării corespunzătoare a acesteia. 

Se va continua colaborarea cu instituţiile de învăţământ din judeţ privind educaţia 

montană în rândul copiilor şi tinerilor, asigurându-se asistenţă de specialitate 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 o să fim 

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 să corespundă normelor tehnice în vigoare și se va înlocui ori de câte ori 

este nevoie, astfel încât acţiunile de salvare să se desfăşoare în deplină siguranţă 

pentru salvatori şi accidentaţi. 
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De asemenea se va acorda sprijinul necesar derulării proiectelor „Dezvoltarea 

sistemului integrat de salvare montană la nivelul judeţului Gorj” şi „Redescoperă Gorjul”, 

proiecte în care am participat, începând cu faza de concepere a cererilor de finanţare, 

precum şi în cea de implementare.  

SC PARC INDUSTRIAL SA 

Obiective prioritare pentru anul 2011 

 

 Mărirea  gradului de ocupare a Parcului Industrial prin atragerea în permanență 

de investitori. 

 Menținerea Parcului Industrial  într-o permanentă stare de funcționalitate. 

 Atragerea de fonduri în vederea modernizării infrastructurii; realizarea alimentării 

cu energie  electrică independentă, repararea clădirilor și a căilor de acces din cadrul 

societăţii .  

 

În vederea   desfăşurării unei bune activităţi   solicitam sprijinul  Consiliului Județean 

Gorj  pentru soluționarea  următoarelor probleme: 

- alocarea de fonduri  pentru  demolarea clădirilor care nu mai pot fi utilizate. 

- amenajarea a doua  clădiri  pentru a fi mai atractive pentru  investitori. 

- sprijin juridic in vederea susținerii in instanța  a proceselor de recuperare a  

creanțelor. 

- având in vedere că  încasările societăţii au ajuns la un nivel  minim de 1000 de 

euro, solicitam ca  lucrările executate de S.C. Parc Industrial Gorj S.A., respectiv 

lucrările de hidroizolaţii si cele de reparaţii la aleile  de acces  să fie achitate de  

Consiliul Judeţean Gorj.    

 

IDP GORJ 

În anul 2011 se va continua modernizarea staţiilor de mixturi asfaltice atât în Baza 

Gureni cât şi în Baza Cărbuneşti urmând a fi făcute o serie de noi dotări: 

- Răspânditor mixturi asfaltice pe şenile; 

- UNIMOG  cu perie mecanică şi instalaţie de amorsare; 

- Cilindru compactor 10 to.; 

- Semiremorcă 40 to ; 

- Cilindri compactori 3 to. ; 

- Compactor Proctor pentru dotare laborator; 

- Aparat „Los angeles” pentru dotare laborator. 
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O importanţă deosebită se acordă protecţiei şi siguranţei muncii urmărindu-se 

atât respectarea normelor de protecţie a muncii precum şi echiparea muncitorilor cu 

echipamente corespunzătoare meseriei pe care o practică precum şi a sezonului în 

care se lucrează. 

Una din preocupările permanente ale societăţii noastre este realizarea unor 

lucrări de calitate în conformitate cu reglementările tehnice, capabile să satisfacă 

exigenţele beneficiarilor.   

         Acţiunile pe care intenţionăm să le întreprindem în anul  2011 urmăresc cu 

prioritate consolidarea elementelor potenţial sensibile din cadrul societăţii, acţiuni ce 

trebuie corelate şi cu evoluţiile, schimbările permanente din zona şi domeniul nostru de 

activitate, în acest sens stabilind o serie de obiective specifice: 

- identificarea de parteneri eligibili financiar, cu experienţă în domeniul 

construcţiilor de drumuri şi care să dispună de personal calificat şi de o 

dotarea tehnică modernă, pentru ca împreună să facem faţă, sub  aspectul 

concurenţial, numărului tot mai mare de societăţi, importante în domeniu, 

aflate în căutarea de noi pieţe; 

- identificarea resurselor financiare în vederea realizării de dotări cu utilaje şi 

echipamente moderne, capabile să facă faţă exigenţelor tot mai înalte ale 

beneficiarilor; 

- stabilirea de noi principii în politica de resurse umane, care să se 

materializeze în recrutarea de personal de specialitate bine pregătit 

profesional; 

- accesarea unei linii de credit, ca măsură de siguranţă, în vederea 

contracarării  riscului de lichiditate şi riscului fluxului de numerar.   

