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CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ ÎN CURSUL ANULUI  2012 

Anul 2012 a fost marcat de alegerile locale din luna iunie şi modificările legislative care au 

impus alegerea preşedintelui consiliului judeţean prin vot universal, egal, direct, secret şi liber 

exprimat de către cetăţenii cu drept de vot din unitatea administrativ-teritorială în care urmează 

să-şi exercite mandatul.  

Prin Hotărârea nr 3/ 28.06.2012 a fost declarat ca legal constituit Consiliul Judeţean Gorj, 

pe o perioadă de 4 ani. 

Pe întreaga durată a mandatului, prin Hotărârea nr.6/ 28.06.2012, s-au organizat 9 comisii 

de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Judeţean Gorj, după cum 

urmează 

1. Comisia buget-finanţe; 

2. Comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului; 

3. Comisia pentru servicii publice şi IMM-uri; 

4. Comisia pentru învăţământ, cultură, culte; 

5. Comisia juridică şi de administraţie publică locală; 

6. Comisia pentru industrie, agricultură, silvicultură şi protecţia mediului; 

7. Comisia pentru prognoze, dezvoltare şi cooperare regională; 

8. Comisia pentru tineret, sport, turism. 

9. Comisia de sănătate şi asistenţă socială 

Ca urmare a alegerilor parlamentare, precum şi a numirii unor consilieri judeţeni în funcţii 

incompatibile cu cea de consilier judeţean, componenţa iniţială a Consiliului judeţean Gorj s-a 

modificat prin hotărâri ulterioare, dar structura privind apartenenţa politică a rămas neschimbată. 

Conform prevederilor Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

preşedintele consiliului judeţean răspunde de buna funcţionare a administraţiei publice judeţene, 

asigurând în mod constant şi unitar respectarea prevederilor Constituţiei, punerea în aplicare a 

legilor, a decretelor Preşedintelui României, a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului, a hotărârilor 

consiliului judeţean, precum şi a altor acte normative. 
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I. ACTIVITATEA DE REGLEMENTARE 

 

COMPONENŢA CONSILIULUI JUDEŢEAN GORJ ÎN CURSUL ANULUI  2012 

CĂLINOIU ION – președinte 

1. CIOLOCOI MĂDĂLINA-ADINA – vicepreședinte 
2. FLORESCU CIPRIAN-ADRIAN – vicepreședinte 
3. ANTONIE DANIEL 
4. BANŢA VICTOR 
5. MANTA PANTELIMON 
6. CILIBIU NICOLAE 
7. CIUCHIATU CONSTANTIN 
8. PORUMBEL GHEORGHE 
9. DOBRIŢOIU ION 
10. DRĂGOI ALECU 
11. FILIP ROBERT-DORIN 
12. GRECI COSMIN 
13. GRIVEI GHEORGHE  
14. MAIOREANU ANDREI PETRIŞOR 
15. MILOSTEANU GHEORGHE 
16. MITESCU GHEORGHE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. MOCIOI NICULINA 
18. NANU PETRE 
19. NEAŢĂ GHEORGHE 
20. NICHIFOR GHEORGHE 
21. NOVAC GHEORGHE   
22. ORZAN GHEORGHE 
23. PAVEL NELU 
24. PĂSĂRIN OVIDIU-DRAGOŞ 
25. POPA VALENTIN 
26. SLAPCIU AUREL 
27. RĂDULESCU PETRE 
28. RÂBU VASILE 
29. ŞARAPATIN ELVIRA 
30. VASILESCU MARIA 
31. VĂCARU ALIN VASILE 
32. VÎLCEANU DAN
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Preşedintele consiliului judeţean a urmărit, în cadrul atribuţiilor ce îi revin, îndeplinirea 

hotărârilor Consiliului Judeţean Gorj, ca for deliberativ. 

În cursul anului 2012, Consiliul Judeţean Gorj s-a întrunit în 15 şedinţe, dintre care 11 

ordinare (27 ianuarie, 23 februarie, 23 martie, 20 aprilie, 31 mai, 27 iulie, 31 august, 26 septembrie, 

26 octombrie, 16 noiembrie, 21 decembrie),  3 extraordinare (13 ianuarie, 14 mai, 12 decembrie) şi 

şedinţa de constituire a noului Consiliu Judeţean Gorj (28 iunie), adoptându-se 140 hotărâri, iar 

preşedintele consiliului judeţean a emis în anul 2012 un număr de 1012 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: constituirea Comisiei de validare şi a comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Judeţean Gorj, declararea ca legal constituit a noului Consiliu Judeţean Gorj, încetarea de 

drept, prin demisie, a unor mandate de consilieri judeţeni şi validarea mandatelor membrilor 

supleanţi din lista partidelor politice respective, modificarea nominală a componenţei comisiilor de 

specialitate ale Consiliului Judeţean Gorj, nominalizarea consilierilor judeţeni, ca membrii, în 

adunările generale ale acţionarilor societăţilor comerciale aflate în subordinea Consiliului Judeţean 

Gorj, în Consiliul de Administraţie al Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu” şi al 

Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă, dar şi în cadrul Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică 

Gorj, publicarea actelor administrative în Monitorul Oficial al Judeţean Gorj, acordarea titlului 

Gorjeanul Anului domnului  Prof. Univ. Dr. COPOTOIU CONSTANTIN. 

- 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: aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj şi instituţiilor de subordonare judeţeană, 

modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj, modificarea 

Statelor de funcţii, Organigramelor şi Regulamentelor de organizare şi funcţionare ale unor instituţii 

de subordonare judeţeană; evaluarea managerilor instituţiilor de cultură subordonate Consiliului 

Judeţean Gorj;  

- probleme privind cultele şi cultura:  sprijinirea financiară a unor lăcaşuri de cult, aprobarea 

Agendei Culturale 2012. 

- probleme de patrimoniu: modificarea şi completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public al judeţului Gorj, darea sau preluarea în administrare a unor imobile;. 

- probleme privind cooperarea şi dezvoltarea regională: asigurarea cofinanţării necesare 

implementării unor proiecte prin încheierea de parteneriate între Consiliul Judeţean Gorj şi Asociaţia 

de Oncologie ,,Sfânta Ana”, Societatea pentru Cultură ,,Tineri pentru viitor”, Asociaţia ,,O nouă şansă 

pentru toţi gorjenii”, Uniunea Romilor 

- probleme de mediu aprobarea Raportului pe anul 2011 privind stadiul realizării măsurilor 

cuprinse în Programul integrat de gestionare a calităţii aerului pentru zonele Tg-Jiu, Rovinari şi 

Turceni, 2010-2013, aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor la nivelul judeţului Gorj, 

pentru anul 2012. 
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- probleme tehnice: aprobarea indicatorilor –economici pentru realizarea unor obiective de 

investiţii, modificarea Programului de transport public judeţean prin curse regulate 

- probleme de asistenţă socială: aprobarea costului mediu lunar de întreţinere al beneficiarilor 

de servicii de  la centrele rezidenţiale pentru adulţii cu handicap  aflate în subordinea Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj, modificarea componenţei Comisiei 

Judeţene pentru Protecţia Copilului Gorj şi a Comisiei pentru Evaluarea Persoanelor Adulte cu 

Handicap Gorj; 

- probleme privind agricultura: aprobarea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul 

2012, la nivelul Judeţului Gorj; 

- probleme militare: aprobarea Monografiei economico-militare a Judeţului Gorj; 

- strategii: aprobarea Strategiei de dezvoltare durabilă a Judeţului Gorj pentru perioada 2011-

2020. 

 

B.  Dispoziţiile emise au avut ca obiect: 

• convocarea în şedinţe ordinare/extraordinare a Consiliului Judeţean Gorj; 

• stabilirea drepturilor salariale 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, modificarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu; 

• numirea unor diriginţi de şantier şi responsabili cu efectuarea reviziilor periodice pe 

drumurile de interes 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; 

• 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; 

• numirea responsabililor cu îndeplinirea obligaţilor ce decurg din contractele de lucrări şi 

achiziţii publice; 

• desemnarea persoanelor pentru constatare contravenţii şi aplicare sancţiuni; 

• desemnarea celor 3 reprezentanţi ai comunităţii, ca membri, în Autoritatea Teritorială de 

Ordine Publică Gorj; 

• reorganizarea Comisiei de Apărare de la nivelul Consiliului Judeţean Gorj; 

• rectificarea bugetului propriu general al Judeţului Gorj; 

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

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 2012, cele opt comisii de specialitate constituite la 

nivelul Consiliului Judeţean Gorj s-au întrunit în 108 şedinţe, în care au analizat proiectele de 
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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 unui mandat de consilier judeţean şi validării mandatului membrului 

supleant, 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, industrie, protecţia mediului, 

turism, cultură, sănătate, asistenţă socială, etc. 
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II. ACTIVITATEA APARATULUI DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI JUDEŢEAN GORJ 

 

1. Administraţie publică locală 

 

A. Dezvoltarea Capacităţii Administrative şi Monitor Oficial  

În conformitate cu prevedere art. 104 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 de către cele 70 de unităţi administrativ-
teritoriale din judeţ.  
Îndrumarea activităţii autorităţilor administraţiei publice locale în unităţile administrativ-teritoriale a 
presupus în accepţiunea generală, cunoaşterea în prealabil a situaţiei de fapt  şi urmărirea 
rezultatelor la care trebuie să ajungă prin acordarea de îndrumări.  

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 înfrumuşeţare 
a localităţii, regulamente de funcţionare, alte machete, etc.) şi s-a acordat sprijin efectiv în 
activitatea de pregătire a materialelor de analiză şi redactare a proiectelor de hotărâri.  

Au fost stabilite obiectivele activităţii de coordonare a autorităţilor administraţiei publice 
locale în baza tematicilor semestriale şi au fost realizate acţiuni de îndrumare şi sprijin în vederea 
respectării legislaţiei privind administraţia publică locală.  
A. Obiectivele au fost axate pe aspectele organizatorice ale activităţii de administraţie:  
 - Prezentarea în şedinţele de consiliu local a stadiului realizării acţiunilor din Programul de 
gospodărire a unităţii administrativ-teritoriale (întocmit în baza O.G. nr. 21/2002 aprobată prin 
Legea nr. 515/2002);  

 - 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;  

  - Organizarea şi asigurarea pazei şi protecţia obiectivelor şi a bunurilor de interes public şi privat la 
nivelul localităţilor, înfiinţarea Poliţiei Locale ca serviciu public local, actualizarea şi aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale;  

- Depunerea declaraţiilor de avere şi interese de către aleşii locali şi a funcţionariilor publici pentru 
anul 2011 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;  

- Asigurarea accesului la informaţii şi servicii publice prin mijloace electronice (adresă de e-mail şi 
pagina accesării site-ului primăriei) în relaţia cu persoanele fizice sau juridice, la nivelul unităţilor 
administrativ-teritoriale, desemnarea prin dispoziţia primarului a persoanelor responsabile privind 
liberul acces la informaţiile de interes public unde nu este înfiinţat în structura organizatorică a 
primăriilor compartiment specializat de informare şi relaţii publice conform art. 11 lit. B din Legea nr. 
161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a 
funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei;  
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- Dosarele speciale de şedinţă din semestrul I şi II/2012, conform art. 42, alin 6 din Legea nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare( numerotare, sigilare, parafare, 
semnare de cei în drept şi conţinerea materialelor ce au stat la baza convocării consiliului local, 
materialele discutate şi aprobate, adresele de înaintare şi prezenţa consilierilor locali precum şi 
procesele-verbale de afişare). Evidenţa dispoziţiilor şi hotărârilor în registre speciale; supunerea spre 
aprobare a procesului-verbal al şedinţei de consiliul local anterioară; Afişarea copiilor după 
procesele-verbale ale şedinţelor de consiliu local în termen de 3 zile după terminarea şedinţei;  

- Întrunirea consiliilor locale în şedinţe ordinare, conform art. 39, din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală. Convocarea consiliului local în scris, prin intermediul secretarului 
unităţii administrativ-teritoriale, respectarea cu cel puţin 5 zile înaintea şedinţelor ordinare sau cu 
cel puţin 3 zile înainte de şedinţele extraordinare; punerea la dispoziţia consilierilor locali a 
materialelelor înscrise pe ordinea de zi; precizarea în invitaţia la şedinţă a datei, orei, locul 
desfăşurării şi ordinea de zi a acesteia; aducerea la cunoştinţă locuitorilor comunei sau ai oraşului 
prin mass-media sau prin orice alt mijloc de publicitate, consemnarea convocării în procesul-verbal 
al şedinţei;                         
- Îndeplinirea atribuţiilor comisiilor de specialitate stabilite prin Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a consiliului local aprobat prin adoptarea de HCL, precum şi respectarea prevederilor 
art.51, alin.1, 3 şi 4, art.54, alin. 1,2, , 4, 5 şi 6 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, în ceea ce constă ţinerea şedinţelor pe comisii şi întocmirea rapoartelor de 
avizare;  
- Respectarea prevederilor H.G. nr. 600/2009 privind stabilirea beneficiarilor de ajutoare alimentare 
care provin din stocurile de intervenţie comunitară destinată categoriilor de persoane cele mai 
defavorizate din România şi atribuţiile instituţiilor implicate în planul european, întocmirea Tabelelor 
nominale cu categoriile de persoane cele mai defavorizate, la nivelul unităţilor administrativ-
teritoriale, care vor beneficia de ajutoare alimentare;  

- 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;  

- 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 anul 2012. 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 sunt 
aduse la cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei, prin grija secretarului;  
- Promovarea strategiilor de management de proiect;  

- 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;  
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S-a avut în vedere menţinerea permanentă a bunei colaborări între autorităţile 
administraţiei publice locale din comune, oraşe şi municipii şi autorităţile administraţiei publice 
locale de la nivel judeţean, în rezolvarea problemelor din administraţia publică locală.  
Preocupările în plan deliberativ ale consiliului judeţean au fost evidenţiate în cele patru ediţii ale 
Monitorului Oficial al Judeţului Gorj, realizat în baza O.G. nr. 75/2003, aprobată prin Legea nr. 
534/2003. Au fost transmise trimestrial, aceste ediţii ale Monitorului Oficial al Judeţului Gorj, în cele 
70 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţ, către instituţiile subordinate consiliului judeţean şi 
consilierilor judeţeni.  

În baza acestor legislaţii privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de editare a 
monitoarelor oficiale ale unităţilor administrativ-teritoriale s-a efectuat şi schimbul gratuit de 
Monitoare Oficiale cu consiliile  judeţene din ţară, pe bază de reciprocitate,  în scopul realizării unui 
schimb util de experienţă în activitatea administraţiei publice locale.  
Acţiunile de control şi îndrumare realizate în teritoriu de către cei 3 specialişti din cadrul 

Compartimentului Dezvoltarea Capacităţii Administrative şi Monitor Oficial, au avut ca efect 

îmbunătăţirea muncii organizatorice şi a calităţii actului decizional la nivelul majorităţii autorităţilor 

locale din judeţ, primarii şi consiliile locale conlucrând mai eficient pentru aplicarea legilor şi a 

propriilor hotărâri în interesul locuitorilor. 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 233/2002 prin care se aprobă Ordonanţa de Guvern 
nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, în cursul anului 2012 s-au 
repartizat Compartimentului Dezvoltarea Capacităţii  Administrative şi Monitor Oficial  un număr de 
82 sesizări şi petiţii ale cetăţenilor, urmărindu-se soluţionarea în termenul prevăzut de lege şi 
comunicarea răspunsurilor. Putem detalia petiţiile primite după problematică:  
- un număr de 34 sesizări, care privesc cazuri sociale, iar atunci când situaţia a impus acest lucru, au 
fost sesizate instituţiile sau serviciile specializate în măsură să asigure o protecţie adecvată  
- un număr de 5 petiţii se referă la starea proastă a drumurilor judeţene şi comunale, solicitând 
fonduri pentru amenajarea şi repararea acestora  
- un număr de 30 petiţii care se referă la aplicarea necorespunzătoare a Legii fondului funciar. 
Întrucât Consiliul Judeţean nu are prerogative privind aplicarea prevederilor legale, cei care au 
adresat astfel de petiţii au fost îndrumaţi să se adreseze fie instanţelor judecătoreşti, fie comisiilor 
de aplicare a prevederilor legii funciare.  
- un număr de 5 petiţii înregistrate la Consiliul Judeţean Gorj se referă la încălcarea Legii nr. 50/1991  
- un număr de 8 petiţii ce privesc diverse domenii (branşări la reţeaua electrică, angajări, racordări la 
o sursă de apă potabilă, despăgubiri pentru terenuri afectate, solicitări locuinţe precum şi unele 
abuzuri săvârşite de către conducerea unor primării şi a unor cetăţeni care nu respectă legislaţia în 
vigoare. În astfel de situaţii, petenţii au fost îndrumaţi să se adreseze organelor abilitate, Consiliul 
Judeţean neavând competenţe.  
 

B. Sesizări și petiții 

Având în vedere prevederile legii nr.233/2002 prin care se aprobă Ordonanţa de Urgenţă a 

Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, în cursul anului 

2012, la nivelul Consiliului Judeţean Gorj, au fost înregistrate un număr de 115 sesizări şi petiţii ale 

cetăţenilor, care au fost soluţionate şi comunicat răspunsul în termenul legal. 

Din totalul de 115 sesizări şi petiţii, una a fost redirecţionată către Consiliul Judeţean Gorj de 

către Administraţia Prezidenţială, două de către Instituţia Prefectului şi cinci au fost anonime. 

Cele 115 sesizări şi petiţii au fost formulate de cetăţeni din localităţile: Tismana, Stejari, Săcelu, 

Băleşti, Baia de Fier, Logreşti, Tg-Jiu, Scoarţa, Fărcăşeşti, Ţicleni, Polovragi, Peştişani, Bâlteni, Cruşeţ, 
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Albeni, Cătune, Schela, Teleşti, Padeş, Licurici, Runcu, Prigoria, Bărbăteşti, Turcineşti, Jupâneşti, 

Mătăsari etc.  

Problemele ridicate în petiţii s-au referit la: 

- obţinerea de ajutoare (produse alimentare) de la U.E.; 

- obţinerea de ajutoare sociale, materiale, băneşti, pentru persoane în vârstă, bolnave, fără alte 

posibilităţi sau cu pensii mici; 

- construirea de locuinţe, anexe gospodăreşti, garaje, garduri etc. fără autorizaţie de construcţie; 

- obţinerea necuvenită a unor ajutoare sociale sau pensii de handicap; 

- lucrări de reparaţii la drumurile judeţene şi comunale; 

- sprijin în obţinerea de locuri de muncă; 

- sprijin financiar pentru tratament; 

- reparaţii poduri şi podeţe, pe drumurile judeţene; 

- reevaluarea gradului de handicap; 

- însoţitori pentru persoane cu gradul I de handicap; 

- reparaţii sisteme de colectare a apelor pluviale pentru a nu se inunda gospodăriile cetăţenilor; 

- sprijin în obţinerea de fonduri de la APIA; 

- sprijin în obţinerea unor bilete de tratament în staţiuni; 

- nemulţumiri legate de unele hotărâri ale instanţelor de judecată; 

- obţinerea unor titluri de proprietate pentru terenuri agricole; 

- nemulţumiri legate de calculul impozitelor pe terenurile agricole; 

- reparaţii îmbrăcăminţi asfaltice; 

- introducerea unor mijloace de transport pe unele trasee, cât şi prelungirea acestora, încât cetăţenii 

şi elevii să facă naveta în condiţii bune etc. 

Toate cele 115 sesizări şi petiţii au avut termen 30 de zile de la data înregistrării, răspunsul fiind 

trimis petiţionarilor, indiferent dacă soluţia a fost favorabilă sau nefavorabilă, conform OUG 

nr.27/2002. 

 

2. Accesul la informaţiile de interes public pe anul 2011 

              În conformitate cu prevederile  Legii nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de 
interes public şi ale Normelor de aplicare prin Hotărârea Guvernului nr.123/2002, precum şi ale 
regulamentului de organizare şi funcţionare a autorităţii, în cadrul structurii organizatorice a 
aparatului propriu al Consiliului Judeţean Gorj, funcţionează Compartimentul informaţii şi relaţii 
publice, arhivă şi secretariat ATOP. 
           Au fost asigurate condiţiile necesare pentru implementarea Planului de acţiune pentru 
realizarea măsurilor stabilite în cadrul programului de combatere a birocraţiei în activitatea de relaţii 
cu publicul şi pentru desfăşurarea activităţilor de relaţii publice, conform programului de lucru 
stabilit prin acest plan ( patru zile pe săptămână, între orele 8,30 – 16,30 iar o zi pe săptămână între 
orele 8,30 – 18,30). 
          În perioada anului 2012, au fost înregistrate un număr de 25 de cereri de informaţii de interes 
public formulate în scris. 
          Solicitările au vizat în principal date cu caracter economic şi informaţii privind activitatea 
administraţiei publice judeţene şi au fost adresate atât de persoane fizice cât şi de persoane juridice. 
          Informaţiile solicitate verbal au fost în număr de 590, răspunsul fiind comunicat pe loc de 
funcţionarul desemnat pentru activitatea de relaţii publice, în situaţiile în care au permis acest lucru. 



Consiliul Județean Gorj             Raportul Președintelui 
2012 

 
 

13 
 

În celelalte cazuri, solicitanţii au fost îndrumaţi către serviciile din cadrul Consiliului Judeţean Gorj 
sau instituţiilor publice subordonate acestuia.  
         Obiectivele stabilite pentru perioada anului 2012 au fost : 

- coordonarea activităţii de acordare a informaţiilor de interes public, stabilind condiţiile şi 
formele în care au loc accesul la acestea ; 

- păstrarea evidenţei solicitărilor de informaţii de interes public, precum şi a răspunsurilor 
transmise sau, dacă este cazul, a refuzurilor privind comunicarea acestora, în condiţiile legii ; 

asigurarea accesului mijloacelor de informare în masă la informaţiile de interes public, conform 
prevederilor legale . 

 

3. Monitorizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice  

Compartimentul 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. 
 prin solicitarea de informaţii în acest sens, de la unităţile administrativ-teritoriale de pe raza 
judeţului Gorj. 

Scopul solicitării acestor informaţii este: 
- crearea unei baze de date la nivelul Consiliului Judeţean Gorj, necesară în vederea 
adoptării/actualizării de strategii, prognoze şi programe de dezvoltare economico-socială şi de mediu 
la nivelul judeţului şi realizării acestora, pentru întreţinerea şi modernizarea infrastructurii judeţene, 
în vederea dezvoltării şi modernizării urbane şi rurale; 
- asigurarea fondurilor destinate cofinanţării programelor de dezvoltare locală şi a proiectelor de 
infrastructură, din sume şi cote defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea 
bugetelor locale; 
 - fundamentarea propunerilor de proiecte investiţionale finanţate anual prin programele 
guvernamentale; 
- monitorizarea şi coordonarea elaborării şi implementării strategiilor locale privind accelerarea 
dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice, precum şi a planurilor de implementare 
aferente; 

Activitatea  serviciului a vizat actualizarea în permanenţă a băncii de date tehnice, cu privire 
la infrastructura edilitară a unităţilor administrativ – teritoriale de pe raza judeţului, procentul de 
colaborare cu primăriile fiind de 95%.  

Această activitate s-a desfășurat în bune condiții datorită achiziționării programului 
informatic CentroMSPC, putându-se astfel asigura funcţionalitatea unei baze de date la nivelul 
Consiliului Judeţean privind monitorizarea infrastructurii serviciilor comunitare de utilităţi publice de 
pe raza judeţului Gorj, stadiul de dezvoltare, investiţiile aflate în curs de execuţie, precum şi nevoile 
de investiţii pentru dezvoltarea infrastructurii judeţene, dar şi o evidenţă a operatorilor economici 
de servicii comunitare de utilităţi publice de la nivelul judeţului.   

Alături de acest obiectiv programat si realizat pentru anul 2012 au mai fost îndeplinite și 
următoarele: 
- Asigurarea implementării studiului privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de 
utilităţi publice la nivelul judeţului Gorj; 
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- Colaborare la implementarea Strategiei de dezvoltare durabilă a judeţului Gorj, pentru perioada 
2011-2020”, având în vedere necesitatea tot mai stringentă de a răspunde problemelor actuale ale 
comunităţilor locale, necesitatea de a pune accentul pe elementele cheie care să întărească 
credibilitatea administraţiei publice: procesul de luare a deciziilor, creşterea capacităţii de planificare 
strategică a autorităţilor administraţiei publice locale, responsabilizarea administraţiei publice şi 
eficacitatea organizaţională – asigurarea activității de secretariat la grupurile de lucru; 
-  Monitorizarea în continuare a utilizării sumelor repartizate de Consiliul Județean Gorj prin HCJ nr. 
3/13.01.2012 şi comunicate către localități prin adresa nr. 572/13.01.2012, pentru susţinerea 
programelor de dezvoltare locală şi pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanţare 
locală; 
- Asigurarea unui flux permanent de informații către unitățile administrativ – teritoriale privind 
programele de finanţare nerambursabilă active, finanţate de Uniunea Europeană şi Guvernul 
României; 
- Asigurarea unei bune colaborări cu organele centrale, cu ministerele de resort din domeniul 
serviciilor comunitare de utilităţi publice şi cu toate unităţile administrativ-teritoriale de pe raza 
judeţului Gorj; 
- O colaborare  permanentă cu restul compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului 
propriu al Consiliului Judeţean. 

Referitor la buna colaborare cu organismele centrale şi cele de resort, au fost comunicate 
către acestea diverse situaţii referitoare la serviciile comunitare de utilităţi publice, dintre care 
amintim: 
-  Adresa nr. 6445/17.05.2012 de la CEZ Distribuţie S.A. prin care solicită informaţii despre numărul 
de locuinţe neelectrificate situate în zone fără reţele electrice stradale. 
- Prin adresa nr. 10641/16.08.2012 MDRT solicită situația clădirilor publice din municipii, avându-se 
în vedere elaborarea unei scheme pentru finanțarea măsurilor de creștere a eficienței energetice a 
acestora; 
- Prin adresa nr. 2382714/23.08.2012, Autoritatea Națională de Reglementare a Serviciilor 
Comunitare de Utilități Publice, Agenția Teritorială Slatina, solicită situația localităților rurale care au 
în execuție sisteme publice de alimentare cu apă și canalizare; 
-  Prin adresa nr. 11827/12.09.2012 Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri 
Agenţia Română pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonelor Industriale informează că  ,,Programul 
Naţional de Electrificate 2012-2016” privind alimentarea cu energie electrică a localităţilor 
neelectrificate şi extinderea reţelelor existente a fost iniţiat de ARDDZI şi se află pe circuitul de 
avizare, solicitând inventarierea localităţilor neelectrificate şi a celor care au nevoie de extinderea 
reţelelor existente; 

În anul 2012, Serviciul Unitatea Judeţeană pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de 
Utilităţi Publice a asigurat, concomitent cu îndeplinirea sarcinilor de bază, elaborarea rapoartelor de 
specialitate şi fundamentarea proiectelor de hotărâri ce privesc activitatea desfăşurată de acest 
serviciu, a expunerilor de motive şi anexelor la acestea, ce au fost supuse aprobării Consiliului 
Judeţean, precum şi soluţionarea corespondenţei repartizate.  
 Pe parcursul exerciţiului bugetar al anului 2012, în cadrul serviciului au fost întocmite şi 
înaintate în forma şi temenele legale documentele prevăzute prin atribuţiile ce-i revin, au fost 
elaborate documente specifice serviciului, precum: 
o  proiectul de buget şi estimările pentru perioada anilor următori (de regulă, se elaborează 
previziuni bugetare pentru trei ani) privind repartizarea sumelor necesare susţinerii programelor de 
dezvoltare locală. Astfel, în baza adresei nr. 7417/07.06.2012 a Ministerului Finanţelor Publice, prin 
care s-a înaintat ,,SCRISOAREA- CADRU” privind contextul macroeconomic, metodologia de 
elaborare a proiectelor de buget pe anul 2013 şi a estimărilor pe anii 2014-2016, precum şi limita 
sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, a fost emisă 
Hotărârea Consiliului Judeţean nr.12/27.07.2012 privind validarea Dispoziţiei nr.35 04.07.2012 a 
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ordonatorului principal de credite al bugetului propriu al judeţului Gorj, privind repartizarea pe 
unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată  
pentru echilibrarea bugetelor locale  şi din cote defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe 
anii 2013-2016 pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor 
de infrastructură care necesită cofinanţare locală. 
o  pentru susţinerii programelor de dezvoltare locală şi proiectelor de infrastructură,  a fost emisă 
H.C.J. nr. 3/13.01.2012, privind repartizarea, pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20% din 
sume și cote defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pentru echilibrarea bugetelor locale 
pentru anul 2012, în condiţiile legii şi în limitele prevederilor bugetare aprobate. La repartizarea 
acestor sume s-a avut în vedere transmiterea de către unităţile administrativ-teritoriale de pe raza 
judeţului, a necesarului de fonduri pentru finanţarea programelor de dezvoltare locală şi proiectelor 
de infrastructură care necesită cofinanţare locală, însoţite de informaţii tehnice şi financiare 
referitoare la obiectivele de investiţii aflate în derulare şi propunerile de proiecte noi necesare a fi 
demarate începând cu anul 2012, în scopul asigurării resurselor financiare destinate implementării 
obiectivelor propuse;  
o  hotărâri de rectificare a sumelor alocate pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală, 
pentru proiecte de infrastructură, pentru anul 2012, întocmite în conformitate cu prevederile Legii 
nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, motivate de 
aplicarea prevederilor actelor normative de rectificare a bugetului de stat, respectiv O.G. nr. 
13/23.08.2012 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2012 şi Hotărârea Consiliului Judeţean 
Gorj nr. 43/26.09.2012 privind validarea Dispoziţiei nr.133/07.09.2012 a ordonatorului principal de 
credite al bugetului propriu al judeţului Gorj, privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale 
a cotei de 20%,precum şi a sumei reţinute din sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2012 şi din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru 
echilibrarea bugetelor estimate pe anul 2012 repartizate Consiliului Judeţean Gorj conform anexelor 
nr.3 şi nr.4 la Decizia nr.642/30.08.2012. În conformitate cu O.U.G. nr. 61/2012 cu privire la 
rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, şi a  Deciziei nr. 820/09.11.2012 a Direcţiei Generale a 
Finanţelor Publice Gorj, privind repartizarea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de 
stat pentru echilibrarea bugetelor locale, respectiv a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea 
bugetelor locale și a cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 
estimate pentru anul 2012 sumelor din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 
pentru anul 2012, în luna noiembrie 2012 au fost depuse la Consiliul Judeţean Gorj, cererile din 
partea primăriilor referitoare la sumele necesare pentru achitarea arieratelor înregistrate în 
contabilitatea unităţilor administrativ – teritoriale. În acest sens, a fost emisă Hotărârea Consiliului 
Judeţean Gorj nr. 62 din 16.11.2012, privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a 
sumelor  defalcate  din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012 
pentru achitarea arieratelor.  
 Din luna octombrie 2012, s-a solicitat consiliilor locale completarea lunară a machetei privind 
situaţia obligaţiilor de plată (arieratelor) către agenţii economici. 
   

4. Secretariatul executiv al Autorităţii teritoriale de ordine publică 

              În conformitate cu prevederile  Legii nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de 

interes public şi ale Normelor de aplicare prin Hotărârea Guvernului nr.123/2002, precum şi ale 

regulamentului de organizare şi funcţionare a autorităţii, în cadrul structurii organizatorice a 

aparatului propriu al Consiliului Judeţean Gorj, funcţionează Compartimentul informaţii şi relaţii 

publice, arhivă şi secretariat ATOP. 

           Au fost asigurate condiţiile necesare pentru implementarea Planului de acţiune pentru 

realizarea măsurilor stabilite în cadrul programului de combatere a birocraţiei în activitatea de relaţii 
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cu publicul şi pentru desfăşurarea activităţilor de relaţii publice, conform programului de lucru 

stabilit prin acest plan (patru zile pe săptămână, între orele 8,30 – 16,30 iar o zi pe săptămână între 

orele 8,30 – 18,30). 

          În perioada anului 2012, au fost înregistrate un număr de 25 de cereri de informaţii de interes 

public formulate în scris. 

          Solicitările au vizat în principal date cu caracter economic şi informaţii privind activitatea 

administraţiei publice judeţene şi au fost adresate atât de persoane fizice cât şi de persoane juridice. 

          Informaţiile solicitate verbal au fost în număr de 590, răspunsul fiind comunicat pe loc de 

funcţionarul desemnat pentru activitatea de relaţii publice, în situaţiile în care au permis acest lucru. 

În celelalte cazuri, solicitanţii au fost îndrumaţi către serviciile din cadrul Consiliului Judeţean Gorj 

sau instituţiilor publice subordonate acestuia.  

         Obiectivele stabilite pentru perioada anului 2012 au fost : 

- coordonarea activităţii de acordare a informaţiilor de interes public, stabilind condiţiile şi 

formele în care au loc accesul la acestea ; 

- păstrarea evidenţei solicitărilor de informaţii de interes public, precum şi a răspunsurilor 

transmise sau, dacă este cazul, a refuzurilor privind comunicarea acestora, în condiţiile legii ; 

- asigurarea accesului mijloacelor de informare în masă la informaţiile de interes public, 

conform prevederilor legale .  

 

5. Evidenţa şi administrarea patrimoniului public şi privat  

În cursul anului 2012, s-a continuat activitatea de evidenţă şi administrare a patrimoniului 

public şi privat al judeţului în concordanţă cu prevederile legii şi atribuţiile stabilite prin fişele 

posturilor, în sarcina  personalului din aparatul propriu cu aceste responsabilităţi.  

În acest sens, 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 Hotărârea Guvernului nr. 973/2002 privind atestarea 

domeniului public al judeţului Gorj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Gorj, 

după efectuarea documentaţiilor cadastrale. S-au completat, de asemenea, cărţile tehnice şi fişele 

tehnice ale imobilelor (construcţii) din domeniul public şi privat al judeţului Gorj şi s-au realizat 

expertize tehnice la o parte din construcţii pentru care nu există documentaţiile tehnice.  

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. 222/10.10.2012 emisă de Ordonatorul Principal de Credite, Preşedintele 

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. 

 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 
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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. 

 Cu ocazia inventarierii patrimoniului, la domeniul public al judeţului Gorj s-au constatat 

următoarele: 

- La imobilele din comuna Bâlteni (fost Complex de Recuperare şi Reabilitare     Neuropsihiatrică 

pentru Adulţi Bâlteni) s-a constatat următoarele: clădirile care s-au dat în administrare Consiliului 

Local Bâlteni prin HCJ nr. 98/15.12.2006 şi contractul nr. 11590 din 30.01.2007, nu sunt folosite, mai 

puţin o parte din corpul B - cămin spital P+2 unde şi-a amenajat birouri Postul de Poliţie Bâlteni, la 

parterul clădirii; clădirile sunt în stare de degradare foarte mare, lipsesc geamuri (unele sparte), 

lipsesc uşile, instalaţia electrică nu se mai poate folosi, lipseşte instalaţia sanitară, tencuielile sunt 

căzute; 

- La CSCCD Tg-Cărbuneşti (Complexul de Servicii Comunitare pentru Copilul în Dificultate Tg-

Cărbuneşti), s-au constatat următoarele: Construcţiile – depozitul pentru carburanţi şi garajul auto – 

sunt în afara incintei complexului şi nu au cadastru; 

iar la domeniul privat, următoarele: 

- La Centrul Judeţean pentru Protecţie Civilă Gorj, din Târgu Jiu, cartier Bârseşti, strada Tismana, 

valoare clădirii se majorează cu valoarea reparaţiei capitale, respectiv 1.161.453,79 lei, devenind 

1.459.778 lei. 

Menţionăm că imobilele monumente istorice din cadrul Muzeului Arhitecturii Populare Gorj 

– Curtişoara au fost reevaluate de către un expert/evaluator autorizat. Raportul de reevaluare a fost 

finalizat şi recepţionat în anul 2012. 

Obiectivele evaluate conform rapoartelor din care rezultă valoarea justă, la zi, în vederea 

înregistrării acestora în contabilitate sunt următoarele: 

- Muzeul Arhitecturii Populare Gorj – Curtişoara (34 de obiective); 

- Casa memorială “Ion Popescu-Voiteşti”, localitatea Bălăneşti; 

- Casa memorială „Constantin Brâncuşi”, localitatea Peştişani; 

- Casa Cartianu - localitatea Cartianu-Turcineşti; 

- Casa memorială „Tudor Vladimirescu” – localitatea Vladimir; 

- Casa Moangă-Pleşoianu – localitatea Săcelu; 

- „Peştera Polovragi” – localitatea Polovragi; 

- Clădire (Corp A) Comandament Judeţean – localitatea Tg Jiu; 

- Clădire Muzeu Secţia Istorie – localitatea Tg Jiu; 

- Casa memorială „Ecaterina Teodoroiu” – localitatea Tg Jiu; 

- Casa „Barbu Gănescu” – localitatea Tg Jiu; 

- Casa „Iosif Keber” – localitatea Tg Jiu; 

- Sediul central (corp vechi) Biblioteca Judeţeană – localitatea Tg Jiu; 

 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. 

 Prin Hotărârea nr. 38/31.08.2012, s-a aprobat darea în administrarea Centrului Judeţean de 

Resurse şi Asistenţă Educaţională Gorj a unei părţi dintr-un imobil situat în Municipiul Tg-Jiu, cartier 



Consiliul Județean Gorj             Raportul Președintelui 
2012 

 
 

18 
 

Bârseşti, strada Tismana, nr. 1A, imobil evidenţiat în domeniul public al Judeţului Gorj, având datele 

de identificare prevăzute în anexa parte integrantă a acestei hotărâri. 

 Prin Hotărârea nr. 23/27.07.2012, s-a aprobat darea în administrarea Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj, a bunurilor rezultate în urma execuţiei lucrărilor de 

construcţii şi instalaţii aferente în cadrul Proiectului “Eco-Energie pentru Judeţul Gorj”, implementat 

de Consiliul Judeţean Gorj, cu caracteristicile tehnice prevăzute în anexa parte integrantă a acestei 

hotărâri. 

 Prin Hotărârea nr. 22/27.07.2012, s-a aprobat darea în administrarea Spitalului Judeţean de 

Urgenţă Tg-Jiu, a bunurilor rezultate în urma execuţiei lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente în 

cadrul Proiectului “Energia solară, o alternativă pentru viitor”, implementat de Consiliul Judeţean 

Gorj, cu caracteristicile tehnice prevăzute în anexa parte integrantă a acestei hotărâri. 

 Prin Hotărârea nr. 21/27.07.2012, s-a aprobat darea în administrarea Spitalului de 

Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu, a unor bunuri rezultate în urma execuţiei lucrărilor de 

construcţii şi instalaţii aferente în cadrul Proiectului “Energia solară, o alternativă pentru viitor”, 

implementat de Consiliul Judeţean Gorj, cu caracteristicile tehnice prevăzute în anexa parte 

integrantă a acestei hotărâri. 

 Prin Hotărârea nr. 23/27.07.2012, s-a aprobat darea în administrarea Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj, pentru Complexul de Recuperare şi Reabilitare 

Neuropsihiatrică pentru Adulţi “Bâlteni”, a lucrărilor, echipamentelor şi a dotărilor ce au făcut 

obiectul proiectului “Extindere Capacitate, prin Amenajare şi Modernizare Etaj III la Complexul de 

Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Adulţi “Bâlteni” – Judeţul Gorj”, implementat de 

Consiliul Judeţean Gorj, cu caracteristicile tehnice prevăzute în anexa parte integrantă a acestei 

hotărâri. 

 Prin Hotărârea nr. 60/31.05.2012, s-a aprobat transmiterea obiectivului de investiţii, 

“Alimentare cu apă a localităţilor Bălăneşti, Voiteştii din Deal, Voiteştii din Vale, Cânepeşti şi Glodeni, 

comuna Bălăneşti, Judeţul Gorj”, cu caracteristicile tehnico-economice prevăzute în anexa parte 

integrantă a acestei hotărâri, din proprietatea publică a Judeţului Gorj, în proprietatea publică a 

comunei Bălăneşti, Judeţul Gorj, în administrarea Consiliului Local al comunei Bălăneşti. 

 Prin Hotărârea nr. 57/31.05.2012, s-a aprobat trecerea din domeniul public în domeniul 

privat al Judeţului Gorj a imobilului “Cabină compresor C14”, situat în Tg-Jiu, strada A.I. Cuza, dat în 

administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu, având datele de identificare prevăzute în Anexă 

care face parte integrantă prin această hotărâre, imobilul fiind scos din funcţiune şi casat.  

 Prin Hotărârea nr. 48/20.04.2012, s-a aprobat pentru modificarea şi completarea 

inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Judeţului Gorj după cum urmează:  

- Poziţia nr. IV – Spitalul de Pneumoftiziologie “Tudor Vladimirescu” Runcu din inventarul bunurilor 

care aparţin domeniului public al Judeţului Gorj; 

- Poziţia nr. II.2.I – Spitalul Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu, Punctul C – Tg-Jiu, strada Unirii, nr. 56 din 

inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Gorj; 

- Poziţia nr. II.2.E.33 – Peştera Polovragi şi rezervaţia arheologică din inventarul bunurilor care 

aparţin domeniului public al Judeţului Gorj. 

Prin Hotărârea nr. 31/23.02.2012, s-a aprobat darea în administrarea Spitalului de 

Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu, a bunurilor imobile şi echipamentelor aferente ce au făcut 
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obiectul Proiectul R00020 “Sistem de Canalizare şi Staţie de Epurare la Spitalul de Pneumoftiziologie 

Tudor Vladimirescu – Comuna Runcu, Judeţul Gorj”, implementat de Consiliul Judeţean Gorj. 

Conform Dispoziţiei nr. 321/18.05.2012, emisă de către Preşedintele Consiliului Judeţean 

Gorj, privind constituirea comisiei de analiză şi evaluare a stării fizice şi a gradului de uzură fizică şi 

morală în care de găsesc bunurile ce alcătuiesc domeniul public şi privat al judeţului Gorj, propuse 

pentru casare de către comisiile de inventariere, precum şi a comisiei de casare efectivă a bunurilor 

respective, s-au realizat casări la gestiunile Consiliul Judeţean Gorj, Inspectoratul pentru Situaţii de 

Urgenţă, respectiv mijlocul fix C14 - CABINĂ COMPRESOR -  din incinta Spitalului Judeţean de 

Urgenţă Târgu-Jiu, situat în Târgu-Jiu, strada A.I. Cuza. 

Conform Dispoziţiei nr. 229/12.10.2012 emisă de Preşedintele Consiliului Judeţean Gorj, 

privind constituirea comisiei de reevaluare a activelor fixe corporale (construcţii, terenuri, drumuri 

publice judeţene, active fixe amortizabile) din patrimoniul Judeţului Gorj, în perioada 10 octombrie 

2012 – 17 decembrie 2013 a fost efectuată operaţiunea de reevaluare, conform prevederilor legale 

în vigoare, cu scopul determinării valorii acestora cât mai apropiate de realitate la data bilanţului, 

rezultatele fiind înregistrate în evidenţele contabile. 

6. Activitatea în domeniul juridic-contencios 

  În conformitate cu prevederile Legii nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea 
profesiei de consilier juridic, cu modificările şi completările ulterioare, consilierii juridici din cadrul 
Compartimentului juridic-contencios au asigurat apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale 
Consiliului Judeţean Gorj în conformitate cu Constituţia şi legile ţării. Astfel, consilierii juridici au 
reprezentat autoritatea publică în serviciul căreia se află, au apărat drepturile şi interesele legitime 
ale acesteia în raporturile cu alte autorităţi publice, instituţii de orice natură, precum şi cu orice 
persoană juridică sau fizică, română sau străină, în condiţiile legii şi ale regulamentelor specifice 
unităţii. 
 În anul 2012, 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 395 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; 
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 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; 
 Participarea în calitate de responsabili juridici în Unităţile de Implementare a Proiectelor (UIP) a 
proiectelor cu finanţare nerambursabilă accesate de Consiliul Judeţean Gorj; 
 Avizarea pentru legalitate a contractelor încheiate în condiţiile legii de Consiliul Judeţean Gorj şi 
de instituţiile publice subordonate, cu alte autorităţi publice, instituţii de orice natură, precum şi cu 
orice persoană juridică sau fizică, română sau străină; 
 Îndeplinirea atribuţiilor prevăzute în sarcina compartimentului juridic-contencios prin Dispoziţia 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj nr.22 din 01.07.2008 pentru stabilirea unor măsuri privind 
întărirea disciplinei contractuale în cazul contractelor administrative încheiate de instituţia noastră; 
 Avizarea documentaţiilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică iniţiate de Consiliul 
Judeţean Gorj, din punct de vedere al respectării regulilor de elaborare prevăzute de Ordonanţa de 
urgentă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune 
de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 Avizarea notelor justificative elaborate de compartimentul achiziţii publice privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publică iniţiate de Consiliul Judeţean Gorj, din punct de vedere al respectării 
Ordonanţei de urgentă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor 
de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi 
completările ulterioare şi a HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţei de urgenta nr. 34/2006; 
 Participarea, în calitate de membrii, la lucrările comisiilor de evaluare pentru atribuirea 
contractelor de achiziţie publică iniţiate de Consiliul Judeţean Gorj, cu respectarea atribuţiilor 
prevăzute de Ordonanţa de urgentă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, 
a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu 
modificările şi completările ulterioare şi a HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţei de urgenta nr. 
34/2006; 
 Avizarea contractelor de achiziţie publică iniţiate şi atribuite de Consiliul Judeţean Gorj, cu 
respectarea prevederilor Ordonanţei de urgentă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii, cu modificările şi completările ulterioare precum şi de instituţiile publice aflate în subordinea 
Consiliului Judeţean Gorj; 
 Organizarea informării şi documentării juridice prin constituirea de colecţii de acte normative;    
 Rezolvarea scrisorilor şi sesizărilor  repartizate, conform Ordonanţei nr. 27/2002 - privind 
reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată prin Legea nr. 233/2002; 
 Soluţionarea plângerilor prealabile formulate, în baza Legii nr. 554/2004 - privind contenciosul 
administrativ,  de către persoanele care se consideră vătămate într-un drept al lor ori într-un interes 
legitim prin acte administrative individuale emise de Preşedintele Consiliului Judeţean Gorj sau 
adoptate de Consiliul Judeţean Gorj; 
 Acordarea de consultaţii juridice la cerere, cu respectarea legii privind organizarea şi exercitarea 
profesiei de consilier juridic; 
 Îndeplinirea şi a altor sarcini încredinţate de conducerea Consiliului Judeţean Gorj. 
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7. Activitatea economico-financiară 

BUGETUL PROPRIU GENERAL AL JUDEŢULUI GORJ PE ANUL 2012 a fost aprobat iniţial la 
valoarea de 242.944.930 lei la partea de venituri şi în sumă de 251.559.590 lei la partea de 
cheltuieli, structurat pe următoarele bugete componente: 

 

 
 

 
 
      

  Urmare adoptării hotărârilor consiliului judeţean de rectificare bugetară, ce au avut la bază 
expunerile de motive ale preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj şi 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 

167,294,270, 

68.86% 

75,650,660, 

31.14% 

     BUGETUL PROPRIU GENERAL INITIAL  AL JUDEŢULUI GORJ  
PE ANUL 2012   (venituri - lei) 

buget local

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

172,572,460, 

68.60% 

78,987,130, 

31.40% 

     BUGETUL PROPRIU GENERAL INITIAL  AL JUDEŢULUI GORJ  
PE ANUL 2012   (cheltuieli- lei) 

buget local

buget centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate parţial din venituri proprii
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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 2012 a fost în sumă 

254.205.370 lei la partea de venituri şi la valoarea de 262.490.030 lei la partea de cheltuieli, 
structurat după cum urmează:  
 

 
 

     

 
 

 
I.    BUGETUL LOCAL PE ANUL 2012 

 
- la partea de venituri:  

173,830,630, 

68.38% 

80,374,740, 

31.62% 

     BUGETUL PROPRIU GENERAL FINAL  AL JUDEŢULUI GORJ  
PE ANUL 2012   (venituri - lei) 

buget local

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

178,778,820, 

68.11% 

83,711,210, 

31.89% 

     BUGETUL PROPRIU GENERAL FINAL  AL JUDEŢULUI GORJ  
PE ANUL 2012   (cheltuieli - lei) 

buget local

buget centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate parţial din venituri proprii
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                        -  prevederi bugetare iniţiale – 167.294.270 lei, din care veniturile secţiunii de 
funcţionare cumulează suma de 127.556.630 lei, (76,24%), iar veniturile secţiunii de dezvoltare 
cumulează suma de 39.737.640 lei (23,76%); 
                        - prevederi bugetare definitive – 173.830.630 lei, din care veniturile secţiunii de 
funcţionare cumulează suma de 133.610.880 lei, (76,86%), iar veniturile secţiunii de dezvoltare 
cumulează suma de 40.219.750 lei (23,14%); 
                             - încasări realizate – 158.644.792 lei, din care veniturile secţiunii de funcţionare 
cumulează suma de 133.353.209 lei, (84,05%), iar veniturile secţiunii de dezvoltare cumulează suma 
de 25.291.583 lei (15,95%); 
 
- la partea de cheltuieli: 
                        -  credite bugetare iniţiale – 172.572.460 lei, din care cheltuielile secţiunii de 
funcţionare cumulează suma de 127.886.630 lei, (74,10%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare 
cumulează suma de 44.685.830 lei (25,90%); 
                        - credite bugetare definitive – 178.778.820 lei, din care cheltuielile secţiunii de 
funcţionare cumulează suma de 133.610.880 lei, (74,74%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare 
cumulează suma de 45.167.940 lei (26,39%); 
                             - plăţi efectuate – 153.911.471 lei, din care cheltuielile secţiunii de funcţionare 
cumulează suma de 131.051.197 lei, (85,14%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează 
suma de 45.167.940 lei (14,86%). 

 
În anul 2012, din excedentul înregistrat la finele anului 2011, în sumă de 5.278.188,12 lei, a 

fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 5/27.01.2012, modificată prin Hotărârile 
Consiliului Judeţean Gorj nr. 19/23.02.2012, nr. 52/31.05.2012, nr. 9/27.07.2012, nr. 50/26.10.2012, 
nr. 67/12.12.2012 şi nr. 71/21.12.2012, repartizarea sumei de 4.948.190 lei, ca sursă de finanţare a 
cheltuielilor secţiunii de dezvoltare. 

 Având în vedere prevederile Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar 
al anului 2012, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1720/17.12.2011, punctul 
4.15.2 cu referire la închiderea execuţiei secţiunii de dezvoltare, precum şi Contul de execuţie al 
bugetului local la data de 31.12.2012 emis de Trezoreria Municipiului Tg-Jiu, a rezultat că, după 
deducerea sumelor evidenţiate în contul de venit 21.40.02.14 „Venituri ale bugetelor locale – Sume 
din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare”, în 
cuantum de 4.334.028,05 lei, această secţiune a înregistrat deficit în sumă de 1.902.719,55 lei ce 
propunem a fi acoperit definitiv din excedent, respectându-se modul în care a fost programat 
bugetul local pe anul 2012, respectiv cu încadrarea în deficitul prevăzut la partea de cheltuieli a 
secţiunii de dezvoltare în sumă de 4.948.190 lei. 

 
Pe anul 2012, la partea de venituri, bugetul local definitiv a cumulat o valoare de 

173.830.630 lei, comparativ cu bugetul local iniţial, care a fost în sumă de 167.294.270 lei, execuţia 
bugetară a veniturilor încasate la finele anului 2012, înregistrând o valoare de 158.644.792 lei 
(procent de realizare de 91,26%), iar partea de cheltuieli a bugetului local definitiv a cumulat 
valoarea 178.778.820 lei, în creştere faţă de valoarea iniţială care a fost de 172.572.460 lei, valoarea 
plăţilor efectuate fiind de 153.911.471 lei (procent de realizare de 86,09%). 

Capitolul de cheltuieli care deţine cea mai mare pondere în totalul execuţiei bugetare 
este capitolul bugetar 68.02 „Asigurări şi asistenţă socială”, reprezentând 45,31%, urmat de 
capitolul bugetar 84.02 „Transporturi” cu o pondere de 22,56% şi de capitolul bugetar 65.02 
„Învăţământ” cu o pondere de 9,58% etc. 
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II. BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE PARŢIAL 
DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2012 

              Bugetul centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate parţial din venituri 
proprii pe anul 2012 a fost fundamentat la partea de venituri, prin bugetul iniţial, la valoarea de 
93.623.300 lei, iar în bugetul final a fost prevăzută valoarea de 89.594.800  lei, la partea de 
cheltuieli a fost fundamentat, prin bugetul iniţial, la valoarea de 75.650.660 lei, iar în bugetul final a 
fost prevăzută valoarea de 91.164.860 lei, execuţia, la partea de venituri, înregistrând suma de 
80.374.740 lei, iar la partea de cheltuieli fiind de 77.075.997 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.           

 
În analiza financiară realizată pe instituţii publice de subordonare judeţeană,  ponderea cea 

mai mare în realizarea veniturilor în total capitol bugetar o deţine Spitalul Judeţean de Urgenţă, 
respectiv 78,55 %, urmat de Spitalul de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” – 12,20%, 
Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” – 2,76% Şcoala Populară de Arte Târgu-Jiu – 
2,24%, Muzeul Judeţean  „Alexandru Ştefulescu”, cu o pondere de 1,20%, Camera Agricolă 
Judeţeană Gorj, cu o pondere de – 1,19% şi Complexul de servicii comunitare cu secţii protejate, 
recuperare, reabilitare a persoanelor cu handicap şi formare profesională Târgu-Cărbuneşti – 
0,97%. 

 
 
Încasările înregistrate în anul 2012, în cuantum de 77.075.997 lei, se defalcă pe secţiuni 

astfel: 
 

- veniturile secţiunii de funcţionare, programate în sumă de 79.239.700 lei, au fost încasate în 
procent de 96,10%, respectiv în valoare de 76.157.176 lei; 

1.606.254;  

2,08% 

2.130.065; 

 2,76% 

1.728.340;  

2,24% 748.253;  

0,97% 

917.677;  

1,20% 

60,541,626, 

78.55% 

9.403.782;  

12,20% 

PONDEREA VENITURILOR  REALIZATE DE INSTITUŢIILE  PUBLICE 

SUBORDONATE LA DATA DE 31.12.2012 - lei 

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
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- veniturile secţiunii de dezvoltare, programate în sumă de 1.135.040 lei, au fost încasate în 
procent de 80,95%, respectiv în valoare de 918.821 lei. 

 
Prevederile bugetare înregistrate la 31.12.2012, au cumulat, la partea de cheltuieli a 

bugetului centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate parţial din venituri, suma de 
83.711.210 lei, înregistrând plăţi în cuantum de 75.957.428 lei (86,00%), astfel: 

 
- cheltuielile secţiunii de funcţionare, programate în sumă de 83.711.210 lei, au fost 

realizate în procent de 89,45%, respectiv au fost efectuate plăţi în valoare de 74.885.201 lei; 
- cheltuielile secţiunii de dezvoltare, programate în sumă de 1.135.040 lei, au fost realizate 

în procent de 94,46%, respectiv au fost efectuate plăţi în valoare de 1.072.227 lei. 
 
 Ponderea plăţilor efectuate pe secţiuni, în totalul plăţilor înregistrate la nivelul bugetului 

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

 

 
 

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

 
 

Plăţile efectuate în cadrul secţiunii de dezvoltare a bugetului centralizat al instituţiilor 
publice şi activităţilor finanţate parţial din venituri proprii la data de 31.12.2012, reprezintă în 
procent de 100% cheltuieli cu active nefinanciare şi au fost în cuantum de 1.072.227 lei. 

74,885,201, 

98.59% 

1.072.227;  

1,41% 

Bugetul centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral 

sau parţial din venituri proprii- plăţi pe secţiuni- lei  

secţiunea de funcţionare

secţiunea de dezvoltare

56,137,277, 

74.96% 

18,747,924, 

25.04% 

Ponderea plăţilor efectuate în anul 2012, pe titluri de cheltuieli,  

în totalul plăţilor înregistrate în cadrul secţiunii de funcţionare - lei 

cheltuieli de personal

bunuri şi servicii
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Capitolul de cheltuieli care deţine cea mai mare pondere în totalul execuţiei bugetare 
este capitolul bugetar 66.10 „Sănătate”, reprezentând 90,64%, urmat de capitolul bugetar 67.10 
„Cultură, recreere, religie” cu o pondere de 7,19%. 
 

Conform art. 22 alin 1 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, preşedintele 
consiliului judeţean, în calitate de ordonator principal de credite „analizează modul de utilizare a 
creditelor bugetare aprobate prin bugetele locale şi prin bugetele instituţiilor publice, ai căror 
conducători au calitatea de ordonatori secundari sau terţiari de credite, după caz, şi aprobă 
efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii, cu respectarea dispoziţiilor legale”. 
 Analizând contul de execuţie bugetară la data de 31.12.2012, se desprind următoarele: 
 

 Cap 51.02.01.03 – Autorităţi publice - cheltuieli de personal 
În cadrul acestui capitol bugetar se regăsesc cheltuielile instituţiei cu personalul. Acestui 

capitol i-au fost alocate fondurile necesare finanţării cheltuielilor de personal în sumă de 5.345.530 
lei, plăţile efectuate fiind în sumă de 5.333.191 lei. Proporţia utilizării fondurilor pentru cheltuielile 
de personal a fost de 99,77%. 
 

 Cap. 51.02.01.03 - Autorităţi publice – bunuri şi servicii 
           În anul 2012 pentru cheltuieli materiale au fost aprobate credite bugetare în sumă de 
1.780.490 lei, la data de 31.12.2012 s-a înregistrat o execuție bugetară în sumă de  1.636.602 lei. 
Proporţia utilizării fondurilor pentru cheltuielile de personal a fost de 91,92%. 
            Analitic, respectiv pe aliniatele clasificaţiei bugetare, execuţia se regăseşte astfel: 

- la furnituri de birou au fost alocate 29.000 lei fiind cheltuiţi 28.043 lei pentru achiziţionarea 
de rechizite necesare desfăşurării optime a activităţii Consiliului Judeţean Gorj şi a 
proiectelor derulate în anul 2012; 

- la materiale de curăţenie s-au alocat 20.000 lei, fiind cheltuiţi 17.542 lei pentru materiale de 
curăţenie necesare; 

- încălzit, iluminat şi forţă motrică – au fost achitate facturile pentru energia electrică şi gaze 
naturale conform contractelor încheiate, în sumă totală de 140.752 lei, faţă de creditele 
aprobate de 170.000 lei; 

- apă, canal, salubritate – plăţile efectuate au fost de 15.267 lei, conform contractelor 
încheiate cu SC Aparegio SA şi SC Polaris Holding Constanţa, nivelul creditelor aprobate fiind 
de 20.000 lei; 

- carburanţi şi lubrifinaţi – s-au cheltuit 75.000 lei pentru achiziţionarea de carburanţi pentru 
autoturismele din dotarea Consiliului Judeţean Gorj; 

- transport – din sumele alocate de 5.000 lei s-au cheltuit 4.548 lei pentru decontarea 
carburanţilor consumaţi de salariaţii unităţii ce s-au deplasat în interes de serviciu cu 
autoturismul proprietate personală şi pentru carburanţii consumaţi de consilierii judeţeni 
care nu au domiciliul în Tg-Jiu pentru deplasarea la ședinţele de consiliu; 

- Poştă, telecomunicaţii, radio, tv şi internet – au fost decontate convorbirile telefonice în 
reţeaua Vodafone, Romtelecom, achitate serviciile de internet, taxe poştale, timbre, în sumă 
totală de 103.182 lei; 

- Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare – au fost alocate sume pentru 
achitarea serviciilor prestate de diferite societăţi, conform contractelor încheiate (servicii de 
pază, servicii de tipărire Monitor Oficial, servicii de spălări auto, servicii de întreţinere a 
centralei telefonice, extinderea şi modernizarea reţelei de calculatoare şi telefonie, etc. ) sau 
pe baza referatelor întocmite de serviciile de resort în sumă totală de 658.990 lei, nivelul 
plăţilor înregistrate la finele anului 2012 fiind in sumă totală de 604.200 lei; 
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-  Reparaţii curente – s-au efectuat plăţi în valoare de 52.801 lei faţă de suma alocată de 
56.100 lei, reprezentând servicii de întreținere si reparații ale autoturismelor din dotarea 
instituției, 

- Obiecte de inventar – au fost achiziţionate în principal prelate pentru protejare colectori 
solari în sumă de 36.230 lei; 

- Deplasări interne – au fost decontate serviciile de cazare interne pentru delegaţiile care s-au 
deplasat în interes de serviciu in suma de 7.978 lei; 

- Deplasări în străinătate – au fost decontate serviciile de cazare pentru delegația care s-a 
deplasat în străinătate în sumă de 692 lei; 

- Cărţi, publicaţii şi materiale documentare – au fost decontate abonamentele la presă, şi 
diverse facturi pentru cărţi şi materiale documentare în sumă de 54.270 lei; 

- Pregătire profesională – au fost achitate cursuri de perfecţionare pentru salariaţii Consiliului 
Judeţean Gorj în sumă de 2.150 lei; 

- Reclamă şi publicitate -   s-au efectuat plăţi conform contractelor încheiate cu unităţile de 
publicitate şi în baza referatelor întocmite de serviciul mass media pentru diverse anunţuri în 
sumă de 217.874 lei; 

- Protocol şi reprezentare – sumele alocate au fost în sumă de 44.500 lei, înregistrându-se 
plăți în sumă de 34.662 lei; 

- Prime de asigurare non viaţă – au fost achitate poliţele RCA şi CASCO pentru autoturismele 
din dotare, conform legii în sumă de 21.437 lei; 

- Executarea silită a creanțelor bugetare- au fost înregistrate plăți în sumă de 202.044 lei 
reprezentând titlu executoriu –Reparație capitală Muzeu Județean Gorj. 

- Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii – au fost achitate diverse comisii de concurs în sumă totală 
de 17.930 lei. 
 
 Cap. 51.02.01.03 - Autorităţi publice – alte transferuri 

            În anul 2012 în vederea decontării cotizaţiei Consiliului Judeţean Gorj la Ansamblul Regiunilor 
Europene au fost alocate credite bugetare în sumă de 16.000 lei, nivelul execuţiei bugetare la finele 
anului fiind de 16.000 lei. 
 

  Cap. 51.02.01.03 - Autorităţi publice – alte cheltuieli 
             În anul 2012 au fost alocate credite bugetare în sumă de 571.000 lei pentru decontarea 
cotizaţiilor la diverse asociaţii şi fundaţii(ADIS, ADIA.ADR S-V Oltenia, etc.), nivelul plăţilor 
înregistrând suma de 545.364 lei. 
 

 Cap. 51.02.01.03 - Autorităţi publice – proiecte cu finanţare din fonduri externe 
nerambursabile(FEN)postaderare 

              În cadrul acestui titlu au fost repartizate credite bugetare în sumă de 252.000 lei aferente 
proiectului ,,EURO-STRATEGIE, EURO-ADMINISTRAŢIE, EURO-CETĂŢENI”, implementat depus 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”,potrivit  contractului de finanţare nr. 213/ 02.11.2010 
semnat cu Ministerul Administraţiei şi Internelor, în calitate de Autoritate de Management pentru 
Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, nivelul execuţiei bugetare 
înregistrate la data de 31.12.2012 fiind de 251.085,89 lei. Proiectul a fost finalizat în data de 
01.02.2012.  
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 Cap.51.02.01.03 – autorităţi publice – active nefinanciare 
             Analizând execuţia bugetară la nivelul investiţiilor la nivelul capitolului 51.02 am constatat 
următoarele: 
 

Nr.crt. Denumirea indicatorilor Cod indicator Credite bugetare 
2012 

Plăţi efectuate 
31.12.2012 

1.  Titlul X. Active nefinanciare 71 290.680 289.772 

2.  Active fixe (inclusiv reparaţii 
capitale) 

71.01 290.680 289.772 

3.  Construcţii 71.01.01 250.380 250.097 

4.  Masini,echipamente și mijloace 
transport 

71.01.02 8.000 7.900 

5.  Mobilier, aparatură birotică şi 
alte active corporale 

71.01.03 12.500 12.243 

6.  Alte active fixe 71.01.30 19.800 19.532 

 
Plăţile pentru investiţii efectuate în cadrul acestui capitol, s-au efectuat în baza unor 

contracte încheiate, astfel: 
1. pt investiţia „Sistem de supraveghere-Centrul Militar Județean Gorj”:  

- bugetul aprobat a fost de 12.500  lei; 
- plăţile efectuate au fost în sumă de 12.243 lei. 

2. pt investiţia „Aplicaţie software de cântărire autovehicule agabaritice”: 
- bugetul aprobat a fost de 12.800 lei; 
- plăţile efectuate au fost în sumă de 12.797 lei. 

3. pt. „Servicii de certificare a sistemului de management al calităţii (SMC) implementat la 
nivelul Consiliului Judeţean Gorj în conformitate cu standardul ISO 9001:2008”: 

- bugetul aprobat a fost de 7.000 lei; 
- plăţile efectuate au fost de 6.735 lei. 

4. pt. obiectivul „Actualizare plan de amenajare a teritoriului judeţului Gorj”: 
- bugetul aprobat a fost de 250.380 lei; 
- plăţile efectuate au fost de 250.097 lei. 

5. Pt. obiectivul „Înlocuire centrale termice Casa Gănescu”: 
- bugetul aprobat a fost de 8.000 lei; 
- plăţile efectuate au fost de 7.900 lei. 

 
 Cap.51.02.01.03 – autorităţi publice – active financiare 

            La data de 31.12.2012 au fost aprobate credite bugetare în sumă de 75.000 lei, necesare 
pentru decontarea cheltuielilor reprezentând contribuţia Consiliului Judeţean Gorj la constituirea 
capitalului social al SC VÂRFUL PĂPUŞA SA. Nivelul plăţilor  înregistrate la data de 31.12.2012 au fost 
în sumă de 75.000 lei. 

 
 Cap .54.02.50.02 Comisia Teritorială de Ordine Publică-cheltuieli de personal  
Fondurile alocate acestui capitol în valoare totală de lei au fost necesare pentru plata 

indemnizaţiilor  persoanelor ce fac din parte din această comisie, cheltuiala efectivă fiind de 160.590 
lei. 

 
 Cap. 54.02.50.02 Comisia Teritorială de Ordine Publică-active nefinanciare  
În cadrul acestui titlu au fost alocate fonduri în sumă de 58.400 lei în vederea  realizării 

sistemului de supraveghere video ATOP. La data de 31.12.2012 au fost înregistrate plăţi pe acest 
obiectiv de investiţii în sumă de 58.311 lei. 
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 Cap. 66.02.50.50 - Sănătate 

          Prevederea bugetară la nivelul anului 2012 la acest capitol se prezintă astfel : 
a) La nivelul titlului -Bunuri şi servicii- prevederea bugetară aprobată a fost de 450.030 lei, 

înregistrându-se o cheltuiala efectivă în sumă de 428.544 lei. La nivelul acestui titlu fondurile alocate 
au fost consumate pentru obiectivul privind lucrările de reparaţii curente efectuate la Spitalul Tudor 
Vladimirescu,Dobriţa constând în reparaţii la instalaţiile sanitare şi grupurile sanitare, conform 
contract nr 14227/26.08.2011-act ad.17397/01.11.11, valoarea totală a acestora fiind de 342.581 lei 
(342.580,86 lei), din care s-au executat şi decontat până la data de 31.12.2012, lucrări în sumă totală 
de 277.371 lei. 

Un alt obiectiv în cadrul acestui articol bugetar, a fost cel de „Reparaţii curente-săli de 
operație la Spitalul Judeţean de Urgenţă Tg.Jiu” conform contractului nr. 10.150/01.08.2012, 
valoarea totală a lucrărilor decontate până la data de 31.12.2012 fiind de 150.454 lei. 

La nivelul acestui capitol bugetar un alt obiectiv din cadrul acestui articol bugetar a fost cel 
referitor la „Servicii de asistență tehnică prin diriginți de șantier pentru lucrarea Reparaţii curente-
săli de operație la Spitalul Judeţean de Urgenţă Tg.Jiu ”, conform contract 
nr.11.568/11.09.12.Valoarea totală decontată pentru această lucrare este în sumă de 719 lei. 
    b) La nivelul titlului-Active nefinanciare, prevedere bugetară a fost de 446.400 lei, cheltuială 
efectivă fiind de 446.391 lei. Lucrările de investiţii derulate în cadrul acestui titlu bugetar, fac referire 
la următoarele obiective de investiţii: 
- Reabilitare instalaţii electrice Spitalul T.Vladimirescu, Dobriţa-elaborare documentaţie tehnico-
economică şi execuţie lucrări, lucrare executată conform contract nr.17458/02.11.11 şi decontată la 
data de 31.12.2012 în sumă totală de 446.391 lei. 
 

 Cap. 67.02.50 – Biblioteca Judeţeană-bunuri și servicii 
           În cadrul acestui capitol bugetar au fost repartizate credite în anul 2012 în sumă totală de 
10.200 lei, înregistrându-se o execuție bugetară pentru lucrarea „Contorizare individuală a 
consumului de gaze naturale la  Biblioteca Județeană Christian Tell” în sumă de 10.192 lei. 
 

 Cap. 67.02.50 – Biblioteca Judeţeană-acțiuni cu caracter științific și social-cultural 
            În cadrul acestui capitol bugetar au fost repartizate credite bugetare în sumă totală de 56.120 
lei, înregistrându-se o execuţie bugetară la data de 31.12.2012 în sumă totală de 39.142 lei. 
             

 Cap. 67.02.50 – Biblioteca Judeţeană-active nefinanciare 
            În cadrul acestui capitol bugetar au fost repartizate credite bugetare în sumă totală de 97.550 
lei, înregistrându-se o execuţie bugetară la data de 31.12.2012 în sumă totală de 84.156 lei aferentă : 
- obiectivului de investiţii „ Documentaţie tehnico-economică pentru investiţia R.K. Casa Iosif Keber”, 
conform contractului nr.15706/29.09.11 în sumă de 32.121 lei, 
-  obiectivului de investiţii „Extindere prin mansardare și înlocuire tâmplărie de lemn” în sumă de 35 
lei, 
- obiectivului de investiţii „Bust din bronz-Valentin Merișescu”, în sumă de 52.000 lei. 
             

 Cap. 68.02.05.02 – Asistenţă socială- proiecte cu finanţare din fonduri externe 
nerambursabile(FEN)postaderare 

              În cadrul acestui titlu în anul 2012 au fost repartizate credite bugetare în sumă de 2.291.960 
lei aferente proiectului “EXTINDERE ŞI DOTARE CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ DOBRIŢA - 
JUDEŢUL GORJ”, proiect depus în data de 07.08.2009, în cadrul Programului Operaţional Regional 
2007-2013, Axa  Prioritară 3 - Îmbunătăţirea  infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 
3.2. Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale, perioada 
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de implementare a proiectului fiind de 32 de luni de la data semnării contractului de finanţare, 
respectiv data de 21.06.2010. 

  La data de 31.12.2012 a fost înregistrată o execuţie bugetară aferentă acestui proiect în 
sumă de 1.225.288 lei.  
 

 Cap. 70.02.50- Servicii şi dezvoltare publică, locuinţe- Bunuri şi servicii 
 Bugetul de venituri şi cheltuieli alocat acestui capitol la acest titlu pe anul 2012, a fost în 
sumă de 49.800 lei,execuţia bugetară la data de 31.12.2012 fiind în sumă de 13.450 lei. 

Acestui capitol i-au fost alocate fondurile necesare finanţării cheltuielilor cu bunuri şi servicii 
privind plata unor tarife de monitorizare a autorizaţiei deţinute de autoritatea de autorizare pentru 
serviciile de transport public, pentru tipărire licenţelor de traseu pentru curse speciale precum şi 
pentru evaluarea unor construcții din domeniul public și documentații cadastrale. 
 

 Cap. 70.02.50- Servicii şi dezvoltare publică, locuinţe- alte transferuri 
În anul 2012 în vederea decontării lucrărilor executate în cadrul proiectului  derulat de 

Consiliul Judeţean Gorj “ECO-ENERGIE PENTRU JUDEŢUL GORJ” reprezentând Împrejmuiri instalații 
panouri solare pentru obiectivele de investiţii „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 la: Complex de recuperare pentru adulţi ”Bâlteni Târgu-Jiu”, Complexul de 
servicii comunitare pentru copilul cu nevoi speciale, Complexul de Servicii alternative la protecţia 
rezidenţială, Complexul de Servicii comunitare pentru copilul în dificultate, Complexul de îngrijire şi 
Asistenţă Suseni, Complexul de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa, Complexul de Servicii comunitare 
pentru recuperare-reabilitare a persoanelor cu handicap şi formare profesională Târgu-Cărbuneşti”, 
conform Contractului de finanţare nerambursabilă  nr. 869/ N /16. 11.2010 încheiat între 
Administraţia Fondului pentru Mediu şi UAT - Judeţul Gorj,au fost au fost alocate credite bugetare în 
sumă de 73.730 lei, nivelul execuţiei bugetare la data de 14.12.2012 fiind de 73.724 lei. 

De asemenea in bugetul de venituri și cheltuieli al anului 2012 au fost alocate credite 
bugetare în sumă de 35.590 lei pentru asigurarea cofinanțării în proiectul”Controlul integrat al 
poluării cu nutrienți ”, la data de 31.12.2012 înregistrându-se o execuție în sumă de 3.584 lei. 

Credite bugetare în bugetul anului 2012 au fost repartizate și pentru obiectivul ”Contribuție 
APAREGIO pentru proiectul Extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare 
din județul Gorj ”, la data de 31.12.2012 înregistrându-se o execuție în sumă de 0 lei. 
 

 Cap. 70.02.50- Servicii şi dezvoltare publică, locuinţe- proiecte cu finanţare din fonduri 
externe nerambursabile(FEN)postaderare 

             În cadrul acestui titlu în anul 2012 au fost repartizate credite bugetare în sumă de 8.985.160 
lei aferente proiectului „Realizarea sistemului  integrat de salvare montană al judeţului Gorj” 
proiect depus în cadrul AXA PRIORITARĂ 5 – DEZVOLTAREA DURABILĂ ŞI PROMOVAREA 
TURISMULUI, DOMENIUL DE INTERVENŢIE 5.2 – CREAREA, DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA 
INFRASTRUCTURII DE TURISM PENTRU VALORIFICAREA RESURSELOR NATURALE ŞI CREŞTERII 
CALITĂŢII SERVICIILOR TURISTICE prin care s-a propus creşterea numărului de turişti cu minim 20% 
într-o perioadă de 5 ani după finalizarea investiţiei. 
              La data de 31.12.2012 se  înregistrează o execuţie bugetară în sumă de 3.178.668 lei. 
 