         Pe lângă aceste obiective specifice, generate de situaţia economică actuală la 
nivel de ţară şi de regiune, se vor avea în vedere şi obiectivele generale ce au ca scop 
creşterea performanţelor tehnice şi economice ale societăţii : 
         -    finalizarea lucrărilor la termenele prevăzute în contracte, respectând condiţiile 
de calitate, condiţiile de siguranţă în muncă şi protecţia mediului; 
         -    continuitatea procesului de retehnologizare şi modernizare a societăţii în 
vederea reducerii costurilor şi creşterii productivitătii atât în activitatea producţie 
industrială (agregate de balastieră, pietrişuri, betoane şi mixturi asfaltice) cât şi în 
activitatea de construcţii; 

-    participarea societăţii la lucrări de construcţii de mare anvergură. 
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CAMERA AGRICOLĂ 

Pentru anul 2011, a fost întocmit planul anual de activităţi pentru CAJ, plecând de la 

realităţile anului anterior, respectiv solicitările tot mai numeroase venite din partea 

micilor sau marilor fermieri. 

I. CURSURI  DE  FORMARE  PROFESIONALĂ 
În cadrul formării profesionale, vorbim de realizarea de cursuri de calificare a 

producătorilor agricoli. Am estimat realizarea următoarelor cursuri autorizate prin Direcţia 

Muncii şi Protecţiei Sociale: 

a. Cursuri de calificare: 

Meseria Numărul 

estimativ de  

cursanţi 

Costul 

estimativ 

estimativ 

Apicultor  280 1400 

Pomicultor  56 280 

Lucrător în creşterea animalelor 112 560 

Lucrător în cultura plantelor 56 280 

TOTAL                                                                504 2520 

 

b. Realizarea de cursuri de iniţiere a producătorilor agricoli 

    Cursuri autorizate 

Nr. 

crt. 

 

Meseria Numărul 

estimativ de  

cursanţi 

Costul  

estimativ 

estimativ 

1. Legumicultor  28 140 

 

c. Realizarea de cursuri de formare formatori 

    Cursuri autorizate 



Consiliul Județean Gorj             Raportul Președintelui 2010 

 

 257 

Nr. 

crt. 

 

Tematica  Numărul 

estimativ de  

cursanţi 

Costul  

estimativ 

estimativ 

1 Obținerea permisului european de 

conducere a computerului (ECDL) 

22 22.000 

 

II. REALIZAREA ŞI ACHIZIŢIONAREA DE PUBLICAŢII DE SPECIALITATE 
Nevoia de cunoaştere a noutăţilor tehnologice în variile domenii agricole şi conexe, 

atât din partea specialiştilor CAJ, cât şi nevoia îmbunătăţirii gradului de cunoaştere 

pentru producătorii agricoli, impun achiziţia de materiale de specialitate editate la nivel 

naţional, ca şi realizarea publicaţiei proprii, implementată cu succes în rândul locuitorilor 

din spaţiul rural gorjean. 

Ca atare, va continua editarea publicaţiei proprii, SATUL GORJEAN, cât şi 

încheierea de parteneriate cu edituri de specialitate: Lumea Satului, Agris, Agroterra. 

III. REALIZAREA DE LOTURI DEMONSTRATIVE 
Plecând de la ideea că puterea exemplului este una din modalităţile succesului în 

afaceri, inclusiv în agricultură, vor fi realizate, pe parcursul anului 2011, loturi 

demonstrative şi experimentale, după cum urmează:  

a) domeniul vegetal  

Nr. 

Crt. 

Cultura Număr  loturi Suprafaţa totală 

ha 

Costul estimativ  

lei 

1. Porumb 5 8,7 15.755 

2. Grâu 3 5,5 9.895 

3. Căpşun 2 3,5 9.216 

4. Pomi 2 2,5 40.175 

 

b). domeniul zootehnic 

Nr. 