 Cap. 70.02.50- Servicii şi dezvoltare publică, locuinţe- active nefinanciare 
             În cadrul acestui capitol bugetar au fost repartizate credite bugetare în sumă totală de 36.520 
lei, înregistrându-se o execuţie bugetară la data de 31.12.2012 în sumă totală de 7.001 lei aferentă : 
- obiectivului de investiţii „ Modernizarea circuitului de vizitare, Peştera Polovragi”, plăți totale 
înregistrate in sumă de 200 lei; 
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- obiectivului de investiții „Achiziționare pompă de circulație agent termic în vederea înlocuirii la 
centrala termică de la Baza Salvamont, Rânca”, plăți totale înregistrate în sumă de 6.801 lei. 
 

 Cap.74.02.05.02 Colectare, tratarea și distrugerea deșeurilor –active nefinanciare 
              În cadrul acestui capitol bugetar au fost repartizate credite bugetare în sumă totală de 
13.040 lei, înregistrându-se o execuţie bugetară la data de 31.12.2012 în sumă totală de 11.186 lei 
aferentă obiectivului de investiţii „ Avize și acorduri de gospodărire a apelor aferente proiectelor 
Sistem de Management Integrat al Deșeurilor Solide în județul Gorj”. 
 

 Cap.80.02.01.10 Alte cheltuieli –APIA-bunuri şi servicii  
 În cadrul acestui capitol se derulează plăţile efectuate cu transportul ajutoarelor alimentare 
oferite în cadrul programului PEAD 2012 (finanţate din Fondul European de Garantare Agricolă). 
  Execuţia bugetară în data de 31.12.2012 a fost în sumă de 58.868 lei, prevederile bugetare 
aferente anului 2012 fiind de 60.000 lei 
 

8. Amenajarea teritoriului şi urbanism 

 

a. Compartimentul urbanism si amenajarea  teritoriului 

- La finele anului 2012 s-a definitivat actualizarea Planului de Amenajare a 
Teritoriului Judeţului Gorj împreuna cu obţinerea avizelor şi acordurilor necesare aprobării 
acestuia. P.A.T.J. Gorj constituie principalul instrument privind strategia de dezvoltare urbanistică 
a unităţilor administrativ-teritoriale ale judeţului pentru următorii 10 ani, fiind elaborat în anul 
1997. 

- Împreună cu Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj, s-a analizat şi aprobat prin 
hotărâre de consiliu, „ Programul integrat de gestionare a calităţii aerului, pentru 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 si aprobat prin hotărâre de consiliu Planul de Analiză şi Acoperire a 
Riscurilor din judeţul Gorj elaborat de către Inspectoratul pentru Situaîii de Urgenţă, împreună cu 
care s-au efectuat deplasări la evenimentele produse în 9 localităţi, în vederea constatării si evaluării 
efectelor alunecărilor de teren si inundaţiilor. 

- S-au verificat si recepţionat lucrări privind sistemul informaţional specific 
domeniului imobiliar – edilitar si băncilor de date urbane pentru oraşul Ţicleni, program finanţat 
de către M.D.R.A.P.  

 
- S-au analizat documentaţiile şi s-a eliberat Avizul Arhitectului şef pentru actualizarea 

planurilor urbanistice generale ale municipiului Motru, oraşului Rovinari si comunei Slivileşti si 
pentru planurile urbanistice generale din 14 localităţi pentru construcţii de locuinţe, spaţii 
comerciale si parcuri fotovoltaice. 

- S-a verificat, recepţionat şi avizat documentaţii întocmite conform H.G. nr. 834/1991 
privind terenurile din patrimoniul societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, în 
vederea obţinerii certificatului de atestare a dreptului de proprietate. 

-  S-a asigurat participarea la grupuri de lucru constituite conform H.G. 1076/2004 la 
Agenţia pentru protecţia mediului Gorj privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu  
pentru planuri şi programe realizate în judeţul Gorj. 

- S-a asigurat 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. 
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- S-a asigurat participarea la şedinţele lunare de avizare la Comisia judeţeană pentru 
cultură din Craiova. 

- S-a asigurat participarea la întâlniri de lucru, informări, instruiri organizate la nivel 
judeţean, regional si naţional cu scopul informării şi însuşirii legislaţiei:  

- Conferinţa naţională Urbanconcept – Dezvoltare urbană modernă în 
Romania 

- Adunarea generală a Asociaţiei Localităţilor şi Zonelor Istorice şi de Artă  
- Consiliul consultativ al Parcului Naţional Domogled – Valea Cernei 

- S-au efectuat demersurile de solicitare la M.D.R.A.P. a fondurilor de la bugetul de 
stat pentru actualizarea în anul 2013 a planurilor urbanistice generale  a 14 localităţi din judeţul Gorj. 

- S-a făcut solicitare la M.D.R.T. pentru cofinanţarea cu suma de 110.000 lei, pentru 
întocmirea Hărţilor de risc la alunecări de teren pentru localităţile Târgu Jiu, Roşia de Amaradia, 
Samarineşti, Logreşti şi Vladimir, dar nu s-au primit aceste fonduri. 

- Pe tot parcursul anului am acordat asistenta de specialitate compartimentelor de 
urbanism din cadrul primăriilor localităţilor şi am transmis noutăţile legislative in domeniu. 

 

b. Compartimentul autorizări, disciplină și control 

În anul 2012, Compartimentul autorizări şi control a analizat, întocmit, înaintat spre 
aprobare şi eliberat un număr de 38 de autorizaţii de construire/desfiinţare pentru care s-au încasat 
1.506.389,6 lei şi un număr de  87 certificate de urbanism pentru care s-au încasat 2000 lei . 

S-au efectuat un număr de 57 de controale privind respectarea disciplinei în urbanism şi 
amenajarea teritoriului precum şi respectarea legislaţiei privind autorizarea lucrărilor de construire. 

S-a soluţionat un număr de 19 de sesizări şi scrisori referitoare la abateri de la regulile de 
construire. 

S-au întocmit şi transmis la Inspectoratul de Stat în Construcţii situaţii privind emiterea 
certificatelor de urbanism  si a autorizaţiilor de construire, la Direcţia Judeţeană de Statistică  - 
situaţia privind locuinţele autorizate, la compartimentul buget  - situaţii financiare şi sinteza acestora 
privind taxa de timbru de arhitectura şi a sumelor care trebuie transmise primăriilor pe teritoriul 
cărora s-au emis autorizaţii de construire şi certificate de urbanism. 

S-au regularizat şi încasat taxele pentru autorizaţii de construire la finalizarea lucrărilor. 
S-a acordat asistenţă de specialitate responsabililor cu urbanismul din unităţile teritoriale ale 

judeţului. 
 

9. Cooperare şi Dezvoltare Regională 

 

a. Proiecte implementate din fonduri nerambursabile 

PROIECTUL “REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI 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. 
  
Contractul de finanţare nr. 1222 a fost semnat în data de 23.02.2011, perioada de implementare a 
proiectului fiind de 24 de luni de la această dată. Ulterior, prin actul adiţional nr. 2 la contractul 
menţionat anterior, perioada de implementare a proiectului a fost prelungită cu 6 luni, respectiv 
până la data de 23.08.2013. 
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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. 
 
Principalele activităţi ale proiectului, conform graficului din cererea de finanţare, sunt următoarele: 
Achiziţia proiectului tehnic + DDE, Evaluarea cererii de finanţare şi a proiectului tehnic, Reabilitarea, 
modernizarea şi echiparea Ambulatoriului Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu – Jiu, Achiziţia 
vizibilităţii proiectului, Auditul proiectului, Închiderea proiectului, Management de proiect. 
Indicatorii propuşi prin cererea de finanţare sunt următorii: 

 Unităţi medicale reabilitate/modernizate/echipate – 1;  

 Suprafaţă  reabilitată, modernizată şi echipată - 7.716 mp;  

 Panou temporar - 1buc şi placă comemorativă - 1buc  pentru asigurarea vizibilităţii;  

 Comunicate de presă - 4 buc (2 comunicate de presă, la începerea şi încheierea activităţilor 
din proiect , 2 comunicate de presă care să descrie etapele principale ale proiectului);  

 Conferinţe de presă  - 2 ( 1 la lansarea şi 1 la închiderea proiectului);  

 Informare asupra proiectului în presa scrisă - 1;  

 Acces crescut la unităţile medicale reabilitate/modernizate/echipate, indiferent de sex, rasă, 
religie +10%;  

 Economie în consumul de  energie în unitatea reabilită + 53,76 %.  
În data de 18.08.2011 a fost emis ordinul de începere al lucrărilor cu data de 22.08.2011.  
Conform actului adiţional nr. 1 la Contractul de finanţare, valoarea totală aprobată a proiectului este 
în sumă  de 19.440.406,65 lei, din care: Cheltuieli eligibile 15.583.678,00 lei, Cheltuieli neeligibile 
107.320,00 lei,  TVA 3.749.408,65 lei. 
 
Pe parcursul anului 2012, au fost realizate următoarele: 

- venituri în sumă de 3.688.461,19 lei, după cum urmează: 

 Buget de stat + TVA în sumă de 1.346.752,45 lei 

 Sume primite de la UE (sume aferente anului curent + sume aferente anului anterior) în 
cuantum de 2.341.708,74 lei 

 cheltuieli în sumă de 3.759.356,00 lei, reprezentând contravaloarea lucrărilor executate, a 
serviciilor prestate (servicii de auditare financiară, servicii de informare şi publicitate, 
servicii de asistenţă tehnică prin diriginţi de şantier şi servicii de asistenţă tehnică din partea 
proiectantului) şi contravaloarea taxelor ISC. 
Pe parcursul anului 2012, în vederea susţinerii cheltuielilor, au fost alocate fonduri proprii 
în sumă de 254.092,82 lei.  

 La finalul anului 2012 a fost realizat un excedent în sumă de 183.197,85 lei. 
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PROIECTUL „EXTINDERE CAPACITATE, PRIN AMENAJARE ŞI MODERNIZARE  ETAJ III LA 
COMPLEXUL DE RECUPERARE ŞI REABILITARE NEUROPSIHIATRICĂ PENTRU ADULŢI 
”BÎLTENI” ”- JUDEŢUL GORJ  
Proiectul a fost depus 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, în data de 24.07.2009. 
Perioada de implementare a proiectului a fost 17 de luni de la data semnării contractului de 
finanţare. 
Contractul de finanţare cu numărul 746/21.06.2010 a fost semnat între U.A.T. – Judeţul Gorj în 
calitate de beneficiar, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în calitate Autoritate de 
Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, prin Agenţia pentru Dezvoltate S-V 
Oltenia, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013. 
În data de 21.10.2011 a fost finalizat proiectul, iar în data de 17.11.2011 a fost depusă cererea de 
rambursare finală. 
Valoarea totală a proiectului, în urma implementării acestuia, a fost de 1.005.105,07 lei, din care:  
- Cheltuieli eligibile 629.835,90 lei  
- Cheltuieli neeligibile 185.995,39 lei  
- TVA 189.273,78 lei  
În luna martie 2012 a fost primită suma de 334.270,54 lei, după cum urmează: 268.868,67 lei, 
reprezentând contravaloarea cheltuielilor eligibile şi 65.401,87 lei, reprezentând TVA, aferente 
cererii de rambursare finale depuse la sfârşitul anului 2011.  

 
PROIECTUL „EURO-STRATEGIE, EURO-ADMINISTRAŢIE, EURO-CETĂŢENI”  

 
Proiectul a fost depus 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”, în data de 01.09.2009. 
Perioada de implementare a proiectului este de 15 de luni de la data semnării contractului de 
finanţare. 
Scopul proiectului este dezvoltarea capacităţii de reglementare şi planificare strategică a 
autorităţilor administraţiei publice din judeţul Gorj. Obiectivele specifice ale proiectului au fost 
următoarele: Obiectivul specific 1 -  reactualizarea Strategiei de dezvoltare socio-economică a 
judeţului Gorj, 2007-2013 pe baza principiilor şi practicilor dezvoltării durabile. Obiectivul specific 2 - 
instruirea a 125 funcţionari publici cu atribuţii în planificarea şi implementarea strategiilor realizate 
la nivel local. Instruirea a fost analizată 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. 
 
Bugetul total al proiectului a fost de  969.060,00 lei, din care: 

- 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  
- TVA – 187.560,00 lei. 

 
Proiectul a fost finalizat în data de 01.02.2012. 
În bugetul de venituri și cheltuieli al anului 2012 au fost alocate credite bugetare în cadrul acestui 
proiect în sumă totală de 252.000 lei, nivelul execuţiei bugetare înregistrate la data de 31.12.2012 
fiind de 251.085,89 lei. 
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În cursul anului 2012 au fost rambursate integral sumele solicitate prin cererile de rambursare 
depuse. 
 

PROIECTUL „CONSOLIDAREA SISTEMULUI DE FORMARE CONTINUĂ A ANGAJAȚILOR 
CONSILIULUI JUDEȚEAN GORJ ȘI A INSTITUȚIILOR SUBORDONATE”, COD SMIS 22800 
 
Județul Gorj, reprezentat prin Consiliul Judeţean Gorj, are în implementare proiectul 

„Consolidarea sistemului de formare continuă a angajaților Consiliului Județean Gorj și a instituțiilor 
subordonate”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea 
Capacităţii Administrative, Axa prioritară 1 - „Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului 
ciclului de politici publice”– Domeniul major de intervenţie 1.3. Îmbunătățirea eficienței 
organizaționale, Operaţiunea „Module de pregătire în domenii ca achiziţiile publice, ECDL, limbi 
străine, dezvoltarea de proiecte, licitarea  şi managementul proiectelor etc.” 
 
Potrivit contractului de finanțare nr. 317/23.04.2012 (înregistrat la Consiliul Județean Gorj sub nr. 
5422 din 27.04.2012), valoarea totală a proiectului „Consolidarea sistemului de formare continuă a 
angajaților Consiliului Județean Gorj și a instituțiilor subordonate” este de 781.500 lei fără TVA (la 
care se adaugă TVA în valoare de 160.444,80 lei). Contribuția Consiliului Judeţean Gorj  este de 
15.630,00 lei, reprezentând 2% din totalul cheltuielilor eligibile, necesare pentru implementarea 
proiectului. 
 
Obiectivul general al proiectului este creşterea eficacităţii Consiliului Judeţean Gorj şi a Direcției 
Comunitare Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Gorj şi a standardelor generale de cunoştinţe şi 
expertiză la nivelul funcţionarilor publici şi a personalului contractual. 
Proiectul are trei scopuri bine definite: 
1. Creșterea capacităţii de management a instruirii resurselor umane la nivelul Consiliului Judeţean 
Gorj şi al Direcției Comunitare Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Gorj prin realizarea a 2 sisteme 
interne de formare continuă şi prin diseminarea bunelor practici în cadrul unei conferinţe; 
2. Formarea unui corp de mentori la nivelul Consiliului Judeţean Gorj şi al Direcției Comunitare 
Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Gorj; 
3. Dezvoltarea expertizei şi cunoştinţelor a 150 de angajaţi din Consiliul Judeţean Gorj şi unităţile 
subordonate în cel puţin unul din domeniile: formare formatori, achiziţii publice, limbi străine, 
dezvoltarea proiectelor, licitarea şi managementul proiectelor, protecţia datelor cu caracter 
personal, stare civilă, evidenţa persoanelor. 

 
PROIECTUL “EXTINDERE ŞI DOTARE CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ DOBRIŢA - 
JUDEŢUL GORJ”  

 
 Proiectul a fost depus 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, în data de 
07.08.2009. 
Perioada de implementare a proiectului este de 38 de luni de la data semnării contractului de 
finanţare. 
În data de 04.02.2010, în urma raportului de vizită la faţa locului, concluzia reprezentanţilor AM 
POR/OI a fost următoarea: recomandarea încheierii contractului de finanţare.  
 
Data de Semnare a contractului de finanţare nerambursabilă a fost 21.06.2010, reprezentând luna 1 
din calendarul activităţilor proiectului (perioada de implementare a proiectului). 
Au fost semnate două acte adiționale la contractul de finanțare, respectiv: 
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- Act adițional nr. 1 din 10.10.2012 privind prelungirea duratei de implementare a proiectului 
cu 4 luni 

- Act adițional nr. 2 din 18.02.2013 privind prelungirea duratei de implementare a proiectului 
cu 6 luni 

 
Bugetul total al proiectului aprobat 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. 
 
Obiectivul general al proiectului este reprezentat de îmbunătăţirea calităţii infrastructurii serviciilor 
sociale şi ridicarea acestora la standarde europene în cadrul Centrului de Îngrijire şi asistenţă 
Dobriţa,  judeţul Gorj, cu impact direct asupra egalizării şanselor de acces al persoanelor  la servicii 
specifice de asistenţă medico-socială şi de îngrijire.  
Prin proiect se urmăreşte construirea unui nou pavilion (P+1 - capacitate 50 locuri) care este necesar 
pentru crearea condiţiilor  de cazare şi masă conform standardelor minime de calitate pentru centre 
rezidenţiale destinate persoanelor adulte cu handicap precum şi pentru a se transfera toţi 
beneficiarii actuali ai Centrului, care în prezent sunt cazaţi în cele două pavilioane existente 
(Pavilionul A asigură atât spaţii de cazare pentru beneficiari cât şi spaţii pentru compartimentul 
administrativ, iar Pavilionul B asigura doar spaţii de cazare pentru beneficiari). 
De asemenea va fi înfiinţat un nou serviciu social „Centru de recuperare-reabilitare” cu o capacitate 
11 locuri. Acest centru se va înfiinţa în clădirea - Pavilionul B - al Complexului de Îngrijire şi Asistenţă 
Dobriţa, care va fi modernizată şi dotată cu echipamente specifice activităţilor desfăşurate, pentru a 
fi create condiţii conform standardelor în vigoare. 
Principalii indicatori ai proiectului sunt: 
- Construirea unei extinderi cu o suprafață construită de 1.011,26 mp 
- reabilitarea a 57,12 mp din clădirea existentă 
- dotarea, corespunzătoare a centrului conform listei de dotări aprobate în cadrul proiectului. 
 
Ordinul de începere al lucrărilor a fost emis în data de 29.04.2011. 
 
Valoarea contractelor de servicii și lucrări încheiate în cadrul proiectului, exceptând achiziția de 
dotări, este de 1.971.428 lei fără TVA. 
 
În anul 2009  au fost cheltuiţi 116.960 lei, reprezentând plata proiectului tehnic şi avizelor.  
În anul 2010 nu au fost cheltuiţi bani din bugetul propriu al Consiliului Judeţean. 
In anul 2011 au fost cheltuiți 424.100 lei şi au reprezentat contravaloarea situaţiilor de lucrări 
executate, a cotelor ISC, a serviciilor de audit, asistență tehnică şi respectiv a serviciilor de informare 
şi publicitate prestate (materiale necesare organizării conferinţei de presă, panouri temporare, 
comunicate de presă), din care: 

- 79.850 lei reprezentând cheltuieli privind finanțare națională (Buget de stat și Buget Local) 
- 334.810 lei reprezentând cheltuieli aferente finanțare nerambursabilă 
- 9.440 lei reprezentând cheltuieli neeligibile suportate de la bugetul local (venituri proprii) 

 
În bugetul de venituri și cheltuieli al Consiliului Judeţean pe anul 2012 au fost prevăzute credite 
bugetare în sumă de 2.291.960 lei din care: 

- TVA și contribuția Consiliului Județean Gorj în sumă de 1.803.954 lei 
- Contribuții de la Bugetul de stat – 57.251 lei 
- Cheltuieli fonduri nerambursabile – 323.920 mii lei 

 
La finele anului 2012 au fost decontate cererile de rambursare nr. 1, 2, 3, 4 și 5, veniturile încasate în 
contul plăților efectuate fiind în sumă de 1.170.044 lei. 
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Execuția bugetară înregistrată la sfârșitul anului 2012 a fost în sumă de 1.225.288  lei şi a reprezentat 
contravaloarea situaţiilor de lucrări executate, a cotelor ISC, servicii de audit, asistență tehnică, 
respectiv a serviciilor de informare şi publicitate prestate (comunicate de presă). 
 

PROIECTUL „SISTEM DE CANALIZARE SI STAŢIE DE EPURARE LA SPITALUL DE 
PNEUMOFTIZIOLOGIE TUDOR VLADIMIRESCU, COMUNA RUNCU, JUDEŢUL GORJ” 

 
Proiectul a fost finanţat în cadrul Mecanismului Financiar SEE (Spaţiul Economic European, 

Norvegia fiind donorul principal), având un buget total de 1.258.497,00 Euro. Contribuţia eligibilă 
nerambursabilă din partea Mecanismului Financiar SEE (85%) a fost de 1.052.663 euro, contribuţia 
eligibilă a Consiliului Judeţean Gorj (15%) de 185.764 euro iar contribuţia neeligibilă de 20.000 euro. 
 
Conform Contractului de finanţare  3/RO 0020 /08.12.2009, proiectul „Sistem de canalizare şi staţie 
de epurare la Spitalul de pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu, comuna Runcu, judeţul Gorj” a fost 
finalizat în 30 aprilie 2011. 
 
Suma totală facturată în perioada de implementare a proiectului (29.04.2009 – 30.04.2011), a fost 
de 2.385.342.62 lei, din care 2.327.959,39 lei cheltuieli eligibile, 54.358,47 lei penalităţi aplicate şi 
3.024,76 lei cheltuieli neeligibile. 
 
Pentru anul 2012 a fost prevăzută, în bugetul propriu al judeţului Gorj, suma de 9.000 lei pentru 
proiectul „Sistem de canalizare şi staţie de epurare la Spitalul de pneumoftiziologie Tudor 
Vladimirescu, comuna Runcu, judeţul Gorj.  
 
Din  această  sumă a fost cheltuită suma de  6.962 lei, astfel: 

- 266,6 lei,  reprezentând contravaloarea buletinelor de analiză a apei epurate în noua staţie 
de epurare construită în cadrul proiectului; 

- 1.426,45,  lei reprezentând contravaloarea taxei pentru obţinerea Autorizaţiei de 
gospodărire a apelor pentru noua staţie de epurare; 

- 5.269,0 lei, reprezentând poliţa de asigurare la incendii şi alte riscuri. 
 

PROIECTUL “REDESCOPERĂ GORJUL”  
 
Proiectul “Redescoperă Gorjul” a fost depus, în data de 11 ianuarie 2010, 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 de luni de la data semnării 
contractului de finanţare. 
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 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. 
În realizarea obiectivului general al proiectului au fost identificate pentru implementare următoarele 
obiective specifice: 
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 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. 
Contractul de finanţare nr. 995 a fost semnat în data de 10.11.2010, transmis de către MDRT prin 
adresa nr. 6492/03.12.2010 şi înregistrată la Consiliul Judeţean Gorj sub nr. 15418/9.12.2010. Prin 
actul adiţional nr. 2 la contractul de finanţare nr.995/2010 a fost prelungită perioada de 
implementare a proiectului la 18 luni. Durata de implementare a proiectului a fost de la 10.11.2010 
până la 10.05.2012. 
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 

În anul 2011 a fost virată din FEDR suma de 236.220,30 lei – reprezentând prefinanțare în procent de 
30% din totalul cheltuielilor eligibile. De asemenea, în cursul anului 2011 au fost efectuate plăţi în 
sumă de 103.499,66 lei la care se adaugă TVA în sumă de 22.781,68, rezultând un total de 
126.231,34 lei. 
Valoarea totală a proiectului rezultată în urma procedurilor de achiziţie publică este de 613.769,92 
lei din care: 

- cheltuieli eligibile: 492.578,00 lei 
- cheltuieli neeligibile: 3.950,00 lei 
- TVA: 117.241,92 lei 

În anul 2012 au fost efectuate plăţi în sumă de 308.764,04 lei (inclusiv TVA) din care până la cest 
moment au fost rambursate cheltuieli în valoare de 36.295,65 după cum urmează: 

- UE: 19.968,42 
- Buget de stat (buget naţional+TVA): 16.327,23 lei. 

 
PROIECTUL „CALITATE ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ” 

 
Proiectul „CALITATE ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ”, a fost depus spre finanţare în data de 3 
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”. Perioada de implementare a proiectului a fost de 12 de luni de la data 
semnării contractului de finanţare. 
Obiectivele generale ale proiectului au fost: 
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 a vizat: 
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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 Consiliului Judeţean 
Gorj şi la minim 20 de autorităţi ale administraţiei publice locale. 
 
În anul 2012 au fost rambursate cheltuieli în sumă de 227.173,20 lei după cum urmează: 

- UE: 176.322,04 lei 
- Buget de stat (buget naţional+TVA): 50.851,16 lei 

 
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 – 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  
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Perioada de implementare a proiectului este de 28 de luni de la data semnării contractului de 
finanţare. 
Proiectul se află în implementare, contractul de finanțare fiind semnat în data de 28.04.2011.  
Ulterior a fost semnat actul adițional nr. 1 din 13.06.2012 privind prelungirea duratei de 
implementare a proiectului cu 9 luni. 
Ordinul de începere al lucrărilor a fost emis în data de 31.10.2011. 
Valoarea contractelor de servicii și lucrări încheiate în cadrul proiectului, exceptând achiziția de 
dotări, este de 7.064.312.09 lei fără TVA.  
 
Cheltuielile înregistrate pe parcursul anului 2011 au fost în sumă de 1.910 lei şi au reprezentat 
contravaloarea serviciilor de informare şi publicitate prestate (materiale necesare organizării 
conferinţei de presă, comunicat de presă și pliante) realizate de la bugetul local (venituri proprii). 
În  bugetul de venituri și cheltuieli al Consiliului Judeţean Gorj pe anul 2012 au fost alocate credite 
bugetare în sumă de 8.985.160 lei din care: 

- TVA și contribuție Consiliul Județean Gorj în sumă de 3.518.863 lei 
- cheltuieli neeligibile – 216.450 lei 
- cheltuieli fonduri nerambursabile în sumă de 5.249.847 lei 

 
La finele anului 2012 au fost decontate cererile de rambursare nr. 1, 2, și 3, veniturile încasate în 
contul plăților efectuate fiind în sumă de 1.441.669 lei, din care: 

- prefinanțare – 362.664 lei 
- venituri aferente plăților efectuate în sumă de 1.079.005 lei 

 
Execuția bugetară înregistrată la sfârșitul anului 2012 a fost în sumă de 3.178.668  lei şi a reprezentat 
contravaloarea situaţiilor de lucrări executate, a cotelor ISC, servicii de audit, asistență tehnică, 
respectiv a serviciilor de informare şi publicitate prestate (comunicate de presă). 
 

PROIECTUL „REABILITARE DRUM JUDEȚEAN DJ 675, KM 0+000 – 25+000” 
 
Proiectul a fost depus 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”, în data de 28.02.2008. 
În data de 25.06.2011 a fost semnat Contractul de finanţare nr. 1869, perioada de implementare a 
proiectului fiind de 32 de luni de la această dată. 
Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea accesibilităţii regiunilor şi mobilităţii populaţiei, 
bunurilor şi serviciilor, în vederea stimulării dezvoltării economice durabile. 
Principalele activităţi, conform cererii de finanţare, sunt următoarele: Studiu de fezabilitate, Avize şi 
acorduri, Evaluare Cerere de Finanțare, Proiect Tehnic, Achiziţie lucrări de reabilitare, Execuţie 
lucrări de reabilitare drumuri, Management proiect, Promovare şi vizibilitate proiect, Audit financiar 
extern.  
Conform actului adiţional nr. 1 la contractul de finanţare, la data de 31.12.2012, bugetul aprobat al 
proiectului era în sumă de 52.703.117,71 lei, din care: 
- Cheltuieli eligibile 42.263.104,01 lei 
- cheltuieli, neeligibile 423.832,17 lei 
- TVA  10.016.181,53 lei 
Ulterior, conform actului adiţional nr. 2 la contractul de finanţare, bugetul aprobat este în sumă de 
28.634.404,51 lei, din care:  
- Cheltuieli eligibile 22.852.851,42 lei 
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- Cheltuieli, neeligibile 423.832,17 lei 
- TVA  5.357.720,92 lei 
Indicatorii principali ai proiectului, conform cererii de finanţare, sunt: 

 Reabilitare drumuri judeţene - 24,865 km drum judeţean reabilitat din 836,993 km drumuri 
judeţene existente în judeţul Gorj; 

 Reabilitare şi construcţie Podeţe - 7 podețe noi construite, 55 podeţe reabilitate şi 10 poduri 
reabilitate; 

 Reabilitări poduri cu deschidere peste 5 m - 10 poduri reabilitate; 

 Protecţia mediului - Zone afectate - 0 mp (Reabilitarea şi modernizarea drumului va urmări 
traseul existent, fără a implica afectarea altor suprafeţe); 

 Reducere costuri de exploatare a vehiculelor - 25%; 

 Reducere timp de parcurs - 30%; 

 Creare sau păstrarea locuri de munca pe durata execuţiei lucrărilor - 100 locuri de muncă vor 
fi create/menținute în timpul execuţiei lucrărilor; 

 Creare sau păstrarea de 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 de persoane şi marfă – 1305 autoturisme / microbuze şi 113 camioane; 

 Conştientizarea publică a ajutorului nerambursabil din partea Uniunii Europene  -8; 
Comunicate de presă, 7 Anunţuri de presă/invitaţie pentru licitaţie, 7 Panouri temporare pe 
perioada de execuție a lucrărilor, 7 Plăci permanente după finalizarea implementării 
proiectului, 50 Pliante, Promovare pe pagina web a Consiliului Judeţean Gorj. 

Până în prezent au fost realizaţi următorii indicatori, din cei propuşi prin cererea de finanţare: 7 
panouri temporare, trei comunicate de presă, unul la începerea activităţilor din proiect şi două pe 
parcursul implementării, 2 anunţuri de presă, o conferinţă de presă (la lansarea proiectului), 
procentul de realizare al lucrării în ansamblu fiind de aproximativ - 33,72%. 
Pe parcursul anului 2012, au fost realizate următoarele: 

- venituri în sumă de 4.637.901,24 lei, după cum urmează: 

 Buget de stat + TVA în sumă de 1.146.400,14 lei 

 Sume primite de la UE (sume aferente anului curent + prefinanţare) în sumă de 3.491.501,10 
lei 

 cheltuieli în sumă de 4.905.457,15 lei (din care 282.160,00 lei este contribuţia Consiliului 
Judeţean Gorj), reprezentând contravaloarea lucrărilor executate şi a serviciilor prestate 
(servicii de auditare financiară, servicii de informare şi publicitate, servicii de asistenţă 
tehnică prin diriginţi de şantier şi servicii de asistenţă tehnică din partea proiectantului) 

 La finalul anului 2012 a fost realizat un excedent în sumă de 14.604,09 lei. 
 

b. Susţinerea manifestărilor  cuprinse în Agenda Culturală 2011 

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 2012. 
 

Reconsiderarea, evaluarea şi valorificarea corespunzătoare a tradiţiilor şi autenticităţii 
cântecului şi portului popular gorjenesc, conservarea şi promovarea culturii au fost principiile care, 
în ultimii ani, au stat la baza programelor şi proiectelor culturale, a activităţilor şi acţiunilor culturale 
care s-au realizat. Nu putem începe o transformare a comunităţilor urbane şi rurale din România, şi 
implicit din Judeţul Gorj, fără să cunoaştem, să protejăm şi să promovăm patrimoniul cultural pe 
care l-am moştenit. Cultura a fost şi va rămâne unul dintre cele mai accesibile limbaje de 
comunicare, fiind promotorul principiului european Unitate în Diversitate, prin care se 
îmbunătăţeşte diversitatea şi patrimoniul culturii europene.  
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Redescoperirea, evaluarea şi valorificarea corespunzătoare a tradiţiilor şi autenticităţii 

cântecului şi portului popular gorjenesc, conservarea şi promovarea culturii au fost principiile care 
au stat la baza programelor şi proiectelor culturale, a activităţilor şi acţiunilor culturale care s-au 
realizat.  

     
Imagini de la diverse manifestări culturale  
 

În baza atribuţiilor ce îi revin, Consiliul Județean Gorj, susţine cultura ca o moştenire ce 
trebuie nu numai păstrată, ci şi transmisă. Dintotdeauna, cultura și fenomenul artistic i-au apropiat 
pe oameni, au creat o lume mai bună, mai tolerantă. În esenţă, arta şi cultura reprezintă forme de 
exprimare a libertății, care contribuie esenţial la progresul comunităţii, al întregii societăţi. 
 

Temeiul legal îl constituie Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, art. 9, alin.1 potrivit căruia: „în cadrul politicii economice naţionale, comunele, oraşele, 
municipiile şi judeţele au dreptul la resurse financiare proprii, pe care autorităţile administraţiei 
publice locale le stabilesc, le administrează şi le utilizează pentru îndeplinirea competenţelor şi 
atribuţiilor ce le revin, în condiţiile legii“ şi art. 91, alin.5, litera a, pct. 4 din același act administrativ, 
potrivit căruia: ”în exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), consiliul judeţean: a) asigură, 
potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice 
de interes judeţean privind: 4. cultura”. 
 

Legea nr.199 din 21 octombrie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2008 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea 
sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor culturale adoptată în temeiul art. 1 pct. II. 2 din 
Legea nr. 373/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.73 din 31 ianuarie 2008, reglementează finanţarea în condiţii de 
transparenţă şi competitivitate, îmbunătăţeşte sistemul de finanţare din venituri extrabugetare şi 
alocaţii de la bugetul de stat şi de la bugetele locale, stabilind legalitatea şi principiile care stau la 
baza sistemului de finanţare nerambursabilă. De asemenea, stabileşte clar ce înseamnă finanţare 
nerambursabilă necesară producerii şi/sau exploatării de bunuri culturale, iar printr-un aliniat nou 
stipulează că, pe lângă agenda culturală, autoritatea finanţatoare stabileşte şi un program anual 
propriu pentru acordarea de finanţări nerambursabile. 
  

Se precizează faptul că, o parte din acţiunile şi activităţile din Agenda Culturală 2012, au fost 
finanţate direct de Consiliul Județean Gorj, iar celelalte activităţi sunt organizate prin instituţiile 
culturale, subordonate: Şcoala Populară de Artă Târgu-Jiu, Ansamblul Artistic Profesionist „Doina 
Gorjului”, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj, Biblioteca 
Judeţeană „Christian Tell” şi Muzeul Judeţean „Alexandru Ştefulescu”. 
                                                                                                                                                                        

Conform Agendei culturale a judeţului pe anul 2012, au fost organizate peste 500 
manifestări, dintre care circa 230 cu impact zonal, judeţean, regional, naţional şi internaţional, dintre 
care amintim:  
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- 33 festivaluri şi concursuri: 21 folclorice (1 naţional, 1 internaţional), 3 de teatru (1 internaţional), 3 
de umor (2 naţionale), 2 de literatură contemporană (1 naţional, 1 internaţional), 1 de muzică corală, 
1 de muzică uşoară, 1 de muzică folk şi balade (naţional), 1 de dans contemporan;  
- 30 sărbători comunitare;  
- 5 târguri ale meşterilor populari (1 zonal, 2 naţionale);  
- 3 târguri de produse tradiţionale;  
- 1 tabără de cercetare etnofolclorică;  
- 1 tabără internaţională de sculptură;  
- 1 tabără internaţională de film, fotografie, sculptură mică, pictură şi grafică/ Gorjfest;  
- 1 tabără internaţională de pictură;  
- 6 saloane: de sculptură mică (internaţional), de artă populară (judeţean), de fotografie (judeţean), 
de umor (naţional), de film, fotografie, sculptură mică, pictură şi grafică (internaţional), de carte 
(judeţean);  
- circa 120 lansări de cărţi şi reviste de cultură;  
- expoziţii temporare de carte, artă populară, artă plastică, fotografie;  
- simpozioane, mese rotunde, seminarii tematice, sesiuni de comunicări;  
- aniversări ale primelor atestări de localităţi, ale unor instituţii publice sau a unor evenimente de 
mare rezonanţă istorică sau culturală, ale unor personalităţi marcante pentru istoria şi cultura locală 
sau naţională;  
- nedei, bâlciuri, hramuri locale.  
- concertele şi spectacolele din stagiunile permanente ale Teatrului ,,Elvira Godeanu”, Ansamblului 
Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului”, Orchestrei de cameră ”Lyra Gorjului” şi Trupei de păpuşari 
,,Pinocchio”;  
- spectacolele ocazionale susţinute de cele 17 ansambluri folclorice de amatori din judeţ: Şcoala 
populară de artă Târgu-Jiu, Novaci, Polovragi, Baia de Fier, Târgu-Cărbuneşti, Băleşti, Hurezani, 
Padeş, Motru, Drăgoteşti, Palatul Copiilor Târgu-Jiu, Liceul de arte Târgu-Jiu, Stoina, Stăneşti, 
Dănciuleşti, Crasna;  
- spectacolele ocazionale susţinute de cele 29 formaţii de dansuri populare mixte (Licurici, Poiana 
Seciuri, Bustuchin, Dobriţa, Mătăsari, Topeşti, Sohodol, Crasna, Negomir, Peştişani, Bengeşti, 
Bălceşti, Sadu, Novaci, Rovinari, Bărbăteşti, Turceni, Ioneşti, Bâlta, Cătune, Căpreni, Leleşti, 
Samarineşti, Cruşeţ) şi cele 5 formaţii de dansuri populare de fete (Dobriţa, Sadu, Stoina, 
Pociovaliştea, Raci);  
- concertele ocazionale susţinute de cele 7 formaţii corale aflate în activitate;  
- concertele ocazionale susţinute de cele 14 tarafuri tradiţionale înregistrate: Târgu-Jiu, Leleşti, 
Bălceşti, Târgu-Logreşti, Novaci, Godineşti, Runcu, Stoina, Târgu-Cărbuneşti etc.;  
- concertele ocazionale susţinute de cele 10 grupuri vocale folclorice (Şcoala pop., Liceul de arte, 
Băleşti, Tismana, Crasna);  
- concertele ocazionale la care participă 25 de rapsozi populari înregistraţi (10 bărbaţi, 15 femei);  
- spectacolele ocazionale susţinute de cele 5 formaţii de teatru de amatori: Novaci, Motru, Turceni, 
Polovragi, Brăneşti;  
- vernisajele expoziţiilor de artă plastică ale Filialei Gorj a UAP, Muzeului de Artă şi Centrului de 
cultură şi artă ,,C-tin Brâncuşi”;  
 
Sintetizând, oportunităţile culturale pe care le oferă Gorjul în acest moment putem observa: 
- o tradiţie culturală reală; 
- o reţea instituţională bine structurată în cele două componente fundamentale: cultură populară şi 
cultură de performanţă; 
- o ofertă culturală motivantă, care răspunde relativ corect necesităţilor culturale ale comunităţii 
Gorjului, promovată naţional şi internaţional prin editarea anuală a Agendei Culturale a Judeţului 
Gorj; 
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- un nucleu de specialişti suficient de bine pregătit şi cu o anume experienţă profesională; 
- o elită culturală productivă, cea mai valoroasă după cel de-al doilea război mondial; 
- un fond  încă viu de tradiţii, obiceiuri, meşteşuguri populare, menţinut şi valorificat în special în 
ultimii ani de cele 3 instituţii cu atribuţii în domeniu: Centrul Județean pentru Conservarea și 
Promovarea Culturii Tradiționale Gorj, Şcoala Populară de Artă Târgu-Jiu, Ansamblul Profesionist 
Artistic ”Doina Gorjului” Târgu-Jiu; 
- o dinamică accelerată a culturii de tip profesionist, realizată prin crearea de instituţii şi organisme 
de gen, cu o ofertă care depăşeşte uneori cererea culturală a momentului; 
- o deschidere din ce în ce mai pronunţată spre fenomenul cultural şi nevoile sale din partea 
administraţiei publice judeţene şi locale, atât la nivelul rezolvării bazei materiale (construcţii, 
reabilitări, modernizări, dotări de sedii), cât şi la acela al iniţiativelor culturale proprii şi al 
subvenţionării funcţionării aşezămintelor şi al manifestărilor culturale propuse de acestea; 
- apariţia, deşi încă timidă, a activităţilor de mecenat; 
- o creştere pronunţată a responsabilităţilor asumate de instituţiile din domeniu; 
- o creştere semnificativă a ponderii participării culturii de tip profesionist la dezvoltarea 
fenomenului cultural gorjean; 
- o prezenţă din ce în ce mai notabilă a culturii gorjene în spaţiul spiritual regional şi naţional; 
- o amplificare fără precedent a contactelor culturale internaţionale, de unde o creştere a gradului 
de promovare pozitivă a imaginii Gorjului; 
- un imens potenţial pentru dezvoltarea turismului natural, cultural, istoric şi religios (peşteri, chei, 
rezervaţii naturale, mănăstiri şi biserici medievale, locuri istorice, obiceiuri şi tradiţii populare, 
Centrul de Artă Constantin Brâncuşi, evenimente culturale de mare anvergură etc.). 
Programul anual propriu pentru acordarea de finanţări nerambursabile în vederea susţinerii  
proiectelor şi manifestărilor cultural-ştiinţifice şi educative pentru anul 2012, stă la  baza întocmirii şi 
aprobării bugetului propriu al Consiliului Judeţean Gorj unde sunt detaliate în cadrul capitolului 
bugetar – 67.02 – cultură, recreere şi religie, cheltuielile curente cu bunuri şi servicii potrivit 
clasificaţiei economice şi funcţionale aprobate de Ministerul Finanţelor este în valoare de 195.000 
lei.  
Prin adoptarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 104/27.12.2011, s-a aprobat Programul anual 
propriu pentru acordarea de finanţări nerambursabile în vederea susţinerii manifestărilor cultural-
ştiinţifice şi educative cuprinse în Agenda Culturală  pentru anul 2012, precum şi suma de 195 mii lei 
necesara desfăşurării acestora.  
 

c. Cofinanţarea proiectelor de interes județean 

COFINANȚARE PROIECT "ÎMBUNĂTĂŢIREA DOTĂRII CU ECHIPAMENTE A BAZELOR OPERAŢIONALE 
PENTRU INTERVENŢII ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ ÎN REGIUNEA SUD VEST OLTENIA" COFINANȚAREA 
AFERENTĂ ANULUI 2012 CONTRACT NR. 598/27.11.2009. 
 
În data de 08.04.2008 a fost constituită Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sud Vest Oltenia 
(A.D.I. SV Oltenia), solicitant eligibil al finanţării conform Ghidului Solicitantului, formată din cele 5 
judeţe ale regiunii reprezentate de consiliile judeţene Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt şi Vâlcea. Scopul 
constituirii acestei asociaţii a fost solicitarea finanţării nerambursabile pentru achiziţionarea 
echipamentelor pentru intervenţii în situaţii de urgenţă și furnizarea în comun a serviciului public de 
intervenţii în situaţii de urgență la nivelul întregii regiuni. 
 
În data de 27.11.2009 a fost semnat Contractul de finanţare nr. 598 între Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei, în calitate de Autoritate de Management, prin Agenţia pentru Dezvoltare 
Regionala Sud - Vest Oltenia, în calitate de Organism Intermediar, pe de o parte, şi Asociaţia de 
Dezvoltare Intercomunitară Sud Vest Oltenia, în calitate de Beneficiar, pe de altă parte. 

http://www.traditiigorj.ro/
http://www.traditiigorj.ro/
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În cadrul proiectului au fost achiziționate un număr de 44 de echipamente specifice, după cum 
urmează: 
Autospeciale pentru lucrul cu apă şi spumă – 21 bucăţi; 
Autospeciale de cercetare NBCR (nuclear, biologic, chimic, radiologic) – 2 bucăţi; 
Autospeciale pentru descarcerări grele – 5 bucăţi; 
Autospeciale complexe de intervenţie descarcerare şi acordarea asistenţei medicale de urgenţă 
FRAP – 15 bucăţi; 
Centru mobil de comandă şi control - 1 bucată 
 
Pentru judeţul Gorj au fost achiziţionate: 8 echipamente (4 autospeciale pentru lucrul cu apă şi 
spumă, 1 autospecială pentru descarcerări grele, 3 autospeciale complexe de intervenţie, 
descarcerare şi acordarea asistenţei medicale de urgenţă - FRAP). 
Valoarea totală a proiectului „Îmbunătățirea dotării cu echipamente a bazelor operaționale pentru 
intervenții în situații de urgență în regiunea Sud-Vest Oltenia”, a fost de 49.069.000,00 lei, din care:  
- Cheltuieli eligibile 41.136.134,45 lei; 
- Cheltuieli neeligibile 98.319,33 lei; 
- TVA 7.834.546,22 lei. 
 
Cofinanţarea din bugetul Consiliul Judeţean Gorj pentru proiect a fost de 1.624.394,12 lei, din care:  
- Cheltuieli eligibile 152.475,63 lei; 
- Cheltuieli neeligibile 23.400 lei; 
- TVA 1.448.518,49 lei. 
 
Durata de implementare a proiectului a fost de 38 luni, respectiv între 27.11.2009 şi 27.01.2013.                                                                                                                                                 
În anul 2010 Consiliul Judeţean Gorj a virat în contul proiectului suma de 439.628,00 lei iar în anul 
2011 suma de 1.137.295,46 lei, în total 1.576.923,46 lei.  
 
Contribuţia Consiliului Judeţean Gorj, reprezentând TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile va fi 
recuperată după rambursarea cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului, până la sfârşitul anului 
2013. 
 
REABILITAREA, MODERNIZAREA, DOTAREA COMPLEXULUI DE ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ SUSENI 

 
Contractul de finanțare aferent proiectului „REABILITAREA, MODERNIZAREA, DOTAREA 
COMPLEXULUI DE ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ SUSENI, JUDEŢUL GORJ”, Cod SMIS 21031, a fost semnat 
în data de 18.08.2011, încheindu-se contractul nr. 2101 din 18.08.2011 între Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Turismului, prin  Agenția pentru Dezvoltare Regională  Sud-Vest Oltenia și D.G.A.S.P.C. 
Gorj. Proiectul se va implementa în cadrul Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 
3 “Îmbunătățirea infrastructurii sociale”, Domeniul major 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 Îngrijire şi Asistenţă Suseni, 
judeţul Gorj, cu impact direct asupra egalizării şanselor de acces ale persoanelor  adulte cu handicap 
din judeţul Gorj la servicii specifice de asistenţă medico-socială şi de îngrijire.  
 
Bugetul total al proiectului este de 3.635.938,87 lei cu TVA. 
 
Durata de implementare a proiectului este de 17 luni de la data semnării contractului de finanţare cu 
autoritatea de management. Durata de finalizare a proiectului 18.01.2013. 
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Până la finele anului 2011 au fost efectuate plăți în valoare totală de 10.000  lei cu TVA, urmând ca 
diferența până la valoarea totală a contractelor încheiate în baza contractului de finanțare 
nerambursabilă să se efectueze în cursul anilor 2012-2013. 
Bugetul total al proiectului este de 3.635.938,87 lei, din care: 
- Cheltuieli eligibile 2.900.788,70 lei; 
- Cheltuieli neeligibile 37.302,00 lei; 
- TVA 697.848,17 lei  
  Cofinanţarea proiectului presupune alocarea sumei de 793.385,20  lei, din care: 
- cheltuieli eligibile 58.235,03 lei, reprezintă 2% din totalul cheltuielilor eligibile efectuate pentru 
implementarea proiectului; 
- cheltuieli neeligibile 37.302,00 lei; 
-TVA 697.848,17 lei 
Asistență  financiară nerambursabilă solicitată: 2.842.553,67 lei. 
Pentru buna desfășurare a implementării proiectului și pentru asigurarea fluxului de numerar în anul 
2012 au fost prevăzute în buget: 
A. La secțiunea venituri-sume primite de la UE (FEDR): 
- 145.039,40 lei reprezentând prefinanțare de 5% din valoarea eligibilă a proiectului; cererea de 
prefinanțare a fost depusă la ADR Sud - Vest Oltenia în data de 26.10.2011, înregistrată sub 
nr.15920/26.10.2011; 
- 1.483.284,00 lei reprezentând rambursări de la UE (Fondul European pentru Dezvoltare Regională); 
- 261.755,43 lei reprezentând rambursări de la bugetul de stat; 
- 1.109.921,17 lei cofinanțarea Consiliul Județean (cheltuieli eligibile, neeligibile și TVA  aferent 
cheltuielilor neeligibile) +  sume în avans până la rambursare. 
  B. La secțiunea  cheltuieli: 
- 3.000.000,00 lei  reprezentând cheltuieli aferente proiectului în anul 2012. 
 
Având în vedere prevederile Legii bugetului pe anul 2012 nr. 293 din 22.12.2011, din care rezultă că 
bugetul aferent anului 2012 este mult diminuat față de bugetul anului 2011, și întrucât la nivelul 
instituției noastre se află în derulare  un număr mare de obiective de investiții, printre care și 
investiții ce au termenul de finalizare în cursul anului 2012, estimăm ca necesar pentru începutul 
anului 2012 un minim de 1.109.921,17 lei din bugetul propriu al județului Gorj, pentru 
implementarea proiectului, sumă ce urmează a fi suplimentată prin rectificări bugetare în cursul 
anului 2012. 
Diferențele de sume necesare pentru implementarea proiectului se vor estima în anul 2013, având în 
vedere că proiectul se va finaliza în luna ianuarie 2013, sumele acestea fiind necesare pentru 
achitarea situaților de plată finale. De asemenea, cererile de rambursare finale sunt estimate a se 
depune în anul 2013, în luna februarie. 

 
COFINANŢAREA PROIECTULUI "CONTROLUL INTEGRAT AL POLUĂRII CU NUTRIENȚI"  
 
Proiectul "Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi" este finanţat în urma acordurilor semnate de 
România cu Banca Internaţională de Reconstrucţie şi Dezvoltare, ratificate prin Legea 
228/23/11.2008. În data de 18.12.2008, Ministerul Economiei şi Finanţelor şi Ministerul Mediului şi 
Dezvoltării Durabile au încheiat Acordul Subsidiar nr. 345 şi Convenţia de Finanţare nr. 346, prin care 
Ministerul Mediului este desemnat drept beneficiar al fondurilor proiectului. Prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean nr. 35 din 28.04.2009 a fost aprobată participarea Consiliului Judeţean Gorj, în 
calitate de cofinanţator, alături de Ministerul Mediului şi Pădurilor – Unitatea de Management, la 
implementarea în comun a Proiectului "Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi". De asemenea, 
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prin Hotărâre a fost aprobată Convenţia de Colaborare între Ministerul Mediului şi Consiliul Judeţean 
Gorj şi contribuţia financiară a Consiliului Judeţean Gorj la implementarea proiectului. 
 
Potrivit prevederilor art. 3. Aspecte financiare, alin. 3.1. din Convenţia de colaborare între 
Ministerul Mediului – UMP 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, reprezentând 5% din valoarea lucrărilor de investiţii incluse în proiectul 
"Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi" este în valoare totală de 14.650 Euro şi aceasta va fi 
acordată începând cu anul 2012. 
 
Conform notei de fundamentare nr. 328 din 10.01.2012, pentru anul 2012 a fost prevăzută în 
bugetul propriu al județului Gorj, suma de 65.000 lei, (echivalentul a 14.650 Euro la cursul 1 Euro 
=4,436 lei), reprezentând cofinanţarea de 5% a Consiliului Judeţean Gorj, pentru asigurarea 
implementării proiectului "Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi".  
 
Ca urmare a notei de fundamentare nr. 4540 din 05.04.2012, pe baza estimării costurilor proiectului 
pentru anul 2012, din totalul de 65.000 lei, a fost disponibilizată suma de 29.410 lei, astfel că suma 
prevăzută pentru anul 2012, pentru implementarea proiectului "Controlul Integrat al Poluării cu 
Nutrienţi" a fost de 35.590 lei. 
 
Din suma de 35.590 lei, prevăzută pentru anul 2012 pentru proiectul ”Controlul Integrat al Poluării 
cu Nutrienţi”, Consiliul Judeţean Gorj a virat în contul comunei Băleşti, suma de 3.583,54 lei ( 
echivalentul  a  800  euro, la cursul de 1 euro = 4,5 lei ) reprezentând 5% din valoarea totală a 
costurilor serviciilor de realizare a Studiului de Prefezabilitate, Studiului de Fezabilitate şi a 
Proiectului tehnic. 
 

d. Finanţarea activităților de tineret  

În conformitate cu prevederile art. 28, alin. 1 din Legea nr. 350/2006, Consiliul Judeţean Gorj a 
prevăzut în bugetul propriu al judeţului, pentru anul 2012, suma de 42.000 lei, fond constituit pentru 
finanţarea activităţilor de tineret a structurilor neguvernamentale de utilitate publică de şi pentru 
tineret, precum şi a unor activităţi de tineret de interes local, aşa cum rezultă din Hotărârea 
Consiliului Judeţean Gorj nr. 5/27.01.2012 privind aprobarea bugetului propriu al judeţului Gorj pe 
anul 2012. 
 
Pentru anul 2012 Consiliul Judeţean Gorj și-a propus să acorde finanţare ONG-urilor de/şi pentru 
tineret, pentru domeniile: educaţie, minorităţi naţionale, cultură, asistenţă socială, sănătate, mediu, 
promovarea tineretului şi teme europene. 
 
Potrivit art. 14 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare, orice cheltuială din fondurile publice locale poate fi efectuată numai dacă este aprobată şi 
dacă există bază legală pentru angajarea ei, în consecinţă, finanţarea proiectelor de tineret 
realizându-se în baza unui acord de parteneriat încheiat între Consiliul Judeţean Gorj, în calitate de 
partener, şi reprezentanţii organizaţiilor neguvernamentale de şi pentru tineret, cu stricta respectare 
a prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 
În urma consultării publice cu reprezentanţii organizaţiilor neguvernamentale de/şi pentru tineret, 
părţile au stabilit de comun acord ca din fondul destinat activităţilor de tineret pentru anul 2012, în 
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sumă de 42.000 lei, suma maximă alocată pentru fiecare proiect depus să fie de 5.000 lei (cu T.V.A) / 
proiect / ONG. 
 
În anul 2012, Consiliul Judeţean a încheiat  acorduri de parteneriat în vederea acordării de sprijin 
financiar pentru un număr de 4 ONG-uri: Societatea Română pentru Cultură şi Ştiinţă „Tineri pentru 
Viitor”; Asociaţia Română de Oncologie „Sfânta Ana”; Asociaţia „O nouă şansă pentru toţi gorjenii” și 
Uniunea Rromilor Creştini din România. 

 Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 25 din 23.02.2012, a fost aprobat parteneriatul 
între Consiliul Judeţean Gorj şi Societatea Română pentru Cultură şi Ştiinţă „TINERI PENTRU VIITOR” 
în vederea cofinanţării proiectului ”O lume, un cer” – „Luna Mondială a Astronomiei”, pe bază de 
justificare a sumelor alocate. Consiliului Judeţean Gorj a avut obligaţia principală de a aloca suma de 
5.000 lei (cu TVA), reprezentând o contribuţie financiară de 23% din valoarea totală proiectului de 
22.500 lei. 
Asociaţia Societatea Română pentru Cultură şi Ştiinţă „TINERI PENTRU VIITOR” a organizat în 
parteneriat cu Consiliul Judeţean Gorj  în perioada 1-29 aprilie 2012 o serie de manifestări cu un 
puternic caracter cultural şi ştiinţific dedicat unui important eveniment organizat la scară mondială – 
“Luna Mondială a Astronomiei” 
Evenimentele realizate pe parcursul lunii aprilie 2012 au fost următoarele: 
- Festivitatea de deschidere a evenimentului - Târgu-Jiu – Teatrul Dramatic Elvira 
Godeanu/Piaţa Prefecturii; 
- Săptămâna Lunii - Târgu-Jiu – Piaţa Prefecturii; 
- Ziua Soarelui - Târgu-Jiu – Piaţa Prefecturii; 
- Ziua lui Saturn - Târgu-Jiu – Coloana Infinitului; 
- Lyride - Târgu-Jiu – Preajba (Poiana Narciselor); 
- Star Party mondial - Târgu-Jiu – Preajba (Poiana Narciselor); 
- Festivitatea de închidere a evenimentului - Târgu-Jiu – Coloana Infinitului. 
 

 Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 26 din 23.02.2012, a fost aprobat parteneriatul 
între Consiliul Judeţean Gorj şi Asociaţia Română de Oncologie „Sfânta Ana” în vederea cofinanţării 
proiectului ”Spune Stop Fumatului! Cancerul ucide indiferent de vârstă!”, pe bază de justificare a 
sumelor alocate. În cadrul proiectului ”Spune Stop Fumatului! Cancerul ucide indiferent de vârstă!”, 
Consiliul Judeţean Gorj  a avut obligaţia principală de a aloca suma de 5.000 lei (cu TVA), 
reprezentând o contribuţie financiară de 28,57% din valoarea totală proiectului de 17.500 lei. 
Asociaţia Română de Oncologie „Sfânta Ana”,  în parteneriat cu Consiliul Judeţean Gorj  a organizat  
pe tot parcursul lunii mai 2012 o serie de manifestări – Ziua Mondială fără tutun – care au avut drept 
scop abandonarea fumatului și încurajarea tinerilor în mod special să fie mai vulnerabili la reclama 
agresivă practicată de producătorii de țigări. 
 

 Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 28 din 23.02.2012, a fost aprobat parteneriatul 
între Consiliul Judeţean Gorj şi Asociaţia „O nouă şansă pentru toţi gorjenii” în vederea cofinanţării 
proiectului ”O sarcină corectă, un copil sănătos!”. În baza acordului de parteneriat încheiat între 
Consiliul Judeţean Gorj  şi Asociaţia „O nouă şansă pentru toţi gorjenii”, instituția noastră a avut 
obligaţia de a aloca suma de 5.000 lei (cu TVA), reprezentând o contribuţie financiară de 29,41% din 
valoarea totală proiectului de 17.000 lei. 
Asociaţia „O nouă şansă pentru toţi gorjenii” în parteneriat cu Consiliul Judeţean Gorj  a organizat  în 
perioada 6-8 aprilie 2012 o serie de acţiuni care au avut drept scop conştientizarea viitoarelor mame 
despre ceea ce înseamnă femeia înainte şi după sarcină, dar şi a mamelor care trebuie să ştie toate 
tainele unui bebeluş, ajutate să îl descopere mult mai bine şi să crească sănătos. 
Evenimentele realizate pe parcursul proiectului au fost următoarele: 
- Conferinţă de presă în sala de şedinţe a Consiliului Judeţean Gorj; 
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- Creşterea imunităţii copilului de la 0 la 18 ani – Dr. Ana Culcer, Medic Primar Pediatru, 
Doctor în Ştiinţe Medicale, Şef secţie Neonatologie al Spitalului Universitar Bucureşti; 
- Pregătirea părinţilor pentru o sarcină normală şi un copil sănătos – Dr. Simona Albu, Medic 
specialist obstetrică-ginecologie, Spitalul Universitar Bucureşti; 
- Patologia neurologică şi sarcina – Dr. Cristina Căliman, Medic neurolog, director medical, 
Spitalul Judeţean Târgu-Jiu; 
- Discuţii cu mămicile/potenţiale mămici despre problemele ginecologice ale fiecăruia; 
- Sfaturi, îndrumări, concluzii. 
 

 Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 27 din 23.02.2012, a fost aprobat parteneriatul 
între Consiliul Judeţean Gorj şi Uniunea Romilor Creştini din România în vederea co-finanţării 
proiectului „Din comoara noastră, daruri pentru toţi!”. În baza acordului de parteneriat încheiat între 
Consiliul Judeţean Gorj  şi Uniunea Romilor Creştini din România, instituția noastră a avut obligaţia 
de a aloca suma de 4.166,4 lei (cu TVA) reprezentând o contribuţie financiară de 30% din valoarea 
co-finanţării proiectului în sumă de 3.200 euro (13.888 lei la cursul BNR din data de 14.02.2012) din 
valoarea totală a proiectului de 9.150 euro (39.711 lei la cursul BNR din data de 14.02.2012).  
 
Proiectul ”Din comoara noastră, daruri pentru toţi!” a urmărit:  
- dezvoltarea la 12 tineri rromi, a abilităţilor de realizare de activităţi educative non-formale în 
scopul valorizării şi păstrării tradiţiilor etnice; 
- iniţierea a 12 tineri rromi în meşteşugul tradiţional de confecţionare a costumelor specifice 
etniei; 
- consolidarea competenţelor dobândite de tinerii rromi prin realizarea de activităţi educative 
non-formale referitoare la stilul de viaţă sănătos, implicând ca beneficiari 400 de tineri rromi şi 
români din comunitatea de origine a organizatorilor. 
 
Deşi, din partea ONG-urilor de/şi pentru tineret au fost primite și alte solicitări, datorită gradului 
scăzut de încasare a veniturilor la nivelul Consiliului Judeţean Gorj, acestea nu au putut beneficia de 
sprijin financiar. 
Astfel, din suma de 42.000 lei prevăzută iniţial în buget, pe parcursul anului 2012 a fost acordată 
suma de 19.166,40 lei. 
 

e. Sprijinirea financiară a unităţilor de cult 

În activitatea sa, Consiliul Judeţean Gorj sprijină demersurile unităţilor parohiale, 
protopopeşti, monahale şi a celorlalte unităţi de cult pentru realizarea unor obiective care contribuie 
la dezvoltarea vieţii cultural-spirituale în judeţul Gorj şi determină creşterea rolului Bisericii în 
societate şi împlinirea unor obiective majore cum sunt: 

 susţinerea Bisericii în derularea unor programe sociale, educaţionale, caritabile, de orientare 
socio-profesională şi formare continuă, în cooperare cu autorităţile publice;  

 dezvoltarea educaţiei religioase în şcoli;  
 sprijinirea unor activităţi de reconstrucţie şi de restaurare a spaţiului eclezial;  
 încurajarea construirii şi finalizării unor noi lăcaşuri de cult.  

 
În conformitate cu prevederile art. 3, alin. 2 din O.G. nr. 82/ 2001 privind stabilirea unor 

forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din 
România, aşa cum a fost modificat prin art. I, pct. 4 din Legea nr. 128/ 2009: "De la bugetele locale se 
pot aloca fonduri pentru completarea fondurilor proprii necesare pentru întreţinerea şi funcţionarea 
unităţilor de cult fără venituri sau cu venituri reduse, pentru construirea ori repararea lăcaşurilor de 
cult şi pentru conservarea şi întreţinerea bunurilor aparţinând cultelor, şi care fac parte din 



Consiliul Județean Gorj             Raportul Președintelui 
2012 

 
 

50 
 

patrimoniul cultural naţional mobil, pentru amenajarea şi întreţinerea muzeelor cultural-religioase, 
pentru construirea şi repararea sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult, a 
sediilor unităţilor de învăţământ teologic proprietate a cultelor recunoscute, pentru construirea, 
amenajarea şi repararea clădirilor având destinaţia de aşezăminte de asistenţă socială şi medicală ale 
unităţilor de cult, cât şi pentru activităţile de asistenţă socială şi medicală susţinute de acestea".  
De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 4, alin. 2 din Normele metodologice pentru 
aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 
1.470/2002, aşa cum a fost modificat prin H.G. nr. 313/2006 „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."  
 

Prin H.G. nr. 313/2006 de modificare a Normelor metodologice pentru aplicarea 
prevederilor O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de 
cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 
1470/2002, „Din bugetele locale ale 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”. 

 
Principiile fundamentale pe care se întemeiază şi dezvoltă acţiunile Consiliului Judeţean Gorj 

în domeniul politicilor publice faţă de Cultele Religioase au în vedere următoarele aspecte majore: 
 aplicarea principiilor şi legislaţiei internaţionale privind respectarea drepturilor şi libertăţilor 

religioase pentru toţi cetăţenii judeţului Gorj indiferent de etnia sau confesiunea acestora;  
 formularea politicii în domeniul vieţii confesionale;  
 relaţia administrație publică - culte sau asociaţii religioase;  
 relaţia dintre culte;  
 relaţia dintre culte şi individ. 

 
De asemenea, Schiturile, au fost Înfiinţate special şi amplasate într-o poziţie pitorească pentru 

alinarea suferinţelor trupeşti şi sufleteşti ale bolnavilor dar şi pentru credincioşii din zonă şi nu 
numai. 
                   

                        

lnk:NME%20GUV%201001470%202002%200
lnk:ORD%20GUV%2082%202001%200
lnk:HOT%20GUV%201470%202002%200
lnk:HOT%20GUV%201470%202002%200
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       Mânăstirea Crasna                       Schitul Locurele                             Mânăstirea Lainici 
 

     
 
 
 
 
 
     
 

      Mânăstirea Tismana                 
Mănăstirea Polovragi              Biserica Sfântul Nicolae, Târgu-Jiu 
 

Ţinând cont că populaţia României are cea mai mare încredere în Biserică dintotdeauna şi 
astăzi, întrucât  românii sunt de religie ortodoxă într-un procent de aproximativ 90%, credem că este 
necesar ca unităţile de cult  să fie deschise, întreţinute şi conservate corespunzător, mai ales că 
majoritatea fondurilor necesare pentru aceste lucrări provin de la enoriaşii bisericilor. 
 

Potrivit prevederilor art. 91, alin. 5, lit. b din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, act normativ ce reglementează organizarea şi funcţionarea administraţiei 
publice locale, consiliul judeţean are obligaţia de a sprijini, în condiţiile legii, activitatea cultelor 
religioase. 
 

Sprijinul financiar alocat  ce s-a acordat în anul 2012, s-a făcut pe baza următoarelor 
documente justificative: 
- cererea de solicitare ce va cuprinde stadiul în care se află lucrările până la data redactării cererii 

și volumul de lucrări rămase de executat, precum și motivarea solicitării; dacă este cazul se va 
menționa dacă unitatea de cult a primit sprijin financiar și din alte surse; 

- devizul de lucrări, la prețuri actualizate, pentru lucrările rămase de executat; 
- copie după autorizația de construire pentru reparații capitale și construcții noi, eliberată potrivit 

Legii nr. 50/2001 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- în cazul lucrărilor de pictură a bisericii sau a paraclisului se va prezenta și copia autorizației 
eliberate de Comisia pentru pictura bisericească; 

- în cazul monumentelor istorice și al bunurilor din patrimoniul cultural național se va prezenta și 
o copie a avizului eliberat de instituțiile specializate în domeniul patrimoniului cultural național, 
potrivit legislației în vigoare privind restaurarea și conservarea monumentelor istorice și a 
bunurilor din patrimoniul cultural național; 

 
La întocmirea documentelor deconturilor justificative pentru sprijinului financiar acordat, 

s-au avut în vedere următoarele: 
- toate documentele justificative, prezentate în copii, vor fi certificate de către beneficiarul 

sprijinului; 
- nu se vor admite la justificare documente care conțin achiziții de materiale sau servicii, altele 

decât pentru care a fost acordat sprijinul financiar; 
- documentele justificative trebuie să fie lizibile și să nu prezinte ștersături, nu se admit 

documente trimise prin fax; 
- facturile fiscale vor fi însoțite de dispoziții de plată, ordine de plată sau chitanțe, respectiv bonuri 

de casă; 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:RO_GJ_Stramba_monastery_3.jpg
http://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:RO_GJ_Stramba_monastery_3.jpg
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- chitanțele care atestă plăți trebuie să cuprindă în mod obligatoriu în conținutul lor următoarele: 
scopul plății, operațiunea pentru care se face plata, numărul și data eliberării; 

- actele justificative vor cuprinde în mod obligatoriu copia extrasului de cont bancar prin care se 
face dovada primirii banilor şi chitanţa de înregistrare în evidenţa contabilă a unităţii de cult 
beneficiare a sprijinului alocat. 

 
Consiliul Județean Gorj a adoptat Hotărârea nr. 61/31.05.2012 privind aprobarea bugetului 

propriu general al județului Gorj pe anul 2012, unde la capitolul 67.10 – Cultură, recreere şi religie” a 
fost prevăzută suma de 150.000 lei, sumă ce a fost alocată în totalitate. 
 

În conformitate cu prevederile art. 5, din Normele metodologice pentru aplicarea 
prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1470/2002 
„alocarea sumelor se realizează prin hotărâre a consiliilor locale, judeţene, respectiv a Consiliului 
General al Municipiului Bucureşti, la solicitarea unităţii centrale de cult, formulată pe baza cererilor 
primite de la unităţile locale de cult. 
 

Astfel, în baza situaţiei centralizatoare a necesarului de lucrări pentru toate unităţile de cult 
la nivelul anului 2012 primite de la unitățile de cult din judeţul nostru şi înregistrate la Consiliul 
Județean Gorj, precum şi a adresei transmisă de Mitropolia Olteniei, s-a aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Județean Gorj nr. 6869 din 28.05.2012, suma de 150.000 lei, necesară pentru susținerea 
unităților de cult, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, pentru a se evita degradarea 
lăcaşurilor de cult şi menţinerea lor în funcţiune ca şi obiective de cult, motivând scopul pentru care 
acestea au fost ridicate. 
 

Unităţile de cult cărora li s-a acordat sprijin financiar nerambursabil, au depus documentele 
justificative care să ateste utilizarea sumelor primite de la Consiliul Judeţean Gorj. 
 

f. Tipărirea Agendei culturale 2012, precum şi a Calendarului târgurilor și piețelor 2012 

Pentru o informare rapidă şi cât mai corectă a cetăţenilor cu privire la activităţile culturale 

desfăşurate de Consiliul Judeţean Gorj în domeniile tehnico-economic, social şi cultural, al cooperării 

interregionale şi stabilirii de relaţii externe, pentru promovarea imaginii Gorjului şi Consiliului 

Judeţean Gorj la nivel local, regional, naţional şi internaţional, a fost necesară realizarea şi tipărirea 

Agendei culturale 2012, precum şi a Calendarului târgurilor și piețelor 2012.   

 

Consiliul Județean Gorj a încurajat şi sprijinit programele şi proiectele culturale desfăşurate 

la nivelul judeţului. Nici nu se putea altfel, pentru că tradițiile și obiceiurile acestui ținut sunt atât de 

bogate și de motivante, încât fac parte nu numai din istoria locului, ci chiar din viața de zi cu zi a 

oamenilor care le-au practicat din moși strămoși și pentru care nu a existat datorie mai sfântă decât 

aceea de a le transmite intacte urmașilor. 

 

Potrivit legislației în vigoare, respectiv Legea 215/2001 privind Administrația publică locală, 

Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, Legea 52/2003 privind 

transparenţa decizională în administraţia publică, OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de 

achiziţie publică, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale alese sau numite, precum şi 

celelalte instituţii publice care utilizează resurse financiare publice, trebuie să respecte regulile şi să 
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îndeplinească procedurile minimale aplicabile pentru asigurarea transparenţei decizionale în 

raporturile stabilite cu cetăţenii, precum şi asociaţiile legal constituite ale acestora. 

 

            „Agenda culturală 2012” reprezintă o sinteză a evenimentelor majore, aniversări și 

comemorări ale marilor personalități ale județului Gorj, evidențiate la cifre rotunde, de obicei din 

cinci în cinci ani, pe baza căreia au fost desfăşurate programe comune de cultură şi educaţie cu 

scopul de a promova şi perpetua tradiţiile locale de valorificare a talentului tinerilor şi măiestria 

meşterilor locali. 

 

Un argument în plus în favoarea acestei abordări este şi politica europeană referitoare la tema 

identităţii culturale. Redescoperirea, evaluarea şi valorificarea corespunzătoare a tradiţiilor şi 

autenticităţii cântecului şi portului popular gorjenesc, conservarea şi promovarea culturii au fost 

principiile care, în ultimii ani, au stat la baza programelor şi proiectelor culturale, a activităţilor şi 

acţiunilor culturale care s-au realizat.  

 

            “Calendarul piețelor, târgurilor și bâlciurilor 2012” vizează trecerea în revistă a celor mai 

importante piețe, târguri și bâlciuri care se organizează anual pe teritoriul județului Gorj. Acest 

calendar are o structură de prezentare a principalelor piețe, târguri și bâlciuri pe fiecare localitate în 

parte și sunt legate de marile sărbători creștine și hramurile localităților și bisericilor de pe raza 

acestora. “Calendarul piețelor, târgurilor și bâlciurilor 2012” a fost distribuit unităților subordonate 

pentru a se implica în organizarea de activități cultural-artistice în spațul de desfășurare a piețelor, 

târgurilor și bâlciurilor. De asemenea, acest calendar este distribuit agenților economici și unităților 

mass-media din județul Gorj care au interesul de a se implica în mediatizarea și promovarea 

obiceiurilor, tradițiilor și culturii locale.  

Acest calendar cuprinde informații referitoare la data, locația și tipul de eveniment organizat. Aceste 

târguri și bâlciuri sunt manifestări arhaice pe teritoriul județului nostru, ele păstrând tradițiile, 

specificitatea și cultura populară a județului Gorj.  

 

               Facem precizarea, că cele două broșuri „Agenda culturală 2012” și “Calendarul piețelor, 

târgurilor și bâlciurilor 2012” au fost postate și pe site-ul Consiliului Județean Gorj, la rubrica 

manifestări culturale: http://www.cjgorj.ro/Informatii-utile/Manifestari-culturale.aspx 

 

               Prețul serviciilor de tipărire pentru cele două lucrări a fost de 25.000 lei cu TVA, pentru un 

număr: 700 exemplare „Agenda culturală 2012” și 700 exemplare  privind “Calendarul piețelor, 

târgurilor și bâlciurilor 2012”. 

 
 

10. Transport public județean 

A. Licenţiere  

        Serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate ce se realizează printr-un 

număr de 101 trasee judeţene, trebuie să asigure cerinţele de deplasare ale cetăţenilor în interiorul 

judeţului, în funcţie de cererea de transport şi de capacitatea disponibilă.  

http://www.cjgorj.ro/Informatii-utile/Manifestari-culturale.aspx
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        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 2012 s-a modificat Programul de transport public judeţean 

de persoane prin curse regulate valabil pentru perioada 2008 – 2013. În urma şedinţei din data de 

31.05.2013 a Consiliului Judeţean Gorj  a fost aprobată Hotărârea nr. 54 privind modificarea Programului 

de transport public judeţean de persoane prin curse regulate valabil pentru perioada 2008 – 2013, cu 

luna iunie 2012 au fost refăcute caietele de sarcini pentru un număr de 27 trasee care au fost transmise 

Autorităţii Rutiere Române – Agenţia Gorj, pentru reactualizarea caietelor de sarcini şi a licenţelor de 

traseu. 

  A fost aprobat noul Program de transport public judeţean de persoane prin curse regulate valabil 

pentru perioada 2013 – 2019 prin Hotărârea CJ Gorj nr. 78 din 21.12.2012.   

     S-au desfăşurat un număr de 2 licitaţii electronice în cadrul cărora s-au atribuit un număr de 2 trasee.  

     S-au eliberat un număr de 341 licenţe de transport pentru servicii de transport public judeţean prin 

curse regulate speciale, trasee care deservesc în special transportul publicului călător din domeniul 

mineritului, petrolului şi învăţământului .  

B. Control  

S-au soluţionat un număr de 3 reclamaţii, prin care au fost sesizate neefectuarea unor curse de către unii 

operatori de transport sau efectuarea traseelor cu alte autovehicule decât cele cu care operatorul de 

transport a obţinut licenţa de traseu.  