Crt. 

Specia Număr  loturi Număr  

animale 

Costul estimativ 

lei 



Consiliul Județean Gorj             Raportul Președintelui 2010 

 

 258 

1. Bovine 3 50 150000 

2. Ovine 4 950 2000 

3. Albine 2 150 familii 11250 

 

IV. REALIZAREA DE DEMONSTRAŢII PRACTICE 
Una din priorităţile CAJ este şi prezentarea, în teren, de către specialiştii noştri a 

tehnicilor şi tehnologiilor de cultură sau creştere a animalelor, în cadrul unor 

demonstraţii practice. Ca atare, pe parcursul anului în curs, vom realiza astfel de 

demonstrații grupate astfel:  

Denumirea activităţii practice Locul şi data desfăşurării Organizatori 

Plantarea  căpşunului Loturi demonstrative, August, Polovragi Clca, 

cultivatori de 

capşun, CAJ 

Altoirea pomilor fructiferi Loturi demonstrative, Turcineşti Clca, CAJ 

Recoltarea porumbului boabe Loturi demonstrative, Septembrie Clca, CAJ 

Recoltarea mierii Lot demonstrativ  ,Hurezani Clca, CAJ 

Recoltatul cerealelor păioase Lot demonstrativ, Băleşti Clca, CAJ 

Tratamente fito-sanitare in 

pomicultură 

Lot demonstrativ Baia de Fier Clca, CAJ 

Efectuarea mulsului  vacilor cu 

lapte,metode şi sisteme 

Lot demonstrativ Hurezani Clca, CAJ 

Cositul  mecanic Lot demonstrativ Cruşeţ Clca, CAJ 

                        

V. REALIZAREA DE TÂRGURI, EXPOZIŢII, CONCURSURI, FESTIVALURI, 
SEMINARII, SIMPOZIOANE, ETC. 
 
 

Specificaţie Tematica Localitatea Perioada Costul 

estimativ  

lei 
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Târguri permanent 

Expoziţii INDAGRA Bucureşti Noiembrie 2500 

Festivaluri Urcatul şi 

coborâtul 

oilor 

Novaci, 

Baia de fier 

Mai şi Septembrie 3000 

Seminarii - - - - 

Simpozioane Creşterea 

ovinelor, 

încotro…, 

Agroturismul, 

Ziua 

Căpşunului 

Crasna,  Polovragi Iunie, August, 

Noiembrie 

5000 

Întâlniri Vegetal, 

Animal, 

Horticultură 

Centrele Locale lunar 500 

Mese rotunde - - - - 

Dezbateri Accesări 

fonduri 

europene, 

Centre Locale, 

Primării, Camera 

Agricolă 

Sesiuni de proiecte 500 

 

 

VI. ACORDAREA DE ASISTENŢĂ TEHNICĂ ÎN VEDEREA ELABORĂRII DE 

PROIECTE DE DEZVOLTARE RURALĂ 

Estimăm, în sesiunile de depunere de proiecte în anul 2011, următoarele: 

 

Măsura Număr estimativ de 

proiecte 

Costul estimativ  

lei 

112 80 40.000 

141 300 150.000 

121 5 2.500 
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VIII. ACTIVITĂŢI DE ASISTENŢĂ TEHNICĂ DE SPECIALITATE 

În anul 2011, specialiştii consultanţi, vor acorda, permanent, asistenţă tehnică de 

specialitate, în mod gratuit. 

Nr. 

Crt. 

Domeniul Număr consultaţii 

Persoane 

individuale 

Exploataţii 

Mici Medii Mari Total 

I. Domeniul vegetal 1200 1800 200 5 2005 

1 Cultura mare 900 1000 60 2 1062 

2 Legumicultură 700 500 50 3 553 

3 Pomicultură 950 900 600 2 1502 

4 Viticultură 200 300 150 2 452 

II. Domeniul zootehnic 1200 1300 800 3 2103 

III. Alte domenii 400 200 50 3 253 

 

DIRECȚIA COMUNITARĂ JUDEȚEANĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR 

Obiective prioritare pentru anul 2011 

A. Pe linie de management 

1. Creşterea calităţii activităţii serviciilor publice de evidenţă a persoanelor din 

judeţul Gorj prin facilitatea accesului cetăţenilor la aceste servicii şi reducerea timpului 

de aşteptare la ghişee, în contextul aplicării prevederilor O.U.G. nr. 63/2010. 