11. Achiziţii publice şi relaţii contractuale 

Serviciul Achiziţii Publice şi Relaţii Contractuale 

În baza bugetului propriu aprobat şi a Programului anual al achiziţiilor publice, în cursul 

anului 2012, Consiliul Judeţean Gorj, în calitate de autoritate contractantă a achiziţionat produse, 

servicii şi lucrări, ponderea cea mai mare deţinând-o achiziţiile publice de lucrări. 

Procedurile aplicate pentru atribuirea contractelor de achiziţii publice au fost următoarele: 

- cererea de oferte; 

- licitaţia deschisă; 

- negocierea fără publicarea în prealabil a unui anunţ de participare. 

Pentru achiziţiile publice din anul 2012 a căror valoare cumulată, pe fiecare categorie de 

produse/ servicii /lucrări s-a încadrat în limita a 15.000 euro, fără TVA, s-a aplicat „achiziţia directă”. 

În funcţie de procedurile iniţiate, achiziţiile publice din anul 2012 pot fi grupate astfel: 

 

1. Achiziţii publice de PRODUSE: 

a) procedura „cerere de ofertă” : 

- Furnizare produse în cadrul proiectului “Extindere şi dotare Centrul de Îngrijire şi Asistenţă 

- Dobriţa, judeţul Gorj”; 

- Furnizare produse Echipamente de calcul, echipamente periferice şi aparatură birotică 

(echipamente informatice/obiecte de inventar) pentru proiectul „Consolidarea sistemului de 

formare continuă a angajaţilor Consiliului Judeţean Gorj şi a instituţiilor subordonate”; 
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- Furnizare Carburanţi auto prin intermediul bonurilor valorice pentru Consiliul Judetean 

Gorj, Centrul Militar Judetean Gorj şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Lt. Col. D. Petrescu 

Gorj. 

b) procedura „licitaţie deschisă”: 

- Furnizare produse pentru  proiectul „Realizarea sistemului integrat de salvare montană a 

judeţului, defalcată pe 4 loturi: 

- LOT 1 – Echipamente salvare, intervenţie şi altele cu specific montan; 

- LOT 2 – Aparatură medicală; 

- LOT 3 – Echipamente informatică; 

- LOT 4 – Mobilier. 

 

2. Achiziţii publice de SERVICII: 

a) procedura „cerere de ofertă”: 

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

intermediul a trei cotidiene locale; 

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

intermediul unui cotidian regional;  

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

intermediul unui săptămânal local; 

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

intermediul a trei canale de televiziune; 

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

intermediul a trei canale radio. 

b) procedura „licitaţie deschisă”: 

Servicii „Închiriere licenţe software în regim de infrastructura prin subscripţie”. 

 

3. Achiziţii publice de LUCRĂRI: 

a) procedura „cerere de ofertă”: 

- „Proiectare şi execuţie „Extindere prin mansardare şi înlocuire tâmplărie din lemn la 

Biblioteca Judeţeană Christian Tell”; 

- Reparaţii curente săli operaţie la Spitalul Judeţean de Urgenţă, strada Tudor Vladimirescu, 

Târgu-Jiu. 

b) procedura „licitaţie deschisă”: 

- Execuţie lucrări în cadrul proiectului „Reabilitare drum judeţean DJ 675, km0+0,000 ÷ km 

25+0,000, Târgu–Cărbuneşti–Ţicleni–Peşteana-Jiu”.  

c) procedura „negociere fără publicarea unui anunţ de participare” s-a aplicat în cazul unor 

contracte de execuţie lucrări aflate în derulare în cursul anului 2012, datorită necesităţii execuţiei 

unor lucrări suplimentare ce nu au fost incluse în contractele iniţiale, dar care datorită unor 

circumstanţe neprevăzute au devenit necesare pentru îndeplinirea contractelor respective.  

Valoarea însumată a contractelor încheiate în anul 2012 prin procedurile prevăzute de 

legislaţia in vigoare privind achiziţiile publice este în sumă de 26.371.367,24 lei, fără TVA, din care, 

19.735.422,50 lei fără TVA – proceduri finalizate online şi 6.635.944,74 lei fără TVA – proceduri 

finalizate offline. 
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De remarcat este faptul că, în calitate de autoritate contractantă, Consiliul Judeţean Gorj a 

utilizat mijloacele electronice pentru aplicarea procedurilor de atribuire şi pentru realizarea 

achiziţiilor directe, reprezentând aproximativ 77,13% din valoarea totală a achiziţiilor publice 

finalizate în cursul anului 2012. 

 

12. Audit public 

 Activitatea Compartimentului de Audit Public Intern  este reglementată de : Legea 
nr.672/2002, republicată, privind organizarea activităţii de audit public intern  în entităţile publice ; 
O.M.F.P. nr.38/2003 privind Normele generale de aplicare a auditului public intern  precum şi 
Normele proprii de organizare a auditului public intern în cadrul Consiliului Judeţean Gorj, aprobate 
de Unitatea Centrală pentru Armonizarea Auditului Public Intern din cadrul  Ministerului Finanţelor 
Publice. 
 Auditul Public Intern reprezintă o activitate funcţional independentă şi obiectivă, 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, care evaluează şi îmbunătăţeşte eficienţa şi eficacitatea 
sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului şi a proceselor de administrare. 
 Obiectivele principale în anul 2012 ale compartimentului de audit public intern au fost 
realizate integral, acestea referindu-se la: 
 - asigurarea auditului activităţilor desfăşurate în cadrul Consiliului Judeţean Gorj; 
 - asigurarea auditului activităţilor instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Gorj; 
 - asigurarea auditului ad-hoc la solicitarea ordonatorului principal de credite; 
 - realizarea activităţii de consiliere neformalizată; 
 - menţinerea şi îmbunătăţirea Sistemului de Management al Calităţii la nivelul 
Compartimentului de Audit Public Intern; 
 - evaluarea procesului şi a stadiului de implementare a sistemului de control 
intern/managerial. 
 Misiunile de audit public intern pe anul 2012 au fost selectate avându-se în vedere 
următoarele elemente de fundamentare: 
 - evaluarea riscului asociat diferitelor structuri, activităţi, programe/proiecte sau operaţiuni; 
 - criterii semnal reieşite din deficienţele constatate anterior în rapoartele de audit sau în 
urma controalelor întreprinse de organele de control externe, informaţii sau indicii referitoare la 
disfuncţionalităţi sau abateri; 
 - numărul activităţilor şi entităţilor publice din subordine; 
 - respectarea periodicităţii în auditare, cel puţin o dată la 3 ani; 
 - eventualele recomandări ale Curţii de Conturi; 
 Descrierea activităţii. 
 În cursul anului 2012 s-a efectuat evaluarea sistemului de control intern şi a activităţilor de 
planificare, angajare, lichidare, ordonanţare şi plata a cheltuielilor, a aprobării şi evidenţei 
angajamentelor bugetare şi legale, contabilităţii şi controlului financiar la următoarele unităţi şi 
activităţi: 

- Camera Agricolă Judeţeană Gorj; 
- Centrul Judeţean de Resurse şi de Educaţie Incluzivă Gorj; 
- Serviciul Public Judeţean Salvamont Gorj; 
- Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” Tg-Jiu: 
- Muzeul Judeţean „Alexandru Ştefulescu”; 
De asemenea, s-a efectuat şi evaluarea activităţii de audit public intern la Direcţia Generală 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj. 
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     Totodată s-au efectuat misiuni de verificare la nivelul unităţilor din subordine dispuse de 
conducerea Consiliului Judeţean Gorj ca urmare a solicitării Camerei de Conturi Gorj, privind 
cheltuielile de personal. 
 A fost finalizată şi raportată în termen misiunea de evaluare a controlului intern/managerial 

la nivelul la nivelul Consiliului Judeţean Gorj şi unităţilor subordonate. 
 S-a urmărit respectarea prevederilor următoarelor acte normative, formulându-se 

recomandări în vederea îmbunătăţirea activităţii: 
 - O.M.F.P. 1792/2002 privind planificarea, angajarea, lichidarea şi ordonanţarea la plată; 
 - O.M.F.P. 522/2003 privind aprobarea Normelor metodologice referitoare la exercitarea 
controlului financiar preventiv; 
 - O.M.F.P. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea 
inventarierii. 
 - Legea nr.82/1991, legea contabilităţii, republicată; 
 - O.M.F.P. nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi 
conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi 
instrucţiunile de aplicare a acestuia; 
 - Implementarea standardelor de control intern/managerial conform O.M.F.P. nr.946/2005 
cu modificările ulterioare. 
 Pentru anul 2013 compartimentul de audit public intern are ca obiective prioritare, 
asigurarea misiunilor  de audit a activităţilor Consiliului Judeţean Gorj şi entităţilor publice din 
subordinea acestuia, audit ad-hoc şi activitate de consiliere neformalizată. În activitatea sa, pentru 
anul 2013, compartimentul şi-a propus creşterea performanţei proprii prin abordarea auditului de 
sistem precum creşterea eficienţei şi eficacităţii activităţilor auditate la nivelul Consiliului Judeţean 
şi a entităţilor publice subordonate prin urmărirea implementării recomandărilor formulate. 

 Auditul intern adoptă un proces permanent de supraveghere şi evaluare a eficacităţii globale 
a programului de calitate, prin acest proces se permit evaluări interne şi externe. Prin evaluări 
interne sunt instituite controale permanente privind buna  funcţionare a auditului public intern, cât 
şi controale periodice ale auditorilor înşişi ( autoevaluări). Se examinează de asemenea, eficacitatea  
normelor interne de audit pentru verificarea procedurilor de asigurarea calităţii, misiunile de audit 
sunt aplicate adecvat, garantând calitatea rapoartelor de audit. Au loc periodic evaluări externe prin 
structurile teritoriale  U.C.A.A.P.I. 

 

13. Gospodărire  

Conform fişelor postului, personalul din cadrul serviciului Gospodărire, întreţinere, reparaţii 

şi deservire, a desfăşurat activităţi privind:  

- Gospodărirea, întreţinerea şi repararea bunurilor aparţinând patrimoniului public şi privat de 

la sediul Consiliului Judeţean. 

- S-au făcut propuneri pentru angajarea de lucrări de întreţinere şi reparaţii a bunurilor din 

patrimoniul public şi privat de la sediul Consiliului judeţean, 

- S-au întocmit referate privind achiziţionarea de materiale necesare, urmărindu-se 

executarea în condiţii bune a  lucrărilor de întreţinere şi reparaţii şi s-a participat la recepţia 

acestora, 

- S-a urmărit şi s-au confirmat consumurile de energie electrică, gaze, apă  canalizare, serviciul 

de pază şi alte servicii prestate, la sediul Consiliului Judeţean Gorj. 

- S-a urmărit şi s-au confirmat consumurile de energie electrică de la locaţiile Serviciului 

Salvamont, ISU şi Centrul Militar.  
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- Conform dispoziţiei primite, s-au procurat materialele necesare privind PSI, s-au completat 

fişele de instructaj în domeniul PSI, privind CJ Gorj. 

- S-a participat în comisiile de recepţie a materialelor consumabile şi de întreţinere de la 

sediul CJ Gorj, precum şi de la ISU şi Centrul Militar Gorj. 

- S-a asigurat furnizarea agentului termic şi a apei în palatul administrativ al judeţului, prin 

centrala termică şi gospodăria de apă ale Consiliului judeţean, 

- S-a asigurat executarea lucrărilor de întreţinere a instalaţiilor electrice, sanitare, apă şi 

canalizare, reparaţii de tâmplărie, lăcătuşărie, zugrăveli, mişcări de mobilier, transport prin purtare, 

încărcare-descărcare, aprovizionare, etc. 

- S-a asigurat curăţenia în birouri şi în spaţiile comune ale Consiliului Judeţean, 

- S-au executat lucrări de multiplicare xerox a documentelor şi lucrări de secretariat 

- S-a efectuat colectarea selectivă a deşeurilor rezultate din activitatea aparatului de lucru al 

Consiliului Judeţean Gorj. 

- S-au executat şi alte sarcini dispuse de conducerea instituţiei. 

 

14. Sănătatea şi securitatea muncii  

Această activitate este coordonată de către Comitetul de securitate şi sănătate în muncă numit în 
baza dispoziţiei nr. 225/2012 a  Preşedintelui C. J. Gorj privind reorganizarea Comitetului de 
securitate şi sănătate în muncă, la nivelul aparatului de specialitate al C. J. Gorj, cu atribuţiunile 
reieşite din Legea nr. 319/2006 a Securităţii şi Sănătăţii în muncă şi Hotărârii de Guvern 
nr.1425/2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii 319/2006. 
            În cadrul oricărui angajator, dacă realizarea securităţii şi sănătăţii în muncă este normal ca să 
revină factorilor de conducere şi de execuţie, se constată însă că ei nu pot dispune concomitent şi de 
o vedere de ansamblu şi de o informaţie completă asupra activităţii din unitate. În consecinţă, se 
consideră necesar crearea unor funcţii specializate, care să furnizeze datele necesare deciziei 
manageriale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, şi anume, desemnarea unui lucrător pentru 
SSM. 
           Atribuţiile serviciilor de prevenire şi protecţie sunt îndeplinite de lucrătorul desemnat care 
trebuie să aibă capacitatea şi aptitudinile necesare desfăşurării activităţilor de prevenire şi protecţie 
la nivelul angajatorului, să corespundă cerinţelor minime de pregătire în domeniul securităţii şi 
sănătăţii în muncă: studii tehnice şi curs în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.  
            
          Principalele atribuţii ale lucrătorului desemnat, în acest domeniu, au presupus:  
 - cunoaşterea regulilor şi răspunderilor pentru asigurarea măsurilor de securitate şi sănătate 
în muncă, stabilite prin sistemul de reglementări legale, care au condus la fundamentarea deciziei 
angajatorului în privinţa politicii generale de prevenire a accidentelor şi bolilor profesionale;   
 - organizarea corespunzătoare a activităţilor de prevenire şi protecţie la nivelul 
angajatorului, care au condus la realizarea deciziei, la efectuarea unui control intern eficient, la o 
îndrumarea de specialitate privind instruirea şi informarea în domeniu;  
 - cunoaşterea şi verificarea modului de aplicare a măsurilor de prevenire a accidentelor de 
muncă şi bolilor profesionale – organizatorice şi tehnice – care au condus la realizarea deciziei, la 
realizarea securităţii muncii în organizarea şi desfăşurarea proceselor de muncă la toate locurile de 
muncă;  
 - cunoaşterea neconformităţilor în raport cu reglementările în vigoare în domeniul SSM, care 
au condus la fundamentarea deciziei privind planul de prevenire şi protecţie a muncii, întocmit pe 
baza evaluării riscurilor la locurile de muncă;  
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 - cunoaşterea măsurilor privind protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor, primul ajutor la 
locul accidentului, care au condus la realizarea deciziei, la orientarea şi îndrumarea în domeniu, în 
scopul prevenirii accidentelor şi bolilor profesionale;  
 - cunoaşterea împrejurărilor şi cauzelor reale ale producerii evenimentelor-
accident/accident de traseu/accident de circulaţie/incident periculos/boală profesională – care au 
condus la realizarea deciziei, la stabilirea corectă a măsurilor de prevenire a unor evenimente 
similare;  
 - cunoaşterea ansamblului de principii şi metode reunite într-o strategie globală pusă în 
aplicare în unitate pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă, care au condus la realizarea 
deciziei, la securitate maximă în cadrul managementului securităţii şi sănătăţii în  muncă. 
      
           In principal, activităţile desfăşurate în acest sens, au fost următoarele: 
 
 1.să furnizez comitetului de securitate şi sănătate în muncă toate informaţiile necesare, pentru ca 
membrii acestuia sa îşi poată da avizul în cunoştinţă de cauză; 
 2. să asigur întrunirea comitetului de securitate şi sănătate în munca ori de câte ori a fost necesar;  
 3. am stabilit, împreună cu preşedintele CSSM, ordinea de zi a fiecărei întruniri, cu consultarea 
reprezentanţilor lucrătorilor, cu cel puţin 5 zile înaintea datei stabilite pentru întrunirea comitetului;  
 4. Am verificat dacă CSSM –ul este legal întrunit, dacă sunt prezenţi cel puţin jumătate plus unu din 
numărul membrilor săi;  
 5. am respectat procedurilor stabilite, iar pentru luarea deciziilor comitetul de securitate şi sănătate 
în muncă a convenit, prin votul a cel puţin doua treimi din numărul membrilor prezenţi;  
 6. am  comunicat comitetului de securitate şi sănătate în muncă punctul meu de vedere asupra 
plângerilor lucrătorilor privind condiţiile de muncă;  
 7. am informat comitetul de securitate şi sănătate în muncă cu privire la evaluarea riscurilor pentru 
securitate şi sănătate, măsurile de prevenire şi protecţie, atât la nivel de unitate, cât şi la nivel de loc 
de muncă/tipuri de posturi de lucru, măsurile de prim ajutor, de prevenire şi stingere a incendiilor şi 
de evacuare a lucrătorilor, precum şi de salvare a bunurilor unităţii;  
 8. am supus analizei comitetului de securitate şi sănătate în munca spre aprobare documentaţia 
referitoare la caracteristicile echipamentelor de muncă, ale echipamentelor de protecţie colectivă şi 
individuală, în vederea selecţionării echipamentelor optime, aprovizionării  si distribuirii acestora 
funcţie de obiectivele stabilite, prin politica managerială a C. J. Gorj; 
9. am realizat instruirea introductiv-generală la nivelul C.J. Gorj, urmată de testarea cunoştinţelor din 
domeniul SSM; 
10. am urmărit ca desfăşurarea instruirilor periodice (138 de angajaţi) să se desfăşoare la timp, în 
conformitate cu frecvenţa hotărâtă de C:S.S.M.; 
11. activitatea de informare cu privire la activitatea de SSM s-a făcut prin transmiterea prin poşta 
electronică, la fiecare angajat, materialele întocmite. 
 
                In anul 2012 am întocmit următoarele documente: 
 
a) analiza identificării riscurilor profesionale (avizată de către membrii CSSM); 
b) planul de prevenire şi protecţie pe anul 2011( avizat de către membrii CSSM); 
c) planul tematic pentru efectuarea instruirii introductiv-generale de SSM pentru anul 
2012(avizat de către membrii CSSM); 
d) planul tematic pentru efectuarea instruirii de SSM pentru locul de muncă pentru anul 2012 
(avizat de către membrii CSSM); 
e) planul tematic pentru efectuarea instruirii periodice de SSM pentru anul 2012(avizat de 
către membrii CSSM; 
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f) normativul de acordare a echipamentului individual de protecţie(EIP 2012) (avizat de către 
membrii CSSM); 
g)        normativul de acordare a materialelor igienico-sanitare(avizat de către membrii CSSM);  
h)        teste de verificare a cunoştinţelor. 
 
           Nu au fost evenimente deosebite, pe parcursul întregului an 2012 nu am avut accidente de 
muncă. 
 

 

15. Promovarea imaginii  

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. 

 

a. Relaţiile cu mass-media 

 
 Compartimentul mass-media a asigurat cadrul organizatoric pentru desfăşurarea 

a 36 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 2012 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; 
- Programul investiţiilor, serviciilor şi lucrărilor pe 2012 
-  Programul de măsuri pentru gospodărirea localităţilor urbane şi rurale  
-  Lucrări executate sau prevăzute a se executa în domeniul sănătăţii în anul 2012; 
- Activităţile desfăşurate pentru întreţinerea patrimoniului Consiliului Judeţean Gorj; 
- Prezentarea portofoliului de proiecte aflate în pregătire, pentru accesarea fondurilor post-

aderare, a proiectelor depuse în vederea obţinerii finanţării;  
-  Agenda culturală 2012;  
-  Situaţia lucrărilor pe Drumurile Judeţene; 
- Probleme legate de rectificarea bugetară, suplimentarea de fonduri pentru reparaţiile de 

drumuri; 
-  Programul sărbătorilor de iarnă 2012. 
 

 Teme de actualitate, care au prezentat interes pentru mass-media şi pentru cetăţeni au 
fost dezbătute în cadrul a peste 108 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: 

 Radiouri naționale: Radio România Actualități, Antena Satelor; 

 Radiouri regionale: Radio Oltenia Craiova, emisiunile  ”Matinal”, ”În direct cu ascultătorii”; 
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 Reviste naționale: Revista Română de APL: Proiecte în derulare sau evaluare în 2012;  
investiţii în sănătate ; 

 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, TV SUD, GORJ  TV; 

 Radiouri locale: Radio Omega, Radio Infinit, Radio Tg-Jiu, Radio Accent; 

 Presa scrisă locală: Gorjeanul, Gorj – Domino, Gorj Exclusiv, Impact în Gorj, Pandurul, Informația 
Gorjului, Scandal de Gorj, Vertical  etc. 

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

difuzate comunicate şi informări de presă. Au fost redactate  67 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 Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Gorj şi ale purtătorului de cuvânt. 

  Dintre cele mai importante subiecte abordate, amintim: 
- Problemele privind rețeaua de  alimentare cu apă a zonei montane Rânca, 
- Inaugurarea Muzeului civilizaţiei montane de la Rânca, 
- Proiectele ce se derulează prin intermediul ADR Oltenia, 
- Asigurarea serviciilor de achiziţii  precum și a fondurilor financiare în sistemul de 

sănătate public gorjean, 
- Aspecte legate de rectificările  bugetare, 
- Desfășurarea complexului de manifestări cultural-artistice și științifice de promovare a 

turismului gorjean “Săptămâna turismului gorjean”, 
- Inaugurarea Aleii celebrităților Steaua celebrităţilor inaugurate în cadrul manifestărilor 

organizate cu ocazia “Săptămânii Turismului Gorjean”, 
- Inaugurarea Muzeului Crucilor de la Măceșu (Târgu-Cărbuneşti) 
- Implementarea proiectului privind înfiinţarea a nouă posturi  SALVAMONT  pe raza 

județului Gorj 
- Mediatizarea tuturor acţiunilor în cadrul  manifestării culturale GORJFEST  2012, 
- Preluarea Casei de Cultură în patrimoniul Consiliului Judeţean, 
- Extindere şi dotare centrul de îngrijire  şi asistenţă Dobriţa 
- Pregătirea rețelei de drumuri  judeţene  pentru perioada de iarnă, 
- Darea în folosință a mai multor cabinete din cadrul  Policlinicii Tg-Jiu,ca urmare a 

lucrărilor de reabilitare și modernizare desfășurate acolo; 
- Sprijin pentru persoanele cu dizabilităţi, 
-     Problemele ridicate de cetăţeni la audienţe, 
- Externalizarea  managementului la Spitalului Judeţean de Urgență Târgu-Jiu, 
- Prezentare întâlnire de lucru cu primarii de la Baia de Fier şi Novaci pentru rezolvarea 

unor probleme de infrastructură pentru Rânca, 
- Finalizarea proiectului regional pentru achiziţionarea unor maşini de ultimă generaţie 

pentru intervenţii de urgenţă, 
 -   Continuarea  programului de investiţii cu fonduri europene la nivelul Consiliului 
Județean Gorj 
- Redeschiderea spitalului de la Bumbeşti-Jiu, 
- Proiectele derulat de Biblioteca Judeţeană « Christian Tell », ce  a vizat  desfăşurarea 

unei campanii de conştientizare a membrilor comunităţilor locale cu privire la efectele 
nocive ale alcoolului. 

- Aspectele legate de rectificarea bugetară pentru acoperirea arieratelor înregistrate la 
nivelul autorităților publice locale de pe raza județului, 
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- Mediatizarea și promovarea Festivalului MARIA LĂTĂREŢU, 
- Stabilirea locaţiei pentru HELIPORT de la Tg-Jiu, 
- Monitorizarea pregătirilor privind accesul și asigurarea funcționării utilităților pe 

perioada sezonului rece în zona montană  Rânca, 
-  Perfecţionarea funcţionarilor publici în cadrul proiectului “Consolidarea sistemului de 

formare a Consiliului Județean Gorj si a unităţilor subordonate”, 
- Lansare oficială proiect  “See beyond the prejudice” cu parteneriat internațional, 
- Acţiunile desfăşurate cu ocazia sărbătorilor de iarnă–alaiul colindătorilor, împărţirea 

darurilor, cinstirea  eroilor, sacrificarea unui porc pentru copiii din centrele de 
plasament, 

                -   Premierea, în  semn de apreciere pentru performanțe deosebite și promovarea imaginii 
județului Gorj, a  două gimnaste din comuna Bustuchin ce fac parte din lotul național de gimnastică 
al României și a olimpicului internațional Radu Adrian Mihai, care a obținut medalia de argint la 
Olimpiada Internaţională de Știinţe pentru juniori din Teheran, Iran. 

 În anul 2012, serviciile de publicitate ale instituţiei au fost asigurate, pe cele trei canale 
media împărţite pe patru loturi de servicii, de către SC GORJEANUL SA – pentru cotidian 
local, SC MEDIA SUD EUROPA SA – pentru cotidian regional, SC GORJEANUL SA Tg-Jiu 
pentru radio şi SC  ACCES INCOM 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.  

 
 

b. Alte activităţi  

 
- redactarea discursurilor, mesajelor sau cuvântărilor preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj, 

cu diferite ocazii; 
- redactarea şi transmiterea corespondenţei de protocol, pentru Cabinetul Preşedintelui;  
- întocmirea documentaţiei pentru achiziţionarea, în condiţiile legii, a materialelor de 

promovare a judeţului; 
- distribuirea materialelor de promovare în cadrul acţiunilor organizate de Consiliul Judeţean 

Gorj, a organizațiilor de tineret, sportive, universitate sau a deplasării diferitelor delegaţii în 
afara ţării (sesiuni de comunicări/simpozioane naționale ale UCB, ASUCB, ISU Gorj, 
Inspectoratul Judeţean de Poliţie, Inspectoratul Şcolar Judeţean, Centrul de pregătire 
jandarmi, festivaluri naționale etc.) 

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

Mai trebuie subliniat faptul că, biroul de presă a avut ca prioritate și promovarea aplicării 

Strategiei de dezvoltare durabilă  a județului Gorj 2011-2020 « Euro-strategie, euro-administrație, 

euro-cetățeni » document ce stă la baza întregii activități a aparatului de lucru al Consiliului Județean 

Gorj. Astfel, în cadrul conferințelor de presă organizate pe parcursul anului 2012, dar și în cadrul 

altor acțiuni de promovare organizate de Consiliul Județean Gorj la nivelul președintelui acestuia, au 

fost detaliate etapele și scopul strategiei de dezvoltare, având în vedere contextul european de 

abordare al actului public administrativ.  
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III. CULTURĂ  

 

1. Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” Târgu Jiu 

În calitatea sa de instituţie publică de spectacole, Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” îşi 
poate permite să raporteze că anul 2012 a fost încununat de o activitate susţinută şi chiar rodnică pe 
toate planurile, în ciuda greutăţilor cu care se confruntă, de altfel, toate instituţiile bugetare. 
 În cei 65 de ani de existenţă, „Doina Gorjului” a încântat deopotrivă prin talentul artiştilor 
cât şi prin valoarea repertoriului. 
 Putem afirma că şi la ora actuală ansamblul dispune de un colectiv artistic înzestrat cu 
măiestrie, talent şi dăruire în tot ceea ce face. 
 Putem spune,  de asemenea, în ce priveşte repertoriul, că lada de zestre a românilor şi mai 
ales a gorjenilor încă mai are nestemate care aşteaptă să fie aduse în scenă, dincolo de ceea ce am 
fructificat până acum. 
 Cartea de căpătâi a activităţii ansamblului nostru o reprezintă agenda culturală proprie, care 
se întocmeşte anual şi se aprobă de către forul superior, Consiliul Judeţean Gorj. 
 Mai mult de atât, de câţiva ani încoace, o „carte sfântă” o reprezintă pentru noi Agenda 
Culturală a judeţului Gorj care se întocmeşte şi se aprobă pentru tot anual, ea cuprinzând activitatea 
tuturor instituţiilor de cultură şi a administraţiilor publice locale din judeţ. 
 În mod firesc Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” este nelipsit din toate acţiunile 
de amploare din Gorj, fie ca organizator principal , fie în calitate de coorganizator sau, pur şi simplu, 
cu statut de invitat. 
 Dincolo de aceste acţiuni „Doina Gorjului” a fost prezentă pe parcursul anului 2012 la 
festivaluri interjudeţene şi naţionale, la numeroase televiziuni, răspunzând tuturor invitaţiilor 
primite. 
 Toate aceste spectacole au avut menirea de a pune în lumină valoarea ansamblului nostru şi, 
spre bucuria noastă, valoarea incontestabilă ne-a fost recunoscută şi răsplătită cum se cuvine, cu 
diplome, trofee, cu preluări pe posturile de televiziune şi cu nenumărate articole laudative în presa 
scrisă şi vorbită. 
 Activităţilor de mai sus li se adaugă spectacolele prezentate pentru realizarea programului 
de venituri proprii. 
 În ciuda dificultăţilor generate de criza financiară, realizăm încasări care ne-au fost de un real 
folos în asigurarea cheltuielilor necesare în cursul anului trecut, alături de subvenţiile primite. 
 Acest capitol al veniturilor şi cheltuielilor va face obiectul părţii a II-a a a prezentului 
material, şi de aceea în această primă parte ne propunem în continuare o analiză din punct de 
vedere artistic. 
 De regulă, în fiecare an primele luni(ianuarie şi februarie) cuprind în special repetiţii, având 
în vedere faptul că din cauza frigului nu se organizează prea  multe manifestări şi spectacole. 
 Este perioada în care se pregătesc spectacole noi, se reîmprospătează repertoriile soliştilor, 
repertoriul coregrafic, cât şi al orchestrei şi se montează premiera cu care se atacă începutul de 
primăvară, respectiv perioada mărţişorului. 
 Astfel au stat lucrurile în primele două luni ale lui 2012, fără a fi exclusă participarea 
ansamblului la evenimente precum: 
- Naşterea lui Mihai Eminescu – 15 ianuarie; 
- Ziua Unirii Principatelor Române – 24 ianuarie; 
- Dragobetele – 24 februarie, etc. 
Au urmat apoi alte spectacole: 
- 6 Martie, Turceni; 
- 10 Martie, Horezu, Vâlcea; 
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- 11 Martie, Slătioara, Vâlcea; 
- 15 Martie, Tg-Jiu; 
- 29 Martie, Tg-Jiu, spectacol cu ocazia împlinirii a 88 de ani a ziarului „Gorjeanul”. 
 Vom însera în continuare doar spectacolele mari şi acţiunile complexe la care ansamblul 
nostru a luat parte activă. 
 Astfel lunile martie şi aprilie sunt marcate de desfăşurarea fazelor pe localitate şi pe 
judeţ(finală) ale Festivalului portului şi dansului pentru copii şi tineret „Memorial Liviu Dafinescu”. 
 Anul trecut faza finală(judeţeană) a avut loc în perioada 27-29 aprilie şi a prilejuit, pe lângă 
concursul propriu zis, un spectacol amplu susţinut de ansamblul nostru în 27 aprilie 2012. 
 Este demn de remarcat numărul mare de formaţii din judeţ prezente la festival, cât şi 
importanţa acestei competiţii în revigorarea tradiţiei dansului popular la nivelul judeţului. 
 Luna mai este marcată de regulă de următoarele evenimente: 
- 1 Mai, spectacol susţinut în Pădurea Drăgoieni; 
- 6 Mai, spectacol susţinut la Muzeul Curtişoara; 
- 8 Mai, spectacol susţinut la Filiaşi; 
- 18 Mai, spectacol susţinut la Vâlcea; 
- 20 Mai Festivalul cântecului, jocului şi portului ciobănesc „Urcatul oilor la munte” de la 
Novaci; 
- 21 Mai, spectacol susţinut la Perişor, Dolj; 
- 24 Mai, spectacol susţinut la Stoina, Gorj; 
- 25 Mai, spectacol susţinut la Motru şi Tg-Jiu; 
- 27 Mai, spectacol susţinut la Săcelu, Gorj; 
- 31 Mai, spectacol susţinut la Tg-Cărbuneşti, Gorj; 
 Luna iunie, şi mai ales începutul acesteia, coincide cu ciclul de manifestări organizate la 
Padeş în memoria Revoluţiei de la 1821 a lui Tudor Vladimirescu. 
 Aceste manifestări au culminat, anul trecut, cu un spectacol prezentat de „Doina Gorjului” la 
Padeş în data de 3 iunie. 
 Acest spectacol s-a desfăşurat după ce în prealabil fuseserăm prezenţi pe 1 iunie la Turceni, 
această prezenţă fiind marcată de încasări pentru programul de venituri proprii. 
 Au urmat apoi spectacole la Novaci in data de 4 iunie si Căpreni in data de 29 iunie.  
 Luna iulie a debutat cu spectacole la Herculane în data de 5 si 6 iulie iar mai apoi, timp de 
cinci zile, din 9 iulie, s-a desfăşurat sub egida „Doinei Gorjului”, Festivalul Internaţional de Folclor, 
ediţia 2012. După încheierea festivalului s-a putut încheia activitatea artistică, personalul fiind oficial 
în concediu de odihnă. 
 Nu s-a reuşit însă integral, întrucât au fost acţiuni care au necesitat prezenţa ansamblului sau 
măcar a unei părţi a acestuia. Astfel pe 19 iulie a fost prezentat un spectacol la Polovragi, iar pe data 
de 27 iulie un spectacol la Cătunele. 
 August marchează din totdeauna începutul unui şir de manifestări cultural artistice, şir ce se 
întinde pe toată perioada până la sfârşitul anului. Astfel, pe 6 august am fost cu spectacol la Tg-
Logreşti iar pe 9 august la Godineşti la festival. 
 De un real succes şi de aprecieri unanime s-a bucurat „Doina Gorjului” la Festivalul Naţional 
de Folclor de la Mamaia pe 29 august. 
 În zilele de 14 şi 15 august am susţinut la Tismana întregul festival, ce se desfăşoară anual 
acolo, în sensul că, dincolo de spectacolul prezentat de ansamblul nostru, am asigurat orchestraţia 
pentru toţi concurenţii prezenţi la festival. 
 Agenda culturală a ansamblului cât şi a judeţului aduc în primplan în luna septembrie câteva 
manifestări de referinţă alături de spectacole care apar ocazional. Astfel la începutul lunii se 
desfăşoară, de doi ani încoace festivalul folcloric de toamnă de la Rânca, sărbătoarea naşterii Maicii 
Domnului coincide cu festivalul Maria Apostol de la Runcu, a treia duminică este marcată de 
„Coborâtul oilor de la munte”, 16 septembrie, Baia de Fier. 
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 În data de 24-27 septembrie a avut loc deschiderea manifestărilor din cadrul proiectului 
cultural „Redescoperă Gorjul”, iar în data de 30 septembrie a avut loc întâlnirea „Fiilor Gorjului” de 
la Bucureşti, unde ansamblul nostru este prezent de fiecare dată cu un spectacol de gală. 
 Începând cu lunile de toamnă, luna octombrie a debutat cu Ziua Recoltei pe 7 octombrie 
urmând cu 19, 21 şi 31 gale la Stejari, Băileşti şi la Festivalul de folclor „Ion Macrea” de la Sibiu 
 Pe 31 octombrie a avut loc preselecţia la faza locală pentru festivalul „Maria Lătăreţu” 
 Luna noiembrie debutează cu festivalul concurs al cântecului popular „Maria Lătăreţu”, 
derulat în perioada 6-9 noiembrie 2012, urmând 14-15 noiembrie la Bucureşti, iar în 30 noiembrie 
spectacol la Tismana. 
 Luna decembrie 2011, a debutat ca şi în anii anteriori cu o serie de spectacole, şi anume: 
- 1 Decembrie, spectacol susţinut la Tg-Jiu în cinstea Zilei Naţionale a României; 
- 2 Decembrie, spectacol susţinut la Novaci; 
- 6 Decembrie, spectacol susţinut la Motru; 
- 19 Decembrie, spectacol susţinut la Tg-Jiu în Piaţa Prefecturii; 
- 20 Decembrie, spectacol susţinut la Turceni; 
- 21 Decembrie, spectacol susţinut la Tg-Jiu; 
- 26 Decembrie, spectacol susţinut la Polovragi. 
 Manifestările evidenţiate mai sus încearcă să creioneze oglinda fidelă a activităţii 
Ansamblului Artistic Profesionist „Doina Gorjului” în cursul anului 2012. 
 A nu se înţelege că activitatea ansamblului se rezumă doar la atât. 
 Fiecare spectacol presupune zile şi săptămâni la rând de repetiţii, înseamnă muncă asiduă, 
cu nervi şi transpiraţie. Este adevărat că talentul artiştilor noştri ne uşurează misiunea de fiecare 
dată, dar nu este suficient ca să înlocuiască şi dăruirea, ori perseverenţa. 
 Toate aceste acţiuni au fost susţinute cu un buget format din subvenţii şi venituri proprii. 
 Mai mult de atât, aceste acţiuni implică cheltuieli destul de însemnate şi, de aceea, folosim şi 
acest prilej să mulţumim Consiliului Judeţean Gorj pentru efortul de a ne asigura sursa majoră de 
finanţare prin subvenţiile pe care ni le alocă. 
           Oglinda activităţii anului trecut, cât şi perspectivele ce ne sunt deja conturate pentru 2013 ne 
oferă garanţia că vom putea în continuare să trecem peste eventualele obstacole încât să ducem mai 
departe tradiţia celor 65 de ani de existenţă a „Doinei Gorjului”. 
 

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 şi îndeplineşte 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 şi, în acelaşi 
timp,  trebuie să ofere servicii performante.  Biblioteca are  rolul de spaţiu cultural activ, de spaţiu de 
socializare,  care combină serviciile tradiţionale cu serviciile noi de bibliotecă, fiind  centrul 
informaţional comunitar cu cea mai acoperitoare bază de date şi unul dintre  principalii actori 
culturali 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 2012 au urmărit  realizarea programelor şi proiectelor 
culturale propuse, dezvoltarea şi comunicarea colecţiilor, precum şi promovarea de noi proiecte şi 
servicii pentru comunitate. 

Pentru anul 2012 ne-am propus realizarea a 39 de proiecte, structurate în  două programe  - 
BiblioCOM – Biblioteca partenerul comunităţii şi Recuperarea identităţii locale. S-au realizat 53 de 
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proiecte culturale şi educative şi  peste 100 expoziţii de carte, amenajate la sediul bibliotecii, cu 
scopul prezentării colecţiilor noastre către public, organizate pentru a marca momente importante 
din literatură, artă, istorie, ştiinţe. În parteneriat cu instituţii culturale din judeţ am organizat şi 
desfăşurat proiecte culturale cu impact la nivel local şi naţional Festivalul Interjudeţean de Umor Al. 
Calotescu-Neicu, Zilele Culturii scrise în Gorj, Festivalul Internaţional de Literatură Tudor Arghezi, 
Festivalul Naţional de Umor „Ion Cănăvoiu”. Mare parte din proiectele propuse de Biblioteca 
Judeţeană Christian Tell Gorj au fost destinate unor grupuri ţintă bine determinate -  pentru copii -  
ateliere creative Bine ai venit primăvară, O floare pentru tine, ateliere de vacanţă,  concursuri de 
cultură generală şi de literatură Cărţile care contează. Este de menţionat proiectul În bătătura 
bunicilor, desfăşurat în parteneriat cu Muzeul Judeţean Gorj, care a avut drept scop familiarizarea 
copiilor, utilizatori ai bibliotecii, cu meşteşuguri şi obiceiuri din gospodăria tradiţională. Pentru 
seniori am continuat cursurile  de iniţiere în utilizarea computerului, iar pentru adolescenţi, prin 
clubul de lectură Adolescenteen, dezvoltat în cadrul proiectului Citesc, deci nu mă plictisesc!, s-au 
desfăşurat mai multe activităţi care au consolidat relaţia tinerilor cu biblioteca. 
 O componentă importantă a activităţii unei biblioteci este dezvoltarea propriilor colecţii prin 
achiziţii şi donaţii, precum şi comunicarea acestora către public prin împrumut la domiciliu sau 
consultare în sala de lectură. Serviciile bibliotecii au fost folosite  de 11307 de utilizatori activi care 
au făcut 105562 vizite la bibliotecă şi au împrumutat 179173 documente. Centrele de Calculatoare 
cu Acces Public amenajate şi dotate prin Programul Biblionet au permis efectuarea din bibliotecă a 
15.464 sesiuni de internet. Proiectele desfăşurate de bibliotecă au atras 5852 de beneficiari direcţi, 
peste 50 % dintre aceştia fiind copii şi tineri. 

Graţie achiziţiei de carte care cuprinde domenii variate, necesare păstrării caracterului 
enciclopedic  pe care biblioteca publică îl are, în anul 2011, colecţiile bibliotecii s-au îmbogăţit cu 
8214 volume, 6706 din finanţare publică şi 508 din donaţii.  

Pe parcursul anului 2012 am continuat să urmărim apelurile de cereri de proiecte pentru 
care Biblioteca putea fi eligibilă. Am accesat noile granturi propuse de Fundaţia IREX în Programul 
Biblionet – Idei de 15.000+ şi Bibliotecile judeţene: Centre de excelenţă. Ambele aplicaţii depuse la 
sesiunile de la Idei de 15.000+, Bachus-prieten sau duşman?  (18.229,92 lei) şi  E-lectura pentru 
mine? (4999 dolari)  au primit finanţare, primul proiect fiind implementat până la sfârşitul anului, 
iar cel de-al doilea urmează a se implementa în anul 2013. Proiectele propuse şi finanţate vizează 
categorii diferite de beneficiari - Bachus-prieten sau duşman?   a urmărit conştientizarea 
comunităţii tinere şi adulte asupra efectelor nocive ale alcoolului prin campanii de informare şi 
conştientizare desfăşurate în comunităţile Cruşeţ, Albeni, Roşia de Amaradia şi Muşeteşti la care au 
participat 385 de persoane. Cel de-al doilea proiect de adresează copiilor, E-lectura pentru mine? 
Fiind o provocare şi un îndemn la lectură deopotrivă, fiindcă urmăreşte valorizarea lecturii în rândul 
copiilor, indiferent de suportul pe care se află textul scris – carte, on-line, carte electronică. 

 În luna septembrie 2012 am depus aplicaţia pentru deschiderea în judeţul Gorj, prin 
Bibliotecă a unui centru de informare europeană - Centrul Europe Direct Gorj, în scopul conectării 
comunităţii noastre la informaţia referitoare la problemele Uniunii Europene. Proiectul este 
finanţat 50 % de la Comisia Europeană şi cofinanţat cu acelaşi procent de Consiliul Judeţean Gorj, 
iar în perioada 2013-2017 Biblioteca Judeţeană va fi structura gazdă a Centrului Europe Direct Gorj. 

 Dezvoltarea unui corp profesionist de bibliotecari a fost unul dintre obiectivele noastre, 
astfel că în anul 2012 angajaţii Bibliotecii Judeţene Christian Tell Gorj au participat la 40 de 
programe de formare profesională – cursuri de  ITLib şi de dezvoltare de servicii noi de bibliotecă, 
advocacy, povestiri digitale - Digitales, ateliere privind programele educaţionale pentru vârstnici. 
Am folosit oportunităţile oferite de Programul Biblionet, de ANBPR, dar şi alte programe de formare 
profesională organizate în baza unor proiecte deja finanţate, ceea ce a condus la reducerea 
costurilor destinate formării profesionale. 

Biblioteca Judeţeană Christian Tell Gorj are funcţia de îndrumare metodologică a 
bibliotecarilor şi bibliotecilor publice din judeţ. În virtutea acestui statut, a organizat şi consolidat 
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reţeaua bibliotecilor publice admise în  Programul Biblionet din judeţul Gorj care a ajuns la 58 de 
membri. Bibliotecile din program au fost dotate cu echipamente necesare funcţionării Centrelor cu 
acces public în scopul facilitării  accesului la informaţie pentru comunităţile deservite, fiind în acelaşi 
timp şi mijloace suplimentare care vor ajuta la dezvoltarea de noi servicii de bibliotecă, adaptate 
nevoilor, în continuă schimbare din societatea noastră. 

Cel mai important rezultat al acestui proiect este schimbarea de mentalitate produsă în 
rândul bibliotecarilor care, au redescoperit că de implicarea lor în dezvoltarea de servicii noi de 
bibliotecă depinde  în mod nemijlocit adevărata dezvoltare a comunităţii pe care o deservesc. 
Bineînţeles că această schimbare ce se produce în bibliotecile publice din judeţ nu trece neobservată 
în comunitate,  care în proporţie de 93 % consideră că imaginea bibliotecii publice s-a schimbat, în 
sensul diversificării serviciilor oferite. 

Utilizatorii bibliotecilor publice din Gorj admise în programul Biblionet consideră că 
biblioteca este mai utilă cu servicii internet (93%), iar 47 % dintre aceştia au utilizat Internetul doar 
de când acesta este oferit de bibliotecile publice. Facilitarea accesului la informaţie prin intermediul 
internetului, asigurată de centrele cu calculatoare cu acces public, a condus la rezolvarea unor 
probleme personale pentru 81% dintre respondenţii utilizatori ai acestui serviciu. Aceştia şi-au 
rezolvat probleme legate de educaţie (69,2%), comunicare cu rudele din străinătate (23,5%), 
probleme medicale (19,2%), găsirea unui loc de muncă (17,2 %), calificare profesională (8,4%). 

Programul Biblionet a sprijinit demersul iniţiat de Biblioteca Judeţeană Christian Tell Gorj de 
a realiza, prin metoda participativă, Strategia de dezvoltare a sistemului de biblioteci publice din 
judeţul Gorj. În urma atelierului din 13-14 noiembrie 2013, organizat la Târgu Jiu, la care au 
participat reprezentanţi ai principalilor stakeholderi ai instituţiei, a rezultat primul plan de dezvoltare 
a unui sistem public de biblioteci din Români, cel din judeţul Gorj. Documentul a fost aprobat de 
Consiliul Judeţean Gorj în martie 2013. 

 
Pentru anul 2013 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 
- implementarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă şi accesarea altor 

oportunităţi similare – conform planului de activităţi din proiecte 
- continuarea implementării Programului Biblionet prin stimularea eforturilor autorităţilor 

publice locale în îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate pentru Runda 5 a programului –
Livrarea cursurilor de ITLib şi de dezvoltare de servicii noi de bibliotecă  

- implementarea proiectului CENTRUL EUROPE DIRECT GORJ 
- reabilitarea Secţiei de Artă, Iosif Keber – cu sprijinul  şi suportul financiar al Consiliului 

Judeţean Gorj. 
- Realizarea extinderii spaţiului sediului central al Bibliotecii prin mansardarea acestuia – cu 

sprijinul şi suportul financiar al Consiliului Judeţean Gorj 
 

3. Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ștefulescu” 

Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu”, prestigioasă instituţie de cultură subordonată 
Consiliului Judeţean Gorj prin diversitatea activităţilor şi a funcţiilor sale specifice reprezintă un reper 
esenţial în ceea ce priveşte realizarea actului cultural în spaţiul teritorial – administrativ al Gorjului, 
dar cu precădere în municipiul de reşedinţă. 

Cu o activitate fertilă şi permanentă de peste un veac, Muzeul Gorjului vine în întâmpinarea 
publicului cu proiecte, programe şi oferte cultural-educative şi de cercetare ştiinţifică din ce în ce mai 
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diversificate şi mai apropiate de nevoile şi dorinţele comunităţii, promovând interesul pentru estetic, 
pentru istoria locurilor şi, mai ales, pentru curiozitatea şi ineditul informaţiilor furnizate. Rolul de 
instituţie care colecţionează, tezaurizează, conservă şi restaurează mărturiile trecutului a constituit o 
prioritate în această perioadă. Astfel, prin implicarea colectivului muzeal în actele şi manifestările 
cultural-educative din judeţ, prin realizarea expoziţiilor temporare, prin pregătirea profesională a 
specialiştilor, prin reorganizarea depozitelor şi amenajarea expoziţiei de bază a secţiei de istorie-
arheologie, dar şi prin cercetarea ştiinţifică a patrimoniului cultural local  se poate afirma că  Muzeul 
Gorjului este un important lăcaş de cultură pe piaţa culturală judeţeană. 

Pe baza Proiectului managerial privitor la dezvoltarea Muzeului Judeţean Gorj „Alexandru 
Ştefulescu”, a Listei programelor şi Proiectelor minimale proprii prevăzute pentru anul 2012, 
precum şi a Nomenclatoarelor privind principalii indicatori culturali şi economici pe anul 2012, 
instituţia noastră a desfăşurat o serie de activităţi cultural-educative şi ştiinţifice pe care le-am 
propus, toate 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. 

A. Evoluţia instituţiei în raport cu mediul în care îşi desfăşoară activitatea şi în raport cu 
sistemul instituţional existent. 

Evoluţiile macroeconomice actuale indică faptul că pe viitor nu sunt prea mari şanse ca 
muzeele să beneficieze de finanţări generoase, indiferent dacă este vorba despre fonduri publice sau 
private. Nu este greu de preconizat că în viitorul apropiat vreun guvern copleşit de problemele care 
ţin de infrastructură, mediu, sănătate,  va aloca suficiente  resurse financiare pentru cultură. Iar, 
companiile şi donatorii din sectorul privat sunt ponderaţi când este vorba despre cheltuielile pe care 
le efectuează. 

Prin urmare, datoria esenţială a managerului de muzeu  este crearea unei permeabilităţi 
maxime a instituţiei pe care o reprezintă, aceasta fiind concretizată în indici uşor de evaluat cum 
sunt: număr de vizitatori şi imaginea din mass-media. Această popularitate constituie garantul 
existenţei viitoare, şi mai ales, finanţarea.  

O instituţie mediatizată autentic şi apreciată de către comunitate merită să fie susţinută 
financiar. 

În analiza mediului instituţional extern se detaşează unele oportunităţi: dezvoltarea 
ascendentă, legături amiabile cu forul tutelar, dezvoltarea turismului, finanţarea pe bază de 
management de proiecte incluzând accesul la proiectele de dezvoltare regională şi fonduri 
europene. 

O scurtă trecere în revistă a oportunităţilor oferite de judeţul Gorj, din punct de vedere al 
mediului socio-economic, al infrastructurii transporturilor, dar şi al segmentului cultural-educativ, 
relevă existenţa atât a unor factori permisivi cât şi a unor puncte slabe  pentru dezvoltarea 
interesului  faţă de strategia culturală de tip muzeal. 

Astfel, din punct de vedere al populaţiei se constituie ca elemente forte nivelul ridicat de 
instruire, ponderea primordială a populaţiei majore, gradul sporit de toleranţă şi nivelul redus de 
conflicte sociale. Punctele slabe sunt atitudinea denatalistă şi o rată foarte mare a transferului de 
populaţie prin părăsirea arealelor tradiţionale.  

Infrastructura de circulaţie şi transport este diversificată, excelentă în reşedinţa judeţului, 
dar uzată moral în teritoriu. Starea precară a reţelelor de transport influenţează şi accesul turistic în 
zonă.  
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Din punct de vedere economic, judeţul Gorj este o zonă relativ solidă, diversificată cu o piaţă 
de consum în creştere, dar ca dezavantaje se pot menţiona fluctuaţia mare a personalului din 
economie şi promovarea unui nivel de salarizare extrem de scăzut faţă de media europeană. 

Reţeaua de şcolarizare este foarte bine reprezentată în Târgu-Jiu, diversificată, iar 
învăţământul privat a început să constituie o alternativă la cel public. Însă, dotările tehnice sunt pe 
alocuri anacronice, iar oferta educaţională nu se completează în mod fericit cu cerinţele de pe piaţa 
muncii.    

Din punct de vedere cultural urbea de pe Jiu reprezintă un centru important cu o gamă 
variată în planul exprimării artistice şi educaţionale.  

Prezenţa teatrului, bibliotecilor, ansamblurilor artistice, muzeelor şi galeriei de artă  oferă un 
spectru larg de manifestări şi evenimente însă publicul  căror acestea se adresează este relativ 
limitat şi specializat. Modalităţile de diversificare a ofertei şi de atragere a unui public variat sunt 
relativ noi şi încă insuficiente.  

Teatrul „Elvira Godeanu” a lansat programe pentru tineret care să formeze publicului 
interesul pentru frecventarea instituţiilor de cultură.  

Procesul este de durată şi rezultatele se vor arăta lent, dar continuarea acestui cadru de 
adaptare la cerinţele publicului este obligatoriu.  

În domeniul cultural, deşi a fost elaborată o strategie culturală la nivelul judeţului aceasta 
este riguros aplicată. Majoritatea instituţiilor culturale şi, în special, muzeul sunt private de absenţa 
unor corelaţii între evenimentele culturale monitorizate de diferiţii actori culturali.  

Pentru muzeu, colaborările cu ONG-urile pot asigura o diversificare rapidă şi eficientă a 
adresabilităţii evenimentelor culturale organizate, precum şi atragerea interesului publicului către 
patrimoniul muzeal insuficient cunoscut pe care acesta îl deţine.  

Este important de observat că, în ultimii ani, dezvoltarea patrimoniului arhitectural al 
oraşului a dus la apariţia unor noi spaţii de expunere şi organizare de evenimente, cu o dotare de 
ultimă oră. De asemenea, improvizarea unor spaţii de expunere noi în cadrul unor supermagazine, 
cum este Lidl sau Kaufland, care beneficiază de un trafic de persoane foarte mare, determină ca zona 
de interes pentru publicul gorjean să se deplaseze în afara centrului civic, în spaţii considerate până 
nu demult lipsite de interes cultural.  

În aceste condiţii, absenţa unui cadru flexibil de fundamentare a ofertei culturale a muzeului 
va duce invariabil la pierderea unui public nou, interesat de un cadru modern şi divers de prezentare, 
dar şi la descreşterea publicului tradiţional, obişnuit cu vizitarea instituţiilor muzeale.  

Problemele care se ridică astăzi, în faţa managerului unui muzeu sunt multiple şi nu pot fi 
soluţionate fără o evaluare corectă a mediului în care activează instituţia sa, iar plierea lor la publicul 
larg vizitator nu se poate realiza fără contribuţia semnificativă a unor discipline noi, cum sunt 
marketingul şi relaţiile publice.     

Unul din punctele de rezistenţă ale managementului pe anul 2012 au fost programele 
speciale ale muzeului orientat spre public. Prin activităţile, expoziţiile, simpozioanele, evocările şi 
alte manifestări organizate am obţinut o sporire a prezenţei publicului în cadrul acestora, iar pe de 
altă parte 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 2012 privind dinamica vizitatorilor de muzeu atât individual, cât şi în 
grupuri raportată la lunile anului, la anotimpuri, categorii de vârstă, 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. 
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O situaţie specială o întâlnim la Casa - muzeu „Constantin Brâncuşi” de la Hobiţa, Muzeul de 
Artă 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 parcursul anului, dar marea majoritate vizitează muzeul în 
perioada de vară. 

Ţările reprezentate sunt: Japonia, Turcia, Franţa, Germania, Estonia, Polonia, Australia, 
Serbia, Italia, Ungaria, Rusia, Cehia, etc. 

Cei mai mulţi vizitatori s-au înregistrat la Peştera Polovragi, Casa - muzeu „Constantin 
Brâncuşi” de la Hobiţa, Muzeul de Artă şi Muzeul de Istorie şi Arheologie (vezi diagrama). 

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 sunt modernizate, au o estetică deosebită şi când, e cazul, se 
efectuează reparaţii curente. 

Scopul reabilitării patrimoniului imobiliar a fost  acela de a asigura condiţiile pentru accesul 
publicului în sălile expoziţiilor de bază sau temporare. 

În privinţa acţiunilor întreprinse pentru îmbunătăţirea promovării imaginii şi vizibilităţii 
instituţiei muzeale în mass media s-au înregistrat următoarele proiecte: 

o Editarea de afişe, pliante, invitaţii, flyere, cataloage pentru toate acţiunile din 
calendar; 

o Editarea de materiale de promovare a imaginii Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru 
Ştefulescu” (mape, bannere, indicatoare); 

o Publicarea în săptămânalul Vertical de studii şi articole care vizează istoria şi 
patrimoniul cultural al judeţului Gorj; 

o Editarea de pliante, cărţi poştale, realizarea de insigne, magneţi, semne de carte, 
cărţi de vizită personalizate cu obiectivele muzeului; 

o Studii, articole şi comunicări elaborate şi susţinute de specialiştii muzeu 
 În decursul anului 2012 patrimoniul mobil al muzeului s-a îmbogăţit cu 294 bunuri culturale 
obţinute din donaţii, cercetare de teren şi achiziţii care aparţin domeniilor etnografie, istorie, 
arheologie şi ştiinţe naturale, toate reflectate pe măsură în presa de specialitate. 

Toate manifestările organizate de către Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu”  au 
fost monitorizate la nivel de excelenţă în mass media locală, regională, naţională şi internaţională. 

Efervescenţa politicii culturale muzeale gorjene se regăseşte, în anul 2012, în peste 130 de 
apariţii în presa scrisă, 39 ştiri radio, 60 ştiri TV şi 14 emisiuni TV. 

 
B. Îmbunătăţirea activităţii profesionale a instituţiei 

I. Proiectul-cercetare ştiinţifică şi evidenţa patrimoniului cultural. 
Proiectul se desfăşoară sub forma unor sub-proiecte ale căror obiective sunt: 

 Dezvoltarea și evidența patrimoniului; 

 Promovarea valorilor istorice din județul Gorj, introducerea acestora în literatura de 
specialitate internă și externă. 

I.1. Subproiectul – Cercetarea științifică. 
 Scop: Elaborarea riguroasă a unor proiecte care să prezinte într-o succesiune culturală și 
cronologică evoluția comunității umane sesizate arheologic pe teritoriul Gorjului începând cu epoca 
bronzului și până în epoca modernă. 

 Cercetarea arheologică preventivă de la Biserica „Sfinţii Voievozi”, sat Ţânţăreni, 
comuna Ţânţăreni, judeţul Gorj 
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Investigaţiile arheologice întreprinse în perioada ianuarie-aprilie 2012 au scos la iveală oseminte 
umane, fragmente de la materiale de construcţie şi de la vase din ceramică ce datează din 
secolul al XIX-lea. 

I.2. Subproiectul – Evidența patrimoniului cultural. 
I.II.1. Evidența analitică a patrimoniului cultural mobil. 
Scop: 

Întocmirea documentelor de evidență a patrimoniului cultural mobil rezultat în urma activităților 
de cercetare și donații. 

Proiecte realizate: 

 Introducerea în programul de evidență informatizată DOCPAT-CIMEC a unui număr de 
1040 de bunuri culturale existente în patrimoniul muzeului; 

 Înregistrarea în format electronic a unui număr de 9 000 bunuri culturale extrase din 
Registrele de evidenţă analitică; 

 Întocmirea a 2251 de fișe analitice de evidență la piesele muzeale aflate în colecțiile de 
arheologie (286), istorie (1433), geologie (532). 

 Întocmirea documentației pentru propunerea de introducere în categoria Fond a unui 
bun cultural mobil (sculptură) 

 Întocmirea documentației pentru evaluarea obiectelor intrate în patrimoniul Muzeului 
Județean Gorj ”Alexandru Ștefulescu” prin cercetare, donații şi achiziţii (294 bunuri 
culturale mobile).  

II. Proiectul – Conservarea și restaurarea patrimoniului cultural. 
Proiectul s-a desfășurat sub forma a două sub-proiecte care urmăresc menținerea stării de 

sănătate a obiectelor de muzeu prin următoarele obiective: 

 Măsuri primare de conservare a patrimoniului; 

 Asigurarea unui mediu optim permanent pentru obiectele muzeale aflate în expoziții și 
depozite; 

 Restituirea formei originale a obiectului de patrimoniu. 
II.1. Subproiectul – Conservarea patrimoniului muzeal. 

 Scop: păstrarea nemodificată a formei și structurii bunurilor muzeale; 

 Asigurarea unor condiții microclimatice optime în spațiile expoziționale și depozite 
conform cu normele de conservare. 

Proiecte: 

 Verificarea și înregistrarea permanentă a condițiilor de microclimatice din sălile de 
expoziție și depozite; Corectarea condițiilor de microclimat. 

 Activități de conservare primară (desprăfuiri, perieri, aerisiri) a patrimoniului existent 
în expunere și depozite. 

 Reabilitarea sistemului de iluminat de la Peștera Polovragi: realizarea scopului 
primordial de conservare a patrimoniului speologic, microbiologic, faunistic și 
peisagistic al spațiului peșterii. 

 Lucrări de conservare primară la Casa Cartienilor, sat Cartiu, comuna Turcineşti. 

 Lucrări de conservare primară la Casa-muzeu ”Constantin Brâncuși”, sat Hobița, 
comuna Peștișani, judeţul Gorj. 

 Lucrări de conservare primară în cadrul Muzeului Arhitecturii Populare din Gorj de la 
Curtişoara, oraş Bumbeşti Jiu, judeţul Gorj 

• Lucrări de conservare primară la Casa memorială Ion Popescu Voiteşti, comuna 
Bălăneşti, judeţul Gorj. 

 Efectuarea tratamentului de dezinsecție în expozițiile și depozitele Muzeului 
Județean Gorj ”Alexandru Ștefulescu” în conformitate cu normele de conservare. 
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 Aplicarea de tratamente cu substanțe chimice a 137  obiecte intrate prin donaţie în 
colecțiile muzeului. 

 II.2. Subproiectul: Restaurarea patrimoniului muzeal. 
 Scop: restituirea formei originare a obiectului muzeal prin operații de întregire, integrare și 
completare, aplicarea de tratamente mecanice, fizice, chimice menite să asigure o rezistență 
îndelungată obiectului muzeal astfel încât să-și redea istoria și să-și păstreze funcționalitatea. 
 Proiecte realizate: 

 Lucrări de restaurare primară aplicate materialelor arheologice (ceramică, metal) 
descoperite în urma cercetărilor şi perieghezelor arheologice efectuate în anul 2012 
(curățări, spălări, neutralizări, uscări, trieri, asamblări provizorii). 

 Restaurarea a 137 piese de lemn intrate prin donaţie în colecţiile muzeului. 

 Restaurarea a 3 piese din colecția de textile etnografice. 

 Restaurarea a 94 de piese metalice care au fost expuse în cadrul expozițiilor 
temporare şi  de bază ale secției de istorie și arheologie. 

 Restaurarea a 25 piese ceramice care au fost expuse în cadrul expozițiilor temporare 
şi  de bază ale secției de istorie și arheologie. 

Total Proiecte realizate în cadrul subproiectului Restaurarea patrimoniului muzeal: 5. 
Total Proiecte realizate în cadrul proiectului Conservarea patrimoniului: 14. 

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

 Atragerea unui public cât mai numeros şi diversificat prin organizarea de expoziții, 
simpozioane, etc. în cadrul muzeului şi în județ; 

 Integrarea activității muzeului în sfera preocupărilor comunităţii gorjene. 
III.1. Subproiectul – Expoziții de bază și temporare. 
III.1.1. Proiecte proprii realizate în cadrul instituției. 

 24 ianuarie 1859 – Unirea Principatelor Dunărene. Expoziţie temporară foto-documentară 
Data şi locul: 24 ianuarie 2012, Muzeul de Istorie şi Arheologie 
Partener: Biblioteca Judeţeană „Christian Tell” 

 Meşteşuguri ancestrale. Povestea lânii. Expoziţie temporară de etnografie. 
Data şi locul: 16 februarie 2012, Muzeul de Istorie şi Arheologie 

 Constantin Blendea. In memoriam. Expoziţie temporară de pictură 
Data şi locul: 16 martie 2012, Muzeul de Istorie şi Arheologie 

 Egografie. Expoziţie temporară de pictură, grafică, sculptură, ceramică şi textile. 
Data şi locul: 10 aprilie 2012, Muzeul de Istorie şi Arheologie 
Partener: U.A.P.R, filiala Gorj 

 9 mai – Proclamarea Independenţei României, Victoria naţiunilor Unite în Europa, Ziua 
Europei. Expoziţie temporară foto-documentară 

Data şi locul: 9 mai 2012, Muzeul de Istorie şi Arheologie 
Partener: Biblioteca Judeţeană „Christian Tell”, Tg-Jiu 

 Vasile Pintea. Pictură-grafică. Expoziţie temporară de pictură şi grafică 
Data şi locul: 17 mai 2012. Muzeul de Istorie şi Arheologie 

 Noaptea muzeelor. Expoziţii de bază şi temporare; videoproiecţii. 
Data şi locul: Muzeul de Istorie şi Arheologie, Muzeul de Artă 

 Inaugurarea Casei-muzeu „Filofteia Lăcătuşu”. Expoziţie de bază 
Data şi locul: 21mai 2012, Muzeul arhitecturii Populare din Gorj – Curtişoara 
Partener: Editura B.D. Media 

 Inteligenţă şi îndemânare…origami cu Marian – Cătălin Derveşteanu. Expoziţie temporară 
Data şi locul: 1 iunie 2012. Muzeul de Istorie şi Arheologie 
Partener: Şcoala Generală „Alexandru Ştefulescu”,Tg-Jiu 
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 Eugen Tăutu. Pictură. Expoziţie temporară de pictură. 
Data şi locul: 14 iulie 2012. Muzeul de Istorie şi Arheologie 

 Expoziţie de grup. Elevii clasei a VIII-a. Expoziţie temporară de pictură 
Data şi locul: 14 iulie 2012, Muzeul de Istorie şi Arheologie 
Partener: Liceul de Arte „Constantin Brăiloiu” Tg-Jiu 

 Inaugurarea Casei Ion Câlniceanu – Găleşoaia. Expoziţie de bază 
Data şi locul: 17 august 2012, Muzeul Arhitecturii Populare din Gorj de la Curtişoara 

 Un savant gorjean dat uitării: Ion Popescu Voiteşti. Expoziţie temporară fotodocumentară 
şi de geologie 

Data şi locul: 4 octombrie 2012, casa Memorială Ioan Popescu Voiteşti, de la Bălăneşti 

 Reamenajarea casei memoriale „Ecaterina Teodoroiu”. Expoziţie de bază 
Data şi locul:11 octombrie 2012. Casa Memorială „Ecaterina Teodoroiu”, Tg-jiu 

 Piese textile din patrimoniul muzeului gorjean. Expoziţie temporară de etnografie 
Data şi locul: 22 noiembrie 2012, Muzeul de Istorie şi Arheologie 

 1 Decembrie 2012 – Ziua Naţională a României. Expoziţie temporară fotodocumentară 
Data  şi Locul: 29 noiembrie 2012, Muzeul de Istorie şi Arheologie 
Parteneri: Biblioteca Judeţeană „Christian Tell”, Tg-Jiu 

 Zilele Recunoştinţei. Expoziţie fotodocumentară 
Data şi locul: 17 decembrie 2012, Muzeul de Istorie şi Arheologie 
Parteneri: Biblioteca Judeţeană „Christian Tell”, Tg-Jiu 

III.1.2. Subproiectul – simpozioane, evocări, aniversări, comemorări, lansări de reviste și cărți la 
sediul instituției. 

 118 ani de la nașterea Ecaterinei Teodoroiu. Evocare istorică. 
Data şi locul: 14 ianuarie 2012, Casa memorială ”Ecaterina Teodoroiu” Târgu Jiu. 

     Parteneri: Biblioteca Judeţeană ”Cristian Tell”, Şcoala Generală nr. 7, Târgu Jiu. 

 Dr. Adrian Gorun, S.O.S – zestrea culturală a Olteniei, Editura Craiova, 2011. Lansare de 
carte 

    Data şi locul: 14 martie 2012, Muzeul de Istorie şi Arheologie 
    Parteneri: ONG – Alexis project, Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniul Cultural Naţional 
Gorj 

 Oameni care au fost: Nicu D. Miloşescu. Evocare 
Data şi locul: 15 martie 2012, Muzeul de Istorie şi Arheologie 
Partener: Colegiul Comercial „Virgil Madgearu”, Tg-Jiu 

 Epoca Bronzului în Oltenia. Simpozion de arheologie regional 
Data şi locul: 10-12 mai 2012, Muzeul de Istorie şi Arheologie 

 Tudor Vladimirescu în memoria gorjenilor. Evocare istorică 
Data şi locul: 27 mai 2012, casa memorială „Tudor Vladimirescu” din Vladimir 
Parteneri: Şcoala Generală Andreeşti, Biblioteca Judeţeană „Christian Tell” 

 45 de ani de la trecerea în nefiinţă a lui Tudor Arghezi. Evocare 
Data şi locul: 7 iunie 2012, Muzeul de Literatură „Tudor Arghezi”, Târgu Cărbuneşti 

 Satele oltene de sub munte – origini, evoluţii, identităţi. 
Simpozion regional de etnografie 
Data şi locul: 17 august 2012, Muzeul Arhitecturii Populare din Gorj de la Curtişoara 

 136 de ani de la naşterea geologului Ion Popescu Voiteşti. Aniversare 
Data şi locul: 17 noiembrie 2012, Casa Memorială Ion Popescu Voiteşti de la Bălăneşti 

 Florentina Udrea, Daniela Mihai, Dumitru Hortopan, Adriana Stroe, Patrimoniul cultural 
creştin din Oltenia secolelor XVII-XVIII, Bucureşti, 2012 

Lansare de carte 
Data şi locul: 7 decembrie 2012, Muzeul de Istorie şi Arheologie 
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 De necrezuta viaţă a lui Ionuţ, căpitan de oaste 
Editura Măiastra, Târgu-Jiu, 2012 
Lansare de carte 
Data şi locul.17 decembrie 2012. Muzeul  de Istorie şi Arheologie 
III.1.3. Proiecte proprii realizate în cadrul programelor în afara sediului instituţiei. 

 Brâncuşi-Brankuṧi.  
Expoziţie temporară de sculptură, etnografie şi fotografie. 
Data şi locul: 19-29 aprilie 2012, Muzeul Orăşenesc din Vârşeţ, Republica Serbia 
Parteneri: Centrul Municipal de Cultură „Constantin Brâncuşi” Tg-Jiu, Muzeul Orăşenesc Vârşeţ 

 Ziua Eroilor. Evocare istorică 
Data şi locul: 24 mai 2012, satul Bălceşti, comuna Bengeşti-Ciocadia, judeţul Gorj 
Parteneri: Şcoala Generală „Staicu Bengescu”, din Bengeşti-Ciocadia, Parohia Bălceşti 

 De pe plaiuri caimone. Simpozion 
Data şi locul: 23 august 2012, comuna Stejari, judeţul Gorj 
Parteneri: Asociaţia „Sfinţii împăraţi Constantin şi Elena”, Hurezanii de Jos 
III. 1.4. Proiecte realizate ca partener. 

 Gorjeanul de altădată. Expoziţie temporară de fotografie 
Data şi locul 27 martie 2012, Muzeul de Istorie şi Arheologie 
Iniţiatori: Cotidianul Gorjeanul, Şcoala Populară de Artă 
Partener: Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” 

 Mit, ficţiune şi realitate. Expoziţie temporară de figurine din ceară 
Data şi locul: 9 mai-20 iunie 2012, Muzeul de Artă 
Iniţiator: Muzeul figurilor de ceară din Sankt Petersburg 
Partener: Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu”  

 Excel art. Expoziţie temporară de pictură 
Data şi locul: 30 mai 2012, Muzeul de Istorie şi Arheologie 
Iniţiator: Centrul de excelenţă umană al Colegiului Naţional „Tudor Vladimirescu” Tg-Jiu 
Parteneri: Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu”, Colegiul Naţional „Spiru Haret” Tg-Jiu, 
Colegiul Naţional „Ecaterina Teodoroiu”, Liceul Teologic „Sf. Nicolae” Tg-Jiu 

 Epoca bronzului în sud-vestul Olteniei. Cultura Gârla Mare. Expoziţie temporară de 
arheologie 

Data şi locul: 29 mai-29 iunie 2012, Muzeul de Istorie şi Arheologie 
Iniţiator: Muzeul Regiunii Porţilor de Fier, Drobeta Turnu Severin 
Partener: Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” 

 Ratko Lalič. Notiţe de pe suprafaţa pământului. Expoziţie temporară de pictură 
Data şi locul: 1-30 iunie, Muzeul de Istorie şi Arheologie 
Iniţiator: Centrul Municipal de Cultură „Constantin Brâncuşi”, Tg-Jiu 
Partener: Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” 

 Ion C. Gociu, Maia, Editura Societatea Scriitorilor Militari, Bucureşti, 2012. Lansare de carte 
Data şi locul: 19 iulie 2012, Muzeul de Istorie şi Arheologie 
Iniţiator: Asociaţia Cercetătorilor şi Autorilor Gorjeni de Carte Documentară şi Ştiinţifică 
Parteneri: Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu”, Fundaţia Culturală „Columna”, Atelierul 
Naţional de Poezie „Serile la Brădiceni” 

 Artă şi meşteşug. Expoziţie temporară de etnografie 
Data şi locul: 30 noiembrie 2012, Muzeul de Istorie şi Arheologie 
Iniţiator: Şcoala Populară de Artă, Tg-Jiu 
Partener: Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” 

 Modelele tradiţionale ale Olteniei. Expoziţie temporară de etnografie 
Data şi locul: 14 decembrie 2012, Muzeul Olteniei Craiova 
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Iniţiator: Muzeul Olteniei Craiova 
Parteneri: Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” Muzeul Judeţean Vâlcea, Muzeul Regiunii 
Porţilor de Fier, Drobeta Turnu Severin. 

 Poveste de Crăciun. Expoziţie temporară de pictură 
Data şi locul: 18 decembrie 2012 
Muzeul de  Istorie şi Arheologie 
Iniţiator: Palatul Copiilor Tg-Jiu 
Partener: Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” 
III. 1.5     Programe metamuzeale 

 M-a mânat mama la vie – Domnica Trop. Lansare de album folcloric 
Data şi locul: 13 iunie 2012. Muzeul de istorie şi Arheologie 
Partener: Editura B.D. Media 

 Festivalul Copiilor „Domnica Trop”. Ediţia I-a. Festival-concurs 
Data şi locul: 12 iulie 2013. Muzeul arhitecturii Populare din Gorj de la Curtişoara 
Parteneri: Primăria şi Consiliul local Bumbeşti Jiu, Asociaţia Culturală „Doruleţ din România”, Casa de 
discuri „Ijac Music Production” 

 Festivalul Copiilor „Maria Lătăreţu”. Ediţia a II-a. Festival concurs 
Data şi locul: 24 august 2012, casa-muzeu „Maria Lătăreţu” din Bălceşti, comuna Bengeşti-Ciocadia 
Parteneri: Primăria şi Consiliul local Bengeşti-Ciocadia, Asociaţia Culturală „Maria Lătăreţu”, Bălceşti, 
Asociaţia Culturală „Doruleţ” din România 

 40 de ani de la intrarea în eternitate a Mariei Lătăreţu. Concurs Folcloric 
Data şi locul: 26 septembrie 2012, Casa-muzeu „Maria Lătăreţu” din Bălceşti 
Parteneri: Asociaţia Culturală „Maria Lătăreţu”, Bălceşti, Parohia Bălceşti 

 Hai cu noi să colindăm. Spectacol folcloric 
Data şi locul: 19 decembrie 2012, Muzeul de Istorie şi Arheologie 
Parteneri: Asociaţia Culturală „Cântec de pe Jiu” 
III.1.6. Programe de pedagogie muzeală 

 În bătătura bunicilor.  
Atelier de vacanţă pentru copii destinat familiarizării cu gospodăria ţărănească şi activităţile 
tradiţionale din aceasta. 
Data şi locul: 25-29 iunie 2012, Muzeul Arhitecturii Populare din Gorj de la Curtişoara 
Partener: Biblioteca Judeţeană „Christian Tell”, Tg-Jiu 
 

4. Şcoala Populară de Artă Târgu-Jiu  

Criza economică generalizată  şi-a pus amprenta de o manieră semnificativă şi asupra 
activităţii Şcolii Populare de Artă Tg-Jiu şi în anul 2012, al treilea an consecutiv de la începutul acestui 
fenomen atât de dramatic, resimţit nu doar de economia şi finanţele ţării ci, practic, de absolut toate 
segmentele funcţionale  ale statului nostru. 