2. Întărirea rolului coordonator al D.C.J.E.P., atât prin sprijin şi îndrumare 

metodologică a serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor şi 

oficiilor de stare civilă, cât şi prin colaborarea cu primăriile care doresc înfiinţarea de noi 

servicii locale de evidenţă a persoanelor sau rearondarea la alt serviciu. 

3. Modernizarea sistemului de evidenţă a persoanelor prin implementarea 

programelor finanţate din fonduri europene nerambursabile „Servicii europene pentru 

cetăţeni” şi colaborarea cu direcţia de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean în 

vederea identificării şi accesării de noi programe. 
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4. Continuarea colaborării cu alte instituţii din judeţ în vederea în vederea 

îndeplinirii sarcinilor prevăzute de cadrul legislativ şi dispoziţional: Biroul Judeţean de 

Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor, Inspectoratul de Poliţie al 

Judeţului, Inspectoratul Judeţean de Jandarmi, Direcţia Generală de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului, etc. 

5. Asigurarea pregătirii continue de specialitate pe linie de evidenţă a 

persoanelor, stare civilă, informatică, prelucrarea datelor cu caracter personal, informaţii 

clasificate, domeniul Schengen. 

6. Continuarea menţinerii măsurilor pentru eliminarea sau limitarea factorilor de 

risc ce generează sau favorizează corupţia în rândul personalului serviciilor publice 

comunitare de evidenţă a persoanelor stabilite prin Planul măsuri şi acţiuni privind 

prevenirea şi combaterea faptelor de corupţie pentru anul 2011.  

B. Pe linie de evidenţă a persoanelor 

1. Continuarea activităţilor de sprijin, îndrumare şi control metodologic a 
serviciilor locale pe linie de evidenţă a persoanelor şi prelucrarea datelor cu caracter 
personal. 

2. Continuarea activităţilor în scopul reducerii numărului de persoane restanţiere 
pe linie de evidenţă a persoanelor, în colaborare cu I.P.J. Gorj şi poliţiile locale. 

3. Continuarea coordonării activităţilor specifice ale serviciilor comunitare de 
evidenţă a persoanelor privind asigurarea coerenţei Registrului Judeţean de Evidenţă a 
Persoanelor. 

4. Intensificarea demersurilor către autorităţile administraţiei publice locale în 
scopul finalizării acţiunilor de numerotare a imobilelor - aspect cu implicaţii asupra  
realizării în bune condiţii a recensământului populaţiei şi al locuinţelor din luna 
octombrie 2011. 

5. Coordonarea activităţilor de notificare a tuturor oficiilor de stare civilă din judeţ 
ca operatori de date cu caracter personal la Autoritatea Naţională de Supraveghere a 
Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal.  

 
C. Pe linie de stare civilă 

1. Continuarea acţiunilor de sprijin, îndrumare şi control metodologic a activităţilor 
desfăşurate de către ofiţerii delegaţi de stare civilă din cadrul primăriilor, conform 
graficului aprobat de conducerea Consiliului Judeţean. 

2. Continuarea activităţilor de punere în legalitate pe linie de stare civilă a 
minorilor instituţionalizaţi şi a persoanelor internate în unităţi de protecţie socială, prin 
deplasări la aceste instituţii şi rezolvarea unor situaţii concrete, semnalate de către 
reprezentanţi ai D.G.A.S.P.C., colaborând în acest sens cu Serviciul Evidenţa 
Persoanelor. 

3. Verificarea dosarelor de transcriere, rectificare ori schimbare de nume pe cale 
administrativă sub aspectul existenţei documentelor şi legalităţii acestora şi formularea 
de propuneri corespunzătoare către conducerea Direcţiei sau a Consiliului Judeţean. 