Cu toate acestea, datorită luării la timp a unor măsuri organizatorice inspirate, dublate de 
eforturile deosebite ale întregului colectiv, la finele anului 2012, evidenţele financiar-contabile, de 
resurse umane sau de secretariat au creionat o imagine cert pozitivă pentru absolut toate  domeniile 
de activitate ale Şcolii, adică: 

- domeniul educaţiei  permanente şi a formării continue de interes comunitar, 
segmentul principal de activitate al Şcolii; 

- domeniul activităţii de conservare şi transmitere a valorilor artistice ale comunităţii 
gorjene, precum şi ale patrimoniului cultural local, naţional şi universal, în care instituţia este 
actant/operator în Agenda Culturală a judeţului Gorj; 
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- activitatea de instituţie de spectacole a Şcolii Populare de Artă, pentru teatrul de 
păpuşi (Trupa Pinocchio), pentru muzica cultă (Orchestra de Cameră Lyra Gorjului) şi pentru folclor 
scenic (Ansamblul folcloric “Maria Lătăreţu”). 

Dezvoltarea explozivă şi atât de complexă  a Şcolii în ultimii ani, prin triplarea numărului de 
elevi, a numărului secţiilor externe şi a disciplinelor, dar şi prin dobândirea caracterului de instituţie 
de spectacol prin amintitele deja formaţii de muzică cultă, de teatru de păpuşi şi de folclor scenic, ca 
şi prin asumarea calităţii de organizator sau partener în organizarea unui număr impresionant de 
programe şi proiecte din Agenda Culturală a Gorjului, precum şi rezultatele calitative şi cantitative  
fără precedent intrate deja în conştiinţa publică, au creat Şcolii Populare de Artă un statut special, ea 
fiind considerată la această oră drept una dintre cele mai importante instituţii culturale şi de 
educaţie artistică de la nivelul judeţului, cu o complexitate a ofertei de servicii unică nu doar în 
Oltenia ci, probabil, în ţară. 

Colaborarea exemplară cu absolut toate instituţiile culturale judeţene, cu autorităţile publice 
locale, regionale şi centrale, cu aşezăminte culturale din mediul rural şi urban al Gorjului şi nu numai, 
cu instituţii de învăţământ de toate gradele, cu agenţi economici, organizaţii nonguvernamentale 
culturale sau cu alte entităţi din Gorj, din ţară şi străinătate, s-a concretizat într-un număr record de 
protocoale/acorduri de parteneriat/convenţii de colaborare, numărul total al acestora ajungând, la 
finele lui 2012, la cifra de 64, fără a mai vorbi de sutele de colaborări ocazionale, neoficializate prin 
semnarea unor acorduri, contracte, parteneriate. 

Astfel, pentru anul 2012  s-a reuşit un grad de acoperire din venituri proprii a cheltuielilor 
instituţiei în procent de 16%, procent cu siguranţă unul record, măcar pentru Oltenia culturală. 
Concret, suma pe care au reuşit să o strângă oamenii Şcolii, 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 275.300 lei, altă cifră record, aproape egală cât veniturile proprii realizate de celelalte patru 
instituţii culturale din subordinea Consiliului Judeţean Gorj. 

În domeniul Educaţiei permanente, segmentul principal de activitate al instituţiei trebuie 
evidenţiat că numărul de cursanţi înregistraţi la începutul anului de învăţământ 2012- 2013, la sediul 
central şi la cele 35 de secţii externe este unul cu 235 cursanţi mai mic decât cel din anul precedent: 
1650. Tot aici  la acest capitol s-a reuşit reducerea semnificativă a cheltuielilor  pe 
beneficiarul/cursant: de la 853 lei/cursant în 2009 la 620lei/cursant în 2010 şi 608 lei /cursant în anul 
2012. 

În privinţa ofertei educaţionale pusă la dispoziţia comunităţii gorjene, trebuie menţionat că 
în satisfacerea  cererii venită din partea membrilor comunităţii, dar şi din raţiuni ţinând de strategia 
culturală a judeţului Gorj, Şcoala Populară de Artă derulează nu mai puţin de trei programe, 
totalizând un număr de 24 de proiecte educaţionale: 

Un program pentru meşteşugurile tradiţionale (Brăţara de Aur) care înglobează 11 proiecte 
mici (1 împletituri, 1 machete, 3 cusături, 2 olărit şi 4 iconărit), 1 mediu (arta lemnului) şi  1 mare 
(ţesut); 

-  Un program care are ca obiect folclorul scenic, muzical-coregrafic, datinile şi obiceiurile, 
(Tradiţii Gorjeneşti) conţinând  2 proiecte mici (grupuri vocale şi ansambluri de obiceiuri), 2 proiecte 
medii (1canto popular şi 1 proiect grupuri instrumentale şi tarafuri) şi 3 proiecte mari (instrumente 
populare, ansambluri folclorice şi dansuri populare); 

-    Un program al artelor culte (Ars Litua) cuprinde activităţi de instruire grupate în 2 proiecte 
mari (canto clasic şi canto muzică uşoară/folk şi instrumente) şi 2 proiecte medii (arte vizuale şi 
balet/dans modern). 

În funcţie de cerere, mai precis de solicitările venite din teritoriu, de strategiile de dezvoltare 
şi de acoperirea cu cadre de specialitate a activităţilor în diverse zone, cursurile de instruire în 
domeniul artelor populare şi culte, precum şi al meşteşugurilor tradiţionale, sunt organizate atât la 
sediul central din Tg-Jiu, cât şi în cele 35 de secţii externe. Astfel, din cele 92 de cursuri deschise de 



Consiliul Județean Gorj             Raportul Președintelui 
2012 

 
 

77 
 

Şcoala Populară de Artă în anul de instruire 2012-2013, 30 funcţionează la sediul central sau în alte 
locaţii din Tg-Jiu, iar 62 funcţionează în oraşele şi satele judeţului. 

Pentru o cât mai bună informare asupra acestui segment de activitate al şcolii se cuvine să 
precizăm că taxele de şcolarizare sunt unele modice. În comparaţie cu cele practicate de instituţii 
similare din alte judeţe ele sunt mai mici. De fapt, aceasta şi explică afluxul neaşteptat de mare de 
solicitări venite din partea celor care vin să urmeze cursurile Şcolii. Mai trebuie precizat un aspect 
deloc de neglijat, anume acela că, din raţiuni de strategie culturală, câteva din cursuri sunt scutite de 
taxe de şcolarizare. Este vorba de meşteşugurile tradiţionale, grupurile şi ansamblurile de datini şi 
obiceiuri, ca şi cursurile de învăţare a câtorva instrumente tradiţionale, în prag de dispariţie: braci, 
contrabas, ţambal, vuvă. 

Dinamica dezvoltării ofertei de servicii pe linia educaţiei permanente - în condiţiile în care 
putem vorbi în câţiva ani de o triplare a numărului secţiilor externe, a cursanţilor, a paletei de 
discipline din programa şcolară - , ca şi rezultatele excelente obţinute în concursurile judeţene, 
regionale şi naţionale ori în confruntările cu publicul şi cu specialiştii, ne îndreptăţesc să considerăm 
că acest segment de activitate al Şcolii Populare de Artă Tg-Jiu, ca dimensiuni cel mai important în 
comparaţie cu instituţiile similare din ţară, este unul aducător de performanţe profesionale şi, în 
egală măsură, de sume consistente aduse la bugetul de venituri proprii  al instituţiei. 

Trecând la activitatea de operator cultural, realizator (în regie proprie şi/sau în colaborare) 
de proiecte din Agenda Culturală a Consiliului Judeţean Gorj, dar şi în alte proiecte culturale de 
importanţă locală, (producţii artistice: spectacole/concerte, expoziţii, târguri, vernisaje, cercetări, 
studii, activităţi de recunoaştere a localităţilor cu istorii vechi de cultură şi educaţie, de recunoaştere 
şi premiere a meritelor şi contribuţiei majore a unităţilor administrativ teritoriale şi a altor instituţii 
în revigorarea şi dezvoltarea actului cultural, în promovarea culturii şi tradiţiei, în revigorarea 
meşteşugurilor, promovarea imaginii cultural-artistice a judeţului nostru şi creşterea gradului de 
atracţie, interes şi preocupare a beneficiarilor pentru domeniile specifice de activitate ale instituţiei 
şi activităţii cultural-educative în general), Şcoala Populară de Artă a fost implicată în anul 2012 în nu 
mai puţin de 317 proiecte, în cadrul programelor “Obârşii, identităţi, tradiţii” (pentru manifestări de 
artă şi civilizaţie tradiţională, de spiritualitate creştină etc.), precum şi “Columne gorjene” (pentru 
manifestări de arte culte). 

În anul 2012, în luna mai, tot Armand Landh, a „recidivat”, urmând manifestările ocazionate 
de Tabăra Internaţională de Pictură de la Rabrovo, judeţul Vidin, Bulgaria, unde a lăsat încă o dată o 
foarte bună impresie, reuşind să-l convingă pe primarul localităţii bulgare să vină în România, în Gorj, 
şi să înceapă demersurile de înfrăţire a localităţii sale cu comuna Teleşti şi de organizare împreună cu 
Şcoala a unei ediţii „gemene” a taberei, în localitatea gorjeană menţionată mai sus. 

În luna iulie, între 13 şi 15 ale lunii, a fost continuată implicarea în Festivalul Balcanic de 
Folclor de la Ostrlej (Bor, Serbia), purtând numele PETROVDANFEST, după care, la insistenţa 
gazdelor, dar şi a administraţiei din localitatea Luka, din acelaşi Raion Bor, am oferit un spectacol de 
neuitat membrilor comunităţii lukane, în majoritatea lor de origine română sud-dunăreană. 

Conform tradiţiei, în a patra săptămână a lunii august, respectiv între 20-25, s-a desfăşurat în 
capitala judeţului nostru Tabăra Muzicală Internaţională de Vară de la Târgu-Jiu, (la sediul Şcolii 
Populare de Artă), la care au urmat cursuri de măiestrie 20 participanţi, elevi de la clasele de pian ale 
profesorilor Viorica Sârbu şi Aurel Popescu şi de la clasa de vioară a profesorului Iacob Narcis. Ca de 
obicei, cursurile au fost susţinute de profesoarele Veronique Thual Chauvel şi Claire Chauvel, din 
Normandia, Franţa. 

Tot conform tradiţiei, cu ocazia Festivalului Naţional al Cântecului popular „Maria Lătăreţu”, 
Ansamblul omonim al Şcolii a avut ca invitaţi în recitalul susţinut în 7 noiembrie, chiar ziua de 
naştere a Privighetorii, un solist instrumentist din Valea Timocului sârbesc şi o solistă vocală din Vidin 
– Bulgaria. Cei doi, împreună cu rapsodul român din Serbia Dusko Oprici, au fost însoţiţi de Iovan 
Petrovici, preşedintele Asociaţiei pentru cultura românilor şi vlahilor "Valea Timocului" din Republica 
Serbia şi de Plamka Liubomirova, liderul Asociaţiei Vlahilor din Bulgaria. Cu acest prilej a fost semnat 
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un protocol de realizare a unui festival trilateral de datini şi obiceiuri, cu un ritual specific doar celor 
trei zone: celebra Horă de pomană. 

În intervalul la care facem referire în acest material, prioritare au fost activităţile publicitare 
şi activităţile de PR şi strategii media pentru promovare. 

Anul 2012 a fost unul plin de roade pentru elevii şi profesorii Şcolii Populare de Artă Târgu-
Jiu. Aproape că nu a existat confruntare artistică naţională din domeniul cântecului popular, dar şi al 
muzicii instrumentale, de la care elevii şi profesorii noştri să nu se fi întors fără lauri pe frunte: 
Festivalul Naţional al Cântecului Românesc de la Mamaia (premiul I), Festivalul “Strugurele de Aur” 
de la Alba Iulia (locul I), Festivalul Ion Albeşteanu Amara (locul III), Festivalul Cântecului Oltenesc de 
la Ianca-Olt (trofeu şi locul III), Festivalul de Folclor Giurgiu (locul I), De Ispas la Năsăud (locul I), 
Festivalul Folcloric de la Oraviţa (locul II), Festivalul Cântecului Ciobănesc de la Sibiu (menţiune), 
Festivalul Naţional al Cântecului Românesc de la Cumpăna (locul I), Festivalul Naţional “Maria 
Lătăreţu” (locul III voce şi III caval) – iată locurile izbânzilor noastre. 

Lauri au cucerit şi elevele claselor de muzică uşoară & folk coordonate de profesorii Sorin 
Bivolaru şi Doru Ciobanu. Eleva Ruxandra Gherghinoiu s-a calificat în faza superioară a concursului 
televizat X Factor, la fel ca şi colega ei, Ştefania Haidău.  

Evoluţia de senzaţie din acest an aparţine unei fetiţe care şi-a luat buletinul abia în luna 
februarie a acestui an. Daniela Popescu a devenit, după doar un an şi jumătate de studiu classic, 
solistă vocală (soprană) a Orchestrei târgujiene de Cameră Lyra Gorjului, evoluând, din februarie şi 
până în decembrie la fiecare concert lunar. În luna iulie, deşi venea dintr-un sat aflat la 80 de 
kilometri de Târgu-Jiu şi nu urmase decât doi ani de şcoală populară de artă, ea a intrat prima la 
Colegiul Naţional de Muzică Dinu Lipatti din Bucureşti. În noiembrie anul acesta, participând la 
primele ei concursuri, Festivalurile de muzică cultă de la Galaţi şi cel de muzică vocal-simfonică, 
festival internaţional, a reuşit să surclaseze toţi concurenţii, câştigând trofeele ambelor festivaluri. 

Nici în anul 2012, în pofida efectelor unei crize economice mai severe ca oricând, colaborarea 
instituţiei noastre cu autorităţile publice judeţene şi locale, cu instituţii cultural de mare prestigiu, cu 
partenerii noştri tradiţionali din Bulgaria, Serbia, Franţa, Austria, Polonia, Republica Moldova nu a 
încetat nici o clipă, măsurile manageriale luate din timp în vederea găsirii de soluţii de finanţare a 
proiectelor comune, inclusiv a costurilor implicării noastre, au făcut ca un număr destul de mic din 
evenimentele cuprinse în Agenda culturală a judeţului să fie sacrificate din cauza lipsei de fonduri.  

La fel au stat lucrurile şi în privinţa marilor evenimente cultural şi artistice organizate la Gorj 
în acest an. Cu parcimonie şi pragmatism, şi, în compensare, cu o doză triplă de suflet din partea 
tuturor celor implicaţi cu eforturi uneori disperate pentru găsirea de sponsori sau de noi 
coorganizatori (de pildă numai atragerea printre organizatorii Festivalului Naţional de Folk şi Baladă 
“Poarta Sărutului” a fost de natură să reducă bugetul festivalului cu aproape 20.000 lei!), niciunul din 
marile evenimente ale Gorjului nu a fost abandonat sau tratat funcţionăreşte, ca o simplă punctare a 
unei rubrici dintr-un caiet de sarcini. 

Vom începe o sumară enumerare, mai întâi cu reprezentarea Gorjului în afara graniţelor sau 
la evenimente cultural internaţionale, organizate în ţară şi la care formaţiile, interpreţii, creatorii, dar 
şi obiectele de artă popular şi cultă create de aceştia au participat. 

Astfel, în luna februarie, la iniţiativa Departamentului pentru românii de pretutindeni din 
cadrul Guvernului României, o formulă restrânsă din Ansamblul “Maria Lătăreţu” a efectuat un 
turneu de 10 spectacole în comunităţile româneşti din zona Vidin – Bulgaria. Dincolo de succesul 
obţinut, solii cântecului românesc tradiţional au adus şi o sumă considerabilă în bugetul de venituri 
proprii.  

Patru luni mai târziu, soliştii vocali şi instrumentişti, orchestra şi formaţia de dansuri a 
Ansamblului amintit mai sus au fost prezenţi la Festivalul Balcanic de Folclor de la Ostrelj (Bor), 
Serbia – PetrovDanFest. Au participat ansambluri de muzică şi dansuri tradiţionale din  trei localităţi 
oltene şi din comunităţi de pe Valea Timocului sârbesc şi bulgar. Ca de fiecare dată, ansamblul 
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nostru a evoluat în finalul Festivalului, obţinând aprecierea unanimă a spectatorilor, juriului şi 
organizatorilor. 

Tot în luna iulie, formaţia de fluieraşi şi ansamblul de dansuri din Dragoteşti, secţie a Şcolii 
Populare de Artă, împreună cu câţiva solişti vocali şi instrumentişti dintre elevii şcolii, coordonaţi de 
profesorii şi instrumentiştii Ştefan Popescu şi Constantin Stana, au participat la Festivalul 
Internaţional de Folclor de la Heidelberg, Germania, la invitaţia Fundaţiei Culturale Al.I.Cuza, 
condusă de profesorul Iosif Herlo. 

În luna august, două tarafuri din Gorj organizate pe lângă Şcoala Populară de Artă, au ieşit în 
prim planul muzicii tradiţionale, la nivel naţional. Astfel, taraful Cristi Geagu Cătăroiu, din Tismana, a 
participat, împreună cu managerul instituţiei, la Festivalul Internaţional româno-irlandez Drumurile 
lui Leşe, organizat la Târgu Lăpuş de Societatea Culture Ireland, condusă de Peter Hurley şi avându-l 
ca director de festival pe Grigore Leşe. Zece zile mai târziu,  Taraful Gorjului (un fel de selecţionată a 
câtorva dintre cei mai vestiţi lăutari din Pârău de Pripor şi Tismana) a reprezentat Oltenia la 
Festivalul Naţional al Tarafurilor şi Fanfarelor Ţărăneşti de la Suceava, organizat de Muzeul 
Etnografic la Bucovinei şi Cotidianul Jurnalul Naţional şi avându-l ca director de proiect tot pe 
maestrul Grigore Leşe. Tot aceeaşi formaţie a concertat la Bucureşti, în sala Muzeului Naţional al 
Ţăranului Român, cu ocazia prezenţei marelui etnomuzicolog Laurent Aubert, custodele Arhivelor 
internaţionale de muzică populară de la Geneva, însoţit de ambasadorul Elveţiei, chiar de Ziua 
Naţională a acestui stat.  

În 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 30 elevi târgujieni, elevi ai 
profesorilor Viorica Sârbu, Aurel Popescu şi Narcis Iacob au beneficiat de cursuri de măiestrie 
susţinute de pianista Veronique Thual Chauvel din Franţa, sprijinită la vioară de fiica sa, Claire 
Chauvel. 

Izbânda incontestabilă în privinţa prezenţelor internaţionale este dată tot de Taraful Gorjului, 
care, între 6 şi 9 octombrie a susţinut două concerte extraordinare, prezentate de etnomuzicologul 
Speranţa Rădulescu, la Forumul Internaţional România, organizat de Ambasada României în Austria, 
Institutul Cultural Român de la Viena, Academia Austriacă de Ştiinţe – Institutul de Romanistică şi 
Arhiva Internaţională de Etnomuzicologie, Universitatea de Muzică şi Arte din Viena etc. Succes 
excepţional. 

În luna noiembrie, cu ocazia Festivalului Naţional al Cântecului Popular MARIA LĂTĂREŢU, 
ansamblul omonim al Şcolii, a avut ca invitaţi în recitalul susţinut în prima zi a festivalului interpreţi 
vocali şi instrumentali din Bulgaria şi Serbia, împreună cu trei conducători ai unor asociaţii  culturale 
ale românilor de peste Dunăre: Iovan Petrovici, preşedintele Asociaţiei pentru cultura românilor şi 
vlahilor “Valea Timocului” din Republica Serbia; Ivo Gherghiev, preşedintele Asociaţiei etnicilor 
români din Bulgaria şi Plamka Liubomirova, liderul Asociaţiei Vlahilor din Bulgaria. Acord complex de 
parteneriat pentru următorii trei ani, cu Plamka Liubomirova. 

În luna decembrie artistul plastic Armand Landh, expert al instituţiei, a trecut Dunărea la 
Vidin, participând la ediţia inaugurală  Taberei Internaţionale de Pictură din oraşul bulgăresc amintit 
mai sus. Succesul acestei ediţii a născut idea repetării, în aceeaşi componenţă, a unui astfel de 
proiect şi în Oraşul lui Brâncuşi. 

Am lăsat pentru finalul acestor enumerări marile noastre proiecte culturale, realizate de 
Şcoală în parteneriat cu autorităţile publice judeţene şi municipale, precum şi cu instituţii 
subordonate acestora. Simpla lor enumerare este relevantă: Sărbătoare Eminescu, Evocarea „Pururi 
uniţi sub tricolor”, „Curtea cu Prieteni” (ianuarie), Salonul de iarnă al artelor populare, Brâncuşiana, 
Sărbătoarea Dragobetelui la Poarta Sărutului (februarie), Spectacolul aniversar „Cântec din Ţara 
Jiului de Sus”, Filocalia, Salonul de primăvară al fotografiei de artă (martie), Festivalul portului şi 
dansului gorjenesc „Liviu Dafinescu”, Pastorala Floriilor, Sărbătoarea Sfântului Gheorghe în Dealul 
Teleştiului (aprilie), Cântec pentru Europa, Ghermanul, Zilele Târgu-Jiului, Festivalul Naţional de 
Literatură „Tudor Arghezi”, Festivalul de folclor „Tinere talente” din Rovinari, Festivalul „Pe fir de 
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baladă” (mai), Gorjul istoric şi cultural, Logodna vinului cu ulcica, Festivalul de romanţe „Sara pe 
deal” (iunie), Festivalurile folclorice de la Polovragi, Stejari, Turceni, Bustuchin, Drăgoteşti (iulie), 
evocarea „Răsunet în Poiana lui Mihai Viteazul”, Festivalul de folk şi baladă „Poarta Sărutului”, Târgul 
meşterilor populari din România (august), Atelierul Naţional de Poezie „Serile la Brădiceni” şi 
Festivalul „Coborâtul oilor de la munte” (septembrie), Festivalul naţional de umor „Ion Cănăvoi” 
(octombrie), Festivalul Cântecului Popular Românesc „Maria Lătăreţu”, In Memoriam Nicolae 
Diaconu, Expoziţia „Artă şi meşteşug” (noiembrie), Zilele de Literatură Valentin Taşcu, Memorialul 
Titu Rădoi, Alaiul obiceiurilor de iarnă, Zilele Recunoştinţei (decembrie). 

Referitor la formaţiile cu statut profesionist, care aduc Şcolii şi statutul de instituţie de 
spectacole – Trupa de păpuşari profesionişti “Pinocchio”, Orchestra târgujiană de Cameră “Lyra 
Gorjului” şi Ansamblul “Maria Lătăreţu”, trebuie menţionat de la bun început că tustrele colectivele 
acestora au depus eforturi deosebite pentru a realiza, în penuria de materiale şi fonduri băneşti a 
acestei perioade, producţii artistice de o calitate care să satisfacă beneficiarii acestor activităţi, 
realizând, în acelaşi timp, un aport de venituri extrabugetare care a permis traversarea cu bine a 
acestei perioade de mare criză economică.  

  Cu două premiere realizate în luna mai şi, în afara stagiunii, cu încă o microstagiune de 
spectacole în aer liber la finele lunilor iulie şi august, în Târgu-Jiu, Trupa de Păpuşari Profesionişti 
“Pinocchio” a oferit copiilor Gorjului un număr de 65 de spectacole,  urmărite de aproape 8.000 de 
spectatori,  încasările  însumând 17.970 lei. Aceasta, în condiţiile în care  biletul de spectacol a fost 
menţinut de 4 ani neschimbat (3 lei) , în timp ce trupele particulare din Petroşani, Vâlcea şi Craiova, 
cu piese de o valoare îndoielnică, cu decoruri şi recuzită minimaliste, practică tarife de 5 
lei/spectator. 

Orchestra de Cameră “Lyra Gorjului”, cu un număr de 20–25 de membri, toţi colaboratori pe 
baza contractelor de drepturi de autor, este ameninţată de ceva vreme cu disoluţia, întrucât de mai 
bine de un an şi jumătate, Primăria şi Consiliul Local Tg-Jiu, care au asigurat în cea mai mare parte, 
vreme de 4 ani,  finanţarea acestei formaţii, au refuzat s-o mai facă, începând cu vara lui 2010. 

În ciuda promisiunilor repetate, anume că Lyra, singura formaţie de muzică cultă de la nivelul 
acestui judeţ, va fi recunoscută ca formaţie reprezentativă pentru mişcarea muzicală gorjeană şi 
finanţată, ca atare, din subvenţie separată acordată de Consiliul Judeţean Gorj, nimic nu a schimbat 
această stare de lucruri, concertele anilor 2010 (parţial) şi 2012 fiind asigurate în totalitate din 
bugetul propriu de venituri proprii al instituţiei. Cum în ultimele luni situaţia financiară a SPA s-a 
înrăutăţit, şirul concertelor lunare a fost întrerupt de la începutul anului şi până acum, reluarea 
activităţii formaţiei fiind pusă sub semnul întrebării.  

În sfârşit, Ansamblul Folcloric “Maria Lătăreţu”, formaţie considerată profesionistă în mod 
bizar, câtă vreme nu are nici un angajat cu normă de bază, ci numai câţiva colaboratori pe baza Legii 
8/1994 a drepturilor de autor, este cel care aduce în schimb venituri considerabile la bugetul 
instituţiei, provenite din prestările de servicii culturale, artistice şi de divertisment. În plus, formaţia 
este o adevărată oglindă a Şcolii, contribuind la consolidarea prestigiului ei, la popularizarea celor 
mai buni elevi şi profesori şi la atragerea a numeroşi tineri înspre activităţile instituţiei. 

 
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. 
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5. Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Tradiționale Gorj 

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj este un 

aşezământ cultural de rang judeţean, care funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Gorj. 

Rolul său ca instituţie publică de cultură este acela de conservare, cercetare, protejare, transmitere, 

promovare şi punere în valoare a culturii tradiţionale şi a patrimoniului cultural imaterial, precum şi 

de valorizare a creaţiei artistice contemporane a judeţului. 

La nivelul anului 2012, pentru menţinerea gradului de performanţă şi, implicit, pentru 

creşterea vizibilităţii instituţiei, CJCPCT Gorj şi-a extins parteneriatele cu Uniuni de creaţie şi ONG-uri 

din ţară si din afara ţării, anume: Uniunea Scriitorilor din România, Uniunea Artiştilor Plastici din 

România, Uniunea Epigramiştilor şi Asociaţia Caricaturiştilor din România, Asociaţia Artiştilor 

Fotografi din România, Uniunea Scriitorilor din Serbia, Uniunea Scriitorilor din Moldova, Uniunea 

Scriitorilor din Bulgaria, Uniunea Scriitorilor din Turcia, Asociația Scriitorilor din Israel etc., Fundaţia 

culturală ,,Doina” din Rotterdam (Olanda), Societatea culturală ,,Apoziţia” din Munchen (Germania), 

Societăţile culturale ,,Arcaşul” şi ,,Eminescu” din Cernăuţi (Ucraina), Asociaţiile culturale ,,Paulimage” 

şi ,,La vache bleu” din Lucon şi Paris (Franţa), Facultatea de Artă din Barcelona (Spania), Asociaţia 

Artiştilor Plastici din Africa de Sud, Asociaţia culturală româno-italiană din Bologna (Italia), Asociaţia 

Meşterilor Populari din Moldova, respectiv Bulgaria s.a. 

Aceste organisme au participat la proiectele internaţionale ale Centrului: Festivalul 

internaţional de literatură ,,Tudor Arghezi”, Târgul meşterilor populari, Tabăra şi Salonul 

internaţionale de arte vizuale ,,Gorjfest”, Cursuri internaţionale de dans popular gorjenesc, Salonul 

internaţional de caricatură etc., dar, în acelaşi timp, au fost promotoare ale unor evenimente care au 

inclus şi aşezământul cultural gorjean: târguri ale meşterilor populari (Germania, Moldova, Bulgaria) 

expoziţii de artă populară şi fotografică (Franţa, Spania, Moldova). 

În cursul anului 2012, CJCPCT Gorj, împreună cu Uniunea Artiştilor Plastici si Academia de 

teatru, muzică si arte plastice din Chişinău (Rep. Moldova), a organizat: Expoziţia de fotografie 

artistică ,,Acasă la Brâncuşi” a referentului foto Doru Dădălău, deschisă la Sala ,,Brâncuşi” din 

Chişinău; Expoziţia personală de pictură Eric Perjovschi (Rep. Moldova), Tabără si Salonul 

internaţionale de sculptură cu caracter religios, Tabăra şi Salonul internaţionale de arte vizuale 

Gorjfest; participarea a 3 meşteri populari la Târgul meşterilor populari din România (august 2012) - 

toate desfăşurate la Tg-Jiu şi în Gorj. 

În cadrul aceluiaşi proiect ,,Vecinii”, s-au stabilit contacte cu Asociaţiile Meşterilor Populari 

din Bulgaria si Republica Moldova, câte o delegaţie de 3, respectiv 2 meşteri populari participând la 

Târgul meşterilor populari din România (august 2012). De asemenea, în perioada 1-6 decembrie 

2012, Asociaţiile au fost prezente la Tg-Jiu cu un grup de meşteri populari care au participat la Târgul 

de Moş Nicolae,  cu un ansamblu de cântece si dansuri populare bulgăreşti care au susţinut un 

spectacol de Ziua Naţională a României si cu o mare expoziţie de artă populară bulgărească şi 

moldovenească ce a fost deschisă pe 1 Decembrie la sediul CJCPCT Gorj. 

Promovarea instituţiei şi a  proiectelor sale s-a făcut prin: pagina proprie de internet; media 

scrisă şi vorbită locală, regională, naţională şi internaţională (Muntenegru, Serbia, Moldova, Ucraina, 

Franţa, Spania, Italia, Olanda etc.); Buletinul informativ al Centrului National pentru Conservarea si 

Promovarea Culturii Tradiţionale; relaţiile de parteneriat cu instituţii similare din tară, uniuni de 

creaţie si organisme culturale din tară si străinătate; agenţii de presă din tară; accesarea unor site-uri 

specializate în promovarea naţională şi internaţională a evenimentelor culturale din România; afişe, 
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bannere, programe, invitaţii, albume de prezentare, cărţi, calendare, obiecte inscripţionate; revistele 

editate în regie proprie: ,,Portal Măiastra” - cu colaboratori şi difuzare internaţională - şi ,,Revista 

Jiului de Sus” - difuzată local şi naţional; panou electronic de afişaj stradal; panou electronic de afişaj 

interior; revista electronică de informaţie culturală ,,Proverbum. Ro”. 

În presa de informaţie şi de specialitate locală, regională, naţională si internaţională au 

existat, pe parcursul întregii perioade trecute, peste 300 apariţii anuale. 

Principalele proiectele aferente anului 2012, au fost: 

- Conceperea, completarea şi evaluarea Chestionarului privind cererea şi oferta culturală în 

zona: Licurici, Stejari, Dănciuleşti, Cruşeţ, Stoina, Căpreni, Hurezani, în cadrul Taberelor de cercetare; 

- Sprijinirea aşezămintelor în întocmirea Agendei locale, compatibilizarea acesteia la nivel de 

judeţ, tipărirea şi promovarea ei la nivel judeţean şi naţional. 

- Continuarea organizării Seminarului 

metodic ,,Strategii si politici culturale în Gorj”; 

- Conceperea şi transmiterea către 

Consiliile locale a circa 5 scrisori metodice pe an 

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.; 

- Revitalizarea activităţii Universităţilor 

populare din Motru, Baia de Fier, Săcelu, 

Ţânţăreni. 

- Monitorizarea şi coordonarea 

activităţii aşezămintelor din judeţ prin: întâlniri 

la sediul instituţiei, scrisori metodice, deplasări 

în teritoriu, parteneriate în organizarea de 

manifestări; 

- Realizarea a 15 Fise culturale complete (text si imagini) pentru localităţile: Albeni, 

Alimpeşti, Aninoasa, Arcani, Baia de Fier, Bălăneşti, Băleşti, Bărbăteşti, Bâlteni, Bengeşti-Ciocadia, 

Novaci, Peştişani, Runcu, Tg-Cărbuneşti, Ţicleni si afişarea băncii de date culturale a acestora pe 

panoul electronic din incinta instituţiei în scopul promovării lor; 

- Sprijinirea autorităţilor publice locale în completarea dosarelor către Ministerul Dezvoltării 

Regionale si Turismului pentru accesarea de fonduri în cadrul Programului prioritar naţional privind 

reabilitarea, modernizarea si dotarea căminelor culturale.  

- Revitalizarea meşteşugurilor tradiţionale prin organizarea a 5 târguri: Târgul meşterilor 

populari olteni, Târgul meşterilor populari copii, Târgul meşterilor populari din România (cu 

participare internaţională: Bulgaria, Moldova), Târgul de Moş Nicolae), Târgul meşterilor populari 

gorjeni (ca parte a Programului ,,Redescoperă Gorjul/ Săptămâna turismului gorjean); 

- Derularea, în calitate de organizator principal a 25 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, Negomir, Dănciuleşti, 

Cătunele, Bustuchin, Godineşti, Săcelu, Bolboşi, Rânca, Motru, Stejari, Căpreni; 
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- Participarea, ca şi coorganizator, la desfăşurarea Festivalului internaţional de folclor si a 

Festivalului cântecului popular românesc ,,Maria Lătăreţu” (realizarea regulamentului festivalului, 

multiplicarea şi transmiterea acestuia în ţară şi în diaspora, contact permanent cu instituţiile similare 

din ţară pentru asigurarea participării concurenţilor, asigurarea activităţii de secretariat a 

festivalului, conceperea, realizarea şi achiziţionarea trofeelor, asigurarea sumelor necesare pentru 

acordarea a 3 premii: pr. I solişti vocali, premiile III solişti vocali şi instrumentişti, realizarea şi 

acordarea diplomelor pentru laureaţi); 

- Participarea, ca partener, la desfăşurarea festivalurilor folclorice de la Rovinari, Turceni, 

Negomir, Bumbeşti-Jiu şi Drăgoteşti; 

- Înfiinţarea şi desfăşurarea a noi festivaluri: Festivalul de folclor pastoral de la Novaci/ 

Rânca; 

- Continuarea editării publicaţiei ,,Revista Jiului de Sus” ca organism al aşezămintelor din 

teritoriu şi a revistei de specialitate ,,Crinul satelor”; 

- Desfăşurarea ediţiei 2012 a Taberei de cercetare etnofolcloră ,,C-tin Brăiloiu” ; 

- Organizarea Zilelor Culturii Populare a Gorjului sub forma unui complex de manifestări de 

conservare si promovarea a culturii tradiţionale specifică judeţului; 

- Realizarea anuală a 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; 

- Completarea permanentă a Băncii de date a culturii tradiţionale a Gorjului; 

- Finalizarea Arhivei clasice si electronice a CJCPCT Gorj; 

- Inaugurarea Bibliotecii de specialitate ,,Al. Doru Şerban”, cuprinzând circa 700 studii de 

folclor local si naţional si peste 400 volume de beletristică (2011); 

- Înfiinţarea micro-colecţiei de artă populară românească (peste 60 exponate donate de 

participanţii la Târgul meşterilor populari din România); 

- Înfiinţarea Muzeului satului Cătune si a Muzeului Civilizaţiei Montane a Gorjului de la 

Rânca, precum si finalizarea secţiei exterioare a Muzeului 

Crucilor de la Măceşu/ Tg-Cărbuneşti. 

- Crearea/ amplificarea dimensiunii 

internaţionale a principalelor evenimente organizate de 

CJCPCT pe tot parcursul perioadei supuse evaluării: 

* Festivalul internaţional de literatură ,,Tudor 

Arghezi”, la care au participat creatori din România, 
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Suedia, Slovenia, Muntenegru, Serbia, Germania, Moldova; 

* Târgul meşterilor populari: România, Moldova, Bulgaria; 

* Festivalul naţional de umor şi Salonul de caricatură ,,Ion Cănăvoiu”: România, Moldova, 

Italia, Ucraina, SUA şi Quatar, pentru Concursul de creaţie umoristică. În anul 2012, Salonul de 

caricatură a devenit internaţional, acesta bucurându-se de participanţi din România, Italia, 

Argentina, Grecia, Serbia, Bulgaria, Cehia, Georgia, Moldova, Cipru; 

* Gorjfest - Tabără şi Salon 

internaţionale de arte vizuale: 

România, Serbia, Italia, SUA, Moldova, 

Africa de Sud, Spania, Bulgaria, Israel, 

Cipru, Turcia; 

* Iniţierea si desfăşurarea 

primei ediţii a Taberei si Salonului 

internaţional de sculptură cu subiect 

religios (Mănăstirea Crasna; 

- Iniţierea si desfăşurarea 

primei ediţii a Festivalului naţional de film de scurt metraj ,,Acasă la Brâncuşi”; 

- Menţinerea şi sprijinirea financiară adecvată a Editurii CJCPCT Gorj. Astfel, în perioada 

menţionată s-au realizat: 

* Ion Trancău, Un compendiu critic; Marcel Parnica, Melodii instrumentale; Dan Pupăză, 

Muzeul Arcani; Ion Popescu-Brădiceni, Ritualul morţii si al înmormântării în Gorjul de Nord, vol. II; 

Agenda culturală 2012 a Judeţului Gorj; 3 albume “11 poezii” de Tudor Arghezi (ediţie româno-

franceză, ediţie româno-sârbă, ediţie română); Albumul “Plasticieni gorjeni”; Album ,,Gorjfest 2012” 

- Tabăra de pictură; Catalog Salonul internaţional de caricatură Tg-Jiu 2012; Album ,,Muzeul dintre 

nori” (Rânca); Revista Jiului de Sus; Revista ,,Portal Măiastra”, 4 nr.; Revista ,,Bilete de papagal”; 

Revista ,,Hazul”; Revista ,,Onoare si jertfă”; Revista ,,Crinul satelor”; Revista ,,Lada de zestre”, Baia 

de Fier; Revista ,,Vestitorul”, Stăneşti; Revista ,,Serile la Brădiceni; 

- Conceperea, coordonarea si desfăşurarea manifestărilor din 

cadrul Proiectului ,,Redescoperă Gorjul”, iniţiat de Consiliul Judeţean 

Gorj (24-30 sept. 2012); 

- Realizarea spectacolelor tematice ,,Tudor Vladimirescu” si 

,,Teatrul în Tg-Jiu” la Casa Moangă, respectiv Casa Măldărăscu din Tg-

Jiu; 

- Conceperea, iniţierea si derularea proiectului ,,Galeria 

Nemuritorilor Gorjului”, prin amplasarea primei stele omagiale 

închinate lui Brâncuşi în zona centrală a Tg-Jiului; 

- Realizarea şi editarea revistei ,,Proverbum.ro”, prima 

publicaţie electronică de informaţie culturală din istoria Gorjului, care 

oferă date, imagini şi informaţii despre toate manifestările culturale 

din Gorj, indiferent de organizator: instituţie publică, aşezământ de stat, administraţie locală, ONG, 

organizaţii sindicale, firme, alte organisme private. 
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IV. PROTECȚIE SOCIALĂ 

 

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

În cursul anului 2012, 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 derulate în acest sens putând fi structurate pe trei 
componente: 

I. Componenta: Protecţia şi promovarea drepturilor copilului; 
II. Componenta: Protecţia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor adulte cu 

handicap; 
III. Activităţi de ordin administrativ, financiar, logistică şi control. 
Activităţile desfăşurate în vederea furnizării de servicii sociale, au primit reacreditarea Comisiei 

judeţene de acreditare a furnizorilor de servicii sociale conform Deciziei  de Acreditare nr.3 / 
30.03.2012, valabilă  3 ani. 

I. Componenta: 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: 

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

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

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

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

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

centrele maternale,serviciile de monitorizare a femeii gravide şi centrele de zi  existente la nivelul 
DGASPC Gorj. 

În cadrul DGASPC Gorj, în anul raportat au funcţionat următoarele servicii de prevenire: 
- 3 centre maternale – Tg. Jiu; Novaci şi Tg.Cărbuneşti (în cadrul unor complexe de servicii) 

unde au beneficiat de protecţie un număr total de 58 de copii şi 48 de mame, numărul de beneficiari 
la 31.12.2012  fiind de 26 copii şi 15 mame; 

- 4 centre de zi – două în Tg.Jiu, unul la Novaci şi unul la Tg.Cărbuneşti (toate în cadrul unor 
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complexe de servicii), în care au beneficiat de servicii un număr total de 88 de copii aflaţi în familii 
care nu le pot asigura prin resurse proprii condiţii corespunzătoare de îngrijire şi educare, la 
31.12.2011 numărul de beneficiari fiind de 67 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  17 gravide, aflate în situaţie de risc de abandon, nr. la 31.12.2011 fiind 
de 1. 
     În cursul anului 2012 ca urmare a sesizărilor primite din partea unităţilor sanitare din judeţul Gorj, 
Biroul de îngrijire de tip rezidenţial copii a înregistrat trei cazuri de abandon in maternitate . Pentru 2 
copii sa făcut referire către DGASPC Dolj, mamele având domiciliul în acest judeţ, iar cel de al treilea  
nou-născut a fost reintegrat în familie după identificarea mamei. 
    Au fost înregistrate 22 de cazuri cu risc de abandon din care: 5 mame au solicitat să fie găzduite 
împreună cu copiii lor într-un centru maternal (Tg- Jiu, Novaci, Tg-Cărbuneşti). 13 copii au fost 
integraţi în familie, cazurile fiind propuse pentru monitorizare la domiciliu împreună cu autorităţile 
locale. 
   Pentru un caz s-a instituit plasament  la Centrul de primire şi evaluare în regim de urgenţă pentru 
copilul abandonat sau părăsit în maternitate  Tg-Cărbuneşti. 
   Un caz cu risc de abandon a fost referit la DGASPC Mehedinţi, pentru monitorizare in familie.  Un caz 
a fost referit la DGASPC Olt şi un alt copil a fost referit la DGASPC Harghita. 
   Au fost înregistrate 4 gravide predispuse să-şi abandoneze copii  din care: 3 gravide după ce au 
născut au mers în familie fiind monitorizate, ceea de a patra a plecat în străinătate, cazul fiind închis. 
  A  fost înregistrată situaţia a 5 copii în risc social, în alte secţii decât cele de nou născuţi, din care 3 
copii au fost reintegraţi în familie iar pentru 2 dintre aceştia a fost instituit plasament în regim de 
urgenţă în sistem rezidenţial. 
     În vederea monitorizării evoluţiei copiilor aflaţi în dificultate (cu risc de abandon/risc social, 
gravide), de prevenire a abandonului şi separării copilului de familia sa,  au fost efectuate vizite, 
concretizate în rapoarte de vizită. În cursul anului 2012 au fost închise 22 cazuri. 
     Au fost întocmite rapoarte de evaluare iniţială privind situaţia cuplului mamă-copil/gravide.  
Părinţii au fost informaţi şi orientaţi în legătură cu tipurile de servicii şi soluţiile alternative, s-au oferit 
informaţii cu privire la Legea 272/2004 privind promovarea şi protecţia drepturilor copilului şi  au fost 
responsabilizaţi cu privire la creşterea şi educarea copilului. 
    S-a colaborat prin întâlniri periodice cu asistenţii sociali/persoane cu atribuţii de asistenţă socială 
din unitatea sanitară pentru instrumentarea cazurilor care prezintă risc de abandon al copilului. 
    S-a colaborat cu reprezentanţii autorităţilor locale din teritoriu în vederea monitorizării situaţiei 
socio-familiale a minorelor gravide/mame, cuplului mamă-copil. 
  Au fost organizate cursuri de instruire cu asistenţi sociali/persoane cu atribuţii de asistenţă socială 
din cadrul unităţilor medicale, care gestionează prevenirea abandonului in spital precum şi cu 
reprezentanţii poliţiei. Sesiunea s-a desfăşurat în luna  decembrie 2012. 
    În cursul anului 2012 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 in dificultate pe 
teritoriul altui stat, acordul de repatriere, plan individual de intervenţie, etc) -   5 cazuri noi din care 
doi copii au fost repatriaţi făcându-se monitorizarea evoluţiei copilului după repatriere. 
     În urma monitorizării s-a constatat că minorii pot rămâne în familie, cazurile fiind închise. 

I.2. Acordarea de sprijin material/financiar pentru prevenirea abandonului şi 
instituţionalizării. 

În cursul anului 2012 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 
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unui număr de  28 copii, în valoare totală de 24.360 lei. 
- Asociaţia “Rumanesch kanner an der Nout”- s-au susţinut lunar un număr de   24 copii , în 

valoare totală de 33.600 lei. 
 Compartimentului Integrare Europeană şi Suport Comunitar i-au fost repartizate spre analiză 
şi rezolvare în cursul anului 2012: 
      - 114  sesizări, petiţii şi adrese dintre care 62 de la persoane fizice şi 52 de la instituţii 
publice/ong-uri. 

 Deasemenea cu sprijinul Asociaţiei « Inimi de gorjeni » au fost  desfăşurate prin acest 
compartiment, o serie de activităţi pentru sprijinirea copiilor  prin următoarele programe: 
         ,,Şcoala pentru toţi” – activităţi de sprijinire a elevilor şi studenţilor inclusiv a studenţilor din 
sistemul de protecţie al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj. Programul 
a finanţat achitarea de taxe de studiu, taxe de cazare, achiziţionarea de uniforme şcolare, rechizite, 
etc. Persoane sprijinite : 7, valoare fonduri: 2229 lei 
         ,,Şansa la viaţă” activităţi de sprijinire a familiilor lipsite de posibilităţi financiare în vederea 
efectuării unor tratamente în străinătate, achiziţionarea de medicamente, ochelari, proteze, etc. 
Persoane sprijinite : 10, valoare fonduri: 2039 lei 
         ,,Ajutoare de urgenţă” Familiile nevoiaşe au beneficiat de ajutoare alimentare, imbrăcăminte, 
achitarea unor datorii restante la energie electrică, gaze, lemne de foc, materiale de construcţie 
pentru refacerea unor locuinţe, etc.  Persoane sprijinite : 17, valoare fonduri: 1659 lei. 
        “Daruri pentru suflete curate” au fost sprijiniţi cu produse specifice  sărbătorilor de Paşte copiii 
din familiile sărace din judeţ aflate în atenţia DGASPC Gorj. Persoane sprijinite 100, valoare fonduri: 
1000 lei. 
      ,,Dacă crezi şi speri, Moş Crăciun vine la tine!” au fost sprijiniţi cu produse specifice de Crăciun 
copii şi adulţi cu handicap din familii sărace din judeţ şi din mediu rezidenţial. Persoane sprijinite : 
329. Valoare fonduri: 6426 lei. 
      “De la instituţionalizare la integrare”, program în sprijinul copiilor şi tinerilor instituţionalizaţi, în 
cursul lunii septembrie s-au obţinut 6 calculatoare pentru casele de tip familial din cadrul CSCCD 
Tg.Jiu, prin programul ASSOCLIC  derulat de Asociaţia “Ateliere fără frontiere”, în luna decembrie 
adăugându-se încă 7. 
         ,,Acţiuni comunitare” – Prin intermediul acestui program se urmăreşte implicarea activă în 
viaţa comunităţii. Persoane informate: peste 2000,valoare fonduri: 2810 lei. Sursa fondurilor: 
Asociaţia Inimi de Gorjeni 
             *Concursul Judeţean ,,Picături de lumină” editia 2011-2012 
 DGASPC Gorj organizează  anual în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj, un 
concurs judetean, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului intitulat ,,Picături de Lumină” 
editia a IV -a. La acest concurs au participat 15 şcoli din Judetul Gorj precum şi elevii care se află în 
sistemul de protecţie al DGASPC Gorj. Din Municipiul Tg-Jiu au participat 5 scoli generale cu 
aproximativ 400 de elevi. 

 
I.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 şi specialişti din cadrul biroului rezidenţial, 
care au desfăşurat activităţile de pregătire a reintegrării familiale pentru un număr de 166 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). 

I.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 520 reevaluări ale situaţiei  sociale a copiilor aflaţi la 
AMP ceea ce a dus la:  

- 18 deschideri de procedură privind adopţia naţională, un nr. de 13 copii fiind încredinţaţi în 
vederea adopţiei.               

- 9 reintegrări în familia naturală 
- 6 integrări socio profesionale 
- 163 menţineri ale măsurilor de protecţie specială. 
- 8 măsuri de protecţie în centre specializate. 
Fiecare din cele 27 de cazuri nou intrate în serviciu a beneficiat de abordare personalizată 

centrată pe nevoile copilului, fiind antrenată  echipa pluridisciplinară din cadrul serviciului pentru 
asigurarea unei intervenţii individualizate eficiente concretizată în elaborarea planurilor individuale de 
protecţie. 

S-au întocmit şi revizuit aproximativ 600 de planuri individualizate de protecţie şi 2200 
programe de intervenţie specifică ca urmare a celor 740 de vizite la domiciliul AMP, copilului şi 
familiilor biologice. 

Pentru formarea continuă au fost realizate instruiri în grup şi individuale pe teme legate de 
specificul activităţii: 

- Pregatirea copilului aflat la amp, pentru reintegrarea în familia naturală sau integrarea în 
familia adoptivă; 

- Identificarea de către asistentul maternal profesionist a modificărilor comportamentale de 
tip agresiv, ale copilului; 

- Pregătirea copilului preşcolar şi şcolar pentru adopţie. 
În vederea monitorizării activităţii asistenţilor maternali au fost efectuate un număr de peste 

488 vizite şi 121 de evaluări anuale ale asistenţilor maternali profesionişti. 
I.5. Implementarea standardelor pentru formarea de deprinderi de viaţă independentă în 

serviciile de protecţie de tip rezidenţial a copilului şi sprijinirea tinerilor care părăsesc sistemul de 
protecţie al copilului în vederea integrării socio-profesionale. 

Fiecare copil/tânăr din sistemul rezidenţial are întocmit un Program de intervenţie specifică 
pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă, care este pus în practică şi reevaluat de 
personalul de specialitate care asigură îngrijirea şi educarea acestora, la fiecare trei luni. Fiecare tânăr 
este evaluat şi consiliat in vederea integrării socioprofesionale, atât de personalul serviciului cât şi la 
AJOFM Gorj unde sunt luaţi în evidenţă la intrarea în centrul pentru formarea de deprinderi de vieţi 
independentă. 

De asemenea Serviciul pentru dezvoltarea deprinderilor  de viaţă independentă organizează 
periodic acţiuni de consiliere şi de informare a tinerilor în vederea pregătirii acestora pentru ieşirea 
din sistemul de protecţie. În acest sens, în anul 2012 au fost întocmite şi depuse 24 dosare pentru 
căutare loc de muncă şi şomaj şi reactualizate, 7 dosare pentru solicitare de locuinţă socială la 
Primăria Tg.Jiu pentru tinerii care nu au posibilitatea revenirii în familie iar alte 20 dosare pentru 
locuinţă  au fost completate. 

Tinerii au participat însoţiţi la bursele locurilor de muncă şi la întrunirile organizate la AJOJM;   li 
s-au făcut cunoscute locurile de muncă vacante şi cursurile de calificare pe care le pot urma;        4  
tineri au fost înscrişi la  cursuri de recalificare în cadrul AJOFM Gorj cu care DGASPC Gorj are încheiat 
parteneriat de colaborare pentru informarea şi consilierea tinerilor în vederea identificării 
oportunităţilor de angajare. Beneficiarii care se află pe centrele de formare de deprinderi sunt 
sprijiniţi în continuare în vederea continuării studiilor la o formă de învăţământ. 

I.6. 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, psihopedagogic şi 
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social un număr de 1084 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 s-au emis 
hotărârile privind încadrarea copiilor în categoria persoanelor cu handicap, certificatele de încadrare 
şi planurile de recuperare pentru copiii cu dizabilităţi:  

                                  - grav-cu asistent personal = 592 
                                  - accentuat = 316 
                                  - mediu      = 166 
                                  - uşor         = 10 
                                  - zero         = 0 
                                  - 7 reevaluari  

Pentru a veni în sprijinul familiilor cu copii cu dizabilităţi s-au efectuat evaluări  la domiciliu 
pentru 202 copii nedeplasabili.  

De asemenea, pentru a creşte gradul de integrare şi participare socială a copiilor cu dizabilităţi, 
s-au întocmit şi comunicat adrese pentru un număr de 172 cazuri cu recomandări  educaţionale, 
terapeutice, şcolare şi medicale care să vină în sprijinul recuperării copiilor.  

S-au soluţionat 3 contestaţii privind hotărârea de încadrare în grad de handicap, s-au prezentat  
în Comisia pentru Protecţia Copilului un număr de 62 referate privind analiza şi încadrarea în grad de 
handicap, s-au analizat 23 de dosare  şi  s-a întocmit documentaţia  pentru 14 copii în vederea 
frecventării centrului de recuperare din cadrul C.S.C.C.H Tg-Jiu.  

 Pentru oferirea de servicii de recuperare copiilor cu dizabilităţi, în cadrul Serviciului de Evaluare 
a funcţionat echipa mobilă care a identificat şi evaluat iniţial 50 de copii, pentru 37 dintre aceştia 
oferindu-se servicii la domiciliu, de consiliere, terapie educaţională şi recuperare la nivelul autonomiei 
personale.  

DGASPC a înfiinţat în colaborare cu MMFPS, APCCR şi Fundaţia Romanian Angel Appeal în 
cadrul unui proiect european: Centrul de consiliere a persoanelor cu TSA Gorj, sub coordonarea 
şefului SEC, în acest an au fost oferite servicii unui nr. de 18 copii cu autism materializate în 120 de 
intervenţii.   

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 dizabilităţi), în care au 
beneficiat de servicii de recuperare/reabilitare – kinetoterapie, terapie educaţională, logopedie, 
recuperare la nivelul autonomiei personale - un număr total de 51 copii cu handicap , din care 46 
aflaţi în familie şi 4 la AMP, 1 in plasament familial, la 31.12.2012 numărul de beneficiari fiind de 50.  
 - un centru de îngrijire şi recuperare de zi a copiilor cu nevoi educative speciale, în Tg.Jiu, în 
cadrul unui complex de servicii, în care au beneficiat de servicii de recuperare/ reabilitare – terapie 
educaţională - un număr total de 14  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 
31.12.2012  numărul de beneficiari fiind de 14 . 

I.7. 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 2012, au beneficiat de serviciile centrului 60 copii, din care 43 au fost doar găzduiţi şi 

pentru 17 s-a instituit măsura de plasament în regim de urgenţă. Din cei 43 găzduiţi, 36 au fost 
reintegraţi în familie, 7 transferaţi la direcţiile din judeţele unde aveau domiciliul legal. Din cei 17 
beneficiari ai serviciilor Centrului de primire în regim de urgenţă Tg-Jiu, cu sprijinul autorităţilor locale, 
3  au fost reintegraţi în familie, iar la 14 copii s-a înlocuit plasamentul în regim de urgenţă cu alte 
măsuri de protecţie: 

 plasament la o casă de tip familial – 8  
 plasament  familial – 2  
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 plasament în regim de urgenţă la asistent maternal profesionist -  3 
 plasament menţinut la CPRU  – 1 

În perioada găzduirii în centru, copiii au beneficiat de hrană şi condiţii de locuit bună calitate, 
de servicii medicale, de evaluare şi consiliere psihosocială, de educaţie nonformală şi informală, au 
desfăşurat activităţi pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă şi au fost sprijiniţi să 
menţină sau să-şi restabilească relaţiile cu părinţii şi familia extinsă în vederea reintegrării familiale. 

- Centrul de primire în regim de urgenţă pentru mama şi copilul victime ale violenţei în familie 
Tg-Jiu  

          În perioada raportată, au solicitat sprijin şi găzduire 15 mame şi 36 copii. Din cei 36 de copii 
găzduiţi împreună cu mamelor lor, doar pentru 2 copii s-a instituit o măsură de protecţie specială, 
pentru ceilalţi fiind găsită o alternativă de reintegrare familială sau de integrare socială. 

   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 – 31.12.2012 s-au primit 57 sesizări, care au vizat 90 de persoane (89 copii şi 1 

adult) la care s-au completat fişele de convorbire şi de semnalare obligatorie. La 16 sesizări a fost 
necesară deplasarea echipei mobile în teren, 7 au fost referite la alte servicii/instituţii abilitate să 
rezolve doleanţele clienţilor, iar la 41 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 
10 copii, sesizările s-au confirmat, 24 de copii au beneficiat de monitorizare în familie cel puţin 3 luni 
şi de servicii de consiliere.   
  La compartimentul pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat   din aparatul propriu al Direcţiei – s-
au înregistrat 226 sesizări (care au vizat 336 minori), din care 205 sesizări au fost confirmate. Cele 
205 sesizări confirmate vizează 245 minori : 

- 20 cazuri abuz fizic ; 
- 43 cazuri abuz emoţional; 
- 12 cazuri abuz sexual; 
- 153 cazuri neglijare; 
- 1 caz exploatare sexuală; 
- 1 caz exploatare prin muncă 
- 15 cazuri sociale/alte situaţii.  

Din cele 226 sesizări primite în cursul anului 2012:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
        - 7 sesizări au fost referite compartimentului plasamente din cadrul D.G.A.S.P.C. Gorj; 
        - la 10 sesizări  s-a instituit măsură de protecţie specială ; 
        - 127 sesizări au fost referite altor servicii şi/sau altor instituţii; 
        - 118 sesizări se află în lucru; 
        - 130 sunt închise  

Au fost întocmite pentru toţi cei 245 minori (care au făcut obiectul sesizărilor înregistrate la 
acest compartiment), fişe iniţiale şi rapoarte de evaluare detaliată, iar pentru cei 245 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 13 copii au fost 
întocmite planuri individualizate de protecţie în vederea instituirii unei măsuri de protecţie specială. 

În anul 2012, 93 minori au beneficiat de consiliere psihologică şi 142 de consiliere juridică. 
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Intervenţia sub aspect juridic s-a mai reflectat şi în acţiunile formulate către instanţe care au avut 
drept obiect :  -  Instituirea de plasamente în regim de urgenţă : 57; 
                               - Instituirea de plasamente: 62; 
           -  Instituirea de tutele : 2;  
                               - Instituirea de supravegheri specializate : 2; 
                               - Decăderi din drepturile părinteşti : 1; 
                               - Raporturi sexuale cu minori: 4 ; 
Referitor la activitatea de prevenire, precizăm că specialiştii D.G.A.S.P.C. Gorj, au întreprins 
următoarele acţiuni : 
           * Campania naţională de prevenire a consumului de droguri. 
           * Seminarul ”Combaterea violenţei în şcoli-o mai bună comunicare între şcoală, elevi şi 
părinţi”. 
           * Proiectul educaţional ”Şanse egale pentru toţi”, demarat pentru introducerea unei noi 
educaţii ce face posibilă conştientizarea de către copii a drepturilor pe care le au, cu efecte 
importante în dezvoltarea psiho-morală si comportamentală a viitorilor cetăţeni. 
           * Proiectul ”Fii altfel, schimbă-te!”, iniţiat pentru a asigura adoptarea unui comportament non 
violent, astfel ca elevii  să aibă aptitudini pozitive, constructive.  
            * Campania organizată pentru marcarea Zilei ”Mondiale Fără Tutun” .  Beneficiarii acestei 
actiuni au fost  beneficiarele Centrului Maternal şi 6 cadre de specialitate. Scopul campaniei : 
conştientizarea beneficiarilor cu privire la efectele nocive ale consumului de tutun. 
            * Campania ”Prea rebel să fi condus”, organizată pentru marcarea Zilei Internaţionale 
împotriva consumului şi traficului de droguri ilicite . 
             * Proiectul educational ”Prevenirea violenţei în şcoală”. Beneficiarii acestei acţiuni au fost 
elevii, cadrele didactice, părinţii, comunitatea locală. Scopul dezbaterii: Promovarea unei identităţi 
pozitive; Oprtunităţi de dezvoltare personală; Dezvoltarea abilităţilor de autoreglare. 
             * Campania educaţională ”Învăţăm pentru viaţă, nu pentru şcoală!”, organizată pentru 
combaterea abandonului şcolar . 
             *  Campania ”Săptămâna prevenirii criminalităţii, care  s-a desfăşurat pe parcursul mai multor 
zile în perioada 25.09.2012 - 27.09.2012, astfel : 

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 2012, 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 15 
mame şi 34 copii victime ale violenţei. Mamele şi copii au beneficiat de programe individualizate de 
consiliere şi reabilitare precum şi de măsuri de intervenţie pe termen scurt pentru educaţie. Ele au 
fost implicate în activităţi de educaţie informală cu scopul îmbunătăţirii capacităţii de a se proteja în 
situaţia de conflict, îmbunătăţirea comunicării cu proprii copii, îmbunătăţirea abilităţilor de îngrijire şi 
disciplinare a copiilor (utilizarea recompenselor şi a pedepselor nonviolenţe), a deprinderilor de viaţă 
independentă.   

I.8. Activităţi desfăşurate pentru promovarea adopţiei naţionale ca finalitate a planului 
individualizat de protecţie 

În cursul perioadei raportate, 25 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 5 sesiuni a 
câte 3 şedinţe fiecare. În urma procesului de evaluare 3 familii au renunţat din motive personale. În 
această perioadă, 51 de persoane sau familii au solicitat informaţii cu privire la procedura adopţiei, 
specialiştii compartimentului furnizându-le materiale informative, broşuri, pliante, încurajându-i în 
hotărârea pe care urmau să o ia. 
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Pentru 15 copii, care aveau ca finalitate a PIP-lui adopţia naţională sa deschis procedura de 
adopţie internă. 

În urma  procesului de potrivire, la 13 persoane/familii atestate ca apte să adopte le-a fost dat 
în încredinţare în vederea adopţiei un copil. Pe perioada încredinţării, specialiştii compartimentului 
urmăresc evoluţia copilului şi a relaţiilor care se stabilesc între copil şi persoana/familia căreia i-a fost 
încredinţat copilul, întocmind rapoarte în acest sens. 

La sfârşitul perioadei de încredinţare, 17 adopţii au fost încuviinţate de Tribunalul Gorj. 
În anul 2012, pe perioada de postadopţie, de doi ani, au fost monitorizate 42 de adopţii, pentru 

care  s-au întocmit 168 rapoarte trimestriale. Pentru 13 cazuri de adopţie s-a încheiat perioada de 
monitorizare post adopţie, prin referate de închidere a cazului, prezentate Oficiului Român de 
Adopţie.. 

Promovarea adopţiei naţionale s-a realizat şi prin prezentarea de statistici şi materiale 
informative privind procedura adopţiei, de către conducerea Direcţiei prin mai multe interviuri în 
mass media locală. 

În data de 22 Iunie 2011 compartimentul adopţii a organizat „Ziua copilului adoptat” la sediul 
DGASPC, întâlnire la care au participat 23 de familii care au adoptat, împreună cu copiii. 

I.9. Activităţi desfăşurate pentru oferirea serviciilor de tip rezidenţial, în conformitate cu 
standardele minime obligatorii în domeniul protecţiei copilului şi standardele de cost. 

În toate complexurile de servicii pentru copii aflate în subordinea DGASPC Gorj ,în perioada 
raportată, activitatea s-a desfăşurat prin implementarea standardelor minime obligatorii specifice 
fiecărui tip de serviciu rezidenţial, vizând creşterea calităţii vieţii beneficiarilor şi dispariţia 
deosebirilor faţă de mediul familial. 

Pentru aceasta fiecare beneficiar are o abordare personalizată a nevoilor şi plecând de la 
nevoile identificate se concretizează planul individualizat de protecţie şi planurile de intervenţie 
specifice. 

Toate activităţile au fost desfăşurate în vederea reducerii timpului petrecut în mediu rezidenţial 
şi o cât mai rapidă 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 01.01.2012 - 31.12.2012, situaţia statistică a copiilor din complexurile 

rezidenţiale şi evoluţia acestora  se prezintă după cum urmează: 
 

Complexul Nr. copii - cazuri 
active la 01.01.2012 

Nr. Copii - cazuri 
active la  

31.12.2012 

Complexul de servicii comunitare 
pentru copilul în dificultate Tg.Jiu 

101 93 

Complexul de servicii comunitare 
pentru copilul în dificultate Novaci 

80 82 

Complexul de servicii comunitare 
pentru copilul în dificultate Tg. Cărbuneşti 

63 58 

Complexul de servicii comunitare 
pentru copilul cu nevoi speciale Tg. Jiu 

73 66 

Complexul de servicii comunitare 
pentru copilul cu handicap Tg. Jiu 

86 105 

Complexul de servicii alternative la 
protecţia rezidenţială Tg.Jiu 

 40 53 

TOTAL 443 457 
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1. Complexul de servicii comunitare pentru copilul în dificultate Tg. Jiu – funcţionează de la 
închiderea proiectului PHARE cu următoarele servicii alternative:  

Nr.crt Servicii Nr.copii la 
31.12.2012 

1.  Casa de tip Familial « Debarcader » Tg.Jiu 9 

2.  Casa de tip familial »Săvineşti » Tg.Jiu 6 

3.  Casa de tip Familial « Aleea Teilor » Tg.Jiu 10 

4.  Casa de tip familial « Sf.Dumitru » Tg Jiu 7 

5.  Casa de tip familial « Sf.Nicolae » Tg Jiu 7 

6.  Centru  ptr. dezvoltarea deprinderilor  de viata nr.1T g Jiu 4 

7.  Centru ptr. dezvoltarea deprinderilor de viata  nr.2 Tg Jiu 3 

8.  Casa de tip Familial « Mărgăritarelor » Motru 7 

9.  Casa de tip Familial « Primăverii » Motru 7 

10.  Casa de tip familial « Tineretului » Rovinari 7 

11. . Centrul de îngrijire de Zi Pestalozzi  Tg Jiu 26 

2. Complexul de servicii comunitare pentru copilul în dificultate Tg.Cărbuneşti: 
 

Nr.crt. 
crt 

Servicii Nr. copii la 
31.12.2012 

1. Centrul de tip familial Tg.Cărbuneşti 31 

2. Centru maternal  Tg, Cărbuneşti 5 

3. Centrul de zi 3 

4. Centrul de primire în regim de urgenţă pt. copil abandonat 19 

 
 
3. Complexul de servicii comunitare pentru copilul în dificultate Novaci   

De la închiderea proiectului PHARE , Complexul funcţionează cu următoarele servicii alternative:
   

Nr.crt Servicii Nr. copii la 
31.12.2012 

1. Centrul de primire în regim de urgenţă pentru copilul 
abuzat,neglijat şi exploatat -Novaci 5 

 

2. Centrul de zi Novaci 10 

3. Centrul maternal – Novaci 11 

4. Casa de tip familial „ Rovinari” 6 

5. Casa de tip familial „ Motru” 6 

6. Casa de tip familial „ Novaci” 10 

7. Casa de tip familial « Huluba » 14 

8. Casa de tip familial pentru copiii cu nevoi                    speciale      «  Răchiţi” 10 

9. Casa de tip familial pentru copiii cu nevoi speciale 
„ Scoarţa” 10 
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4.  Complexul de servicii comunitare pentru copilul cu nevoi speciale Tg Jiu  
  

Nr.crt. 
crt 

Servicii  Nr. copii la 
31. 12. 2012 

1.  Centru de tip rezidenţial copii cu nevoi educative speciale Tg Jiu  52 

2.  Centrul de ingrijire si recuperare de zi copii cu nevoi speciale Tg Jiu 14 

 
   Este singura unitate de tip rezidenţial vechi , cu 52 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.  
 

 5. Complexul de servicii comunitare pentru copilul cu handicap Tg Jiu 
 

Nr.crt. 
crt 

Servicii     Nr. copii la 
    31.12.2012 

1.   Centrul de recuperare neuromotorie (tip ambulatoriu) 50 

2.   Centrul de plasament pentru copilul cu dizabilităţi 55 

 
6. Complexul de servicii alternative la protectia rezidenţială Tg Jiu    

 

Nr.crt. 
crt 

Servicii  Nr. copii la 
31.12.2012 

1.  Centrul maternal 25  

2.  Centrul de îngrijire de zi  28 

 
I.10. Iniţierea de proiecte şi parteneriate pentru atragerea de finanţare externă şi internă în 

vederea diversificării serviciilor sociale la nivel judeţean şi local. 
 
Pentru atingerea obiectivelor strategice, în anul 2012, D.G.A.S.P.C. Gorj, prin Biroul Strategii, 

Programe, Proiecte în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului, a iniţiat accesarea de 
proiecte cu finanţare externă şi internă, a continuat derularea unor parteneriate materializate în 
proiecte /programe şi convenţii de colaborare, în domeniul social, 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-Carbunesti ”, solicitant D.G.A.S.P.C Gorj, cu finanţare din  Fonduri Structurale 
POR Axa 3 - Îmbunătăţirea infrastructurii sociale D.M.I - 3.2 Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea si 
echiparea infrastructurii serviciilor sociale. 

În data de 12.10.2012 s-a semnat contractul de finanțare nr. 3571, cod SMIS 16907 între 
DGASPC Gorj și Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului  prin Agenția pentru Dezvoltare 
Regională Sud-Vest Oltenia. Proiectul se afla în faza de implementare, conform graficului de 
desfăţurare al activităților. 
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 şi 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 şi echiparea 
infrastructurii serviciilor sociale. 
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În data de 18.08.2011, a fost semnat contractul de finanţare nr. 2101 pentru proiectul 
„REABILITAREA, MODERNIZAREA, DOTAREA  COMPLEXULUI DE ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ SUSENI, 
JUDEŢUL GORJ”, semnat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului,  prin  Agenția pentru 
dezvoltare Reginală  Sud-Vest Oltenia și DGASPC Gorj, Cod SMIS 21031, având un buget total de 
3.635.938,86 lei din care finanţarea nerambursabilă din partea Uniunii Europene este în sumă de 
2.465.670,40 lei, contribuţia Guvernului României de 1.065.778,95 lei şi contribuţia  beneficiarului de 
104.489,51 lei. 
Data semnării contractului 18.08.2011, finalizare 18.07.2013. 
Proiectul are drept obiectiv general îmbunătăţirea calităţii infrastructurii serviciilor sociale şi 
ridicarea acestora la standarde europene în cadrul Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Suseni, 
judeţul Gorj, cu impact direct asupra egalizării şanselor de acces ale persoanelor  adulte cu handicap 
din judeţul Gorj, la servicii specifice de asistenţă medico-socială şi de îngrijire.  
Prin proiect se urmăreşte: reabilitarea şi modernizarea pavilionului A al Complexului de Îngrijire şi 
Asistenţă Suseni; reabilitarea utilităţilor (alimentare cu apă, canalizare, instalatii electrice sanitare, 
instalatii termice); dotarea cu mobilier, echipamente  specifice, echipamente electrocasnice; Durata 
de implementare a proiectului este de 23 luni de la data semnării contractului de finanţare cu 
autoritatea de management. 
3) Proiectul ,,Extindere si Dotare - Centru de Îngrijire si Asistenţă Dobriţa” proiect care a obţinut 
finanţare  în data de 21.06.2010, din  Fonduri Structurale POR Axa 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii 
sociale D.M.I -3.2 –Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor 
sociale. Solicitant Consiliul Județean Gorj -  Beneficiar D.G.A.S.P.C. Gorj,  având ca obiectiv :  
      -Extinderea şi dotarea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa prin construcţia unui pavilion 
P+1(50 locuri)       
      -Înfiinţarea unui nou serviciu social ,,Centru de recuperare-reabilitare’’ – capacitate 11 locuri 
      -Încadrarea în Standardele minime de calitate pentru centrele rezidenţiale pentru persoanele 
adulte cu handicap. 
       -Modernizarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale; 
Proiectul se află în stadiul de implementare, cu termen de finalizare 21. 08.2013 
4. ) Consiliul Local al Comunei Jupâneşti  în parteneriat cu  D.G.A.S.P.C Gorj a depus, în data de 
17.12.2009, cererea de finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa 
prioritară 3– Îmbunătăţirea  infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.2. – Reabilitarea 
/ modernizarea / dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale, pentru proiectul „Centrul 
Multifuncţional de servicii sociale Jupâneşti, Judeţul Gorj”..Proiectul are o valoare totală de peste 
1.340.000 lei din care finanţarea nerambursabilă este de peste 990.000 de lei. Centrul 
multifuncţional va fi realizat într-o şcoală dezafectată din satul Vierşani şi se va înființa un centru de 
zi şi un centru de consiliere. Beneficiază de acest centru multifuncţional  copiii şi părinţii aflaţi în 
dificultate din comunitatea localităţii Jupîneşti. O dată cu înfiinţarea acestui centru se vor crea şi şase 
locuri de muncă. Termen de derulare 16 luni. Acest proiect a fost acceptat spre finanțare POR, 
semnarea contractului a avut loc în data de 09.07.2013.    
5) Proiectul ,,Şi ei trebuie să aibă o sansă!” - program de sprijin pentru integrarea socială şi 
profesională a persoanelor cu tulburări din spectrul autist – Înfiinţarea Serviciului de recuperare şi 
asistenţă specializată a copiilor/tinerilor cu TSA - tulburări din spectrul autist în cadrul DGASPC Gorj, 
proiect finanţat prin POSDRU 2007-2011,  solicitant  Fundaţia Romanian Angel Appeal, Ministerul 
Muncii Familiei şi Protecţiei Sociale prin Direcţia Generală Protecţia Copilului. 
În anul 2012 acest centru a funcționat și s-a continuat dotarea cu materiale și echipamente, precum 
și perfecționarea personalului angajat. 
6) Proiectul “Reţele comunitare pentru prevenirea şi combaterea abandonului şcolar  PAS,, parte a 
campaniei naţionale „Hai la Şcoală” iniţiată şi finanţată de UNICEF, împreună cu Asociația Centrul de 
Resurse si Informare pentru Profesiuni Sociale - CRIPS București  în parteneriat cu DGASPC Gorj.  
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Obiectivele proiectului sunt îmbunătăţirea și mobilizarea comunitară și formarea 
profesională a referenților sociali/asistenți sociali din SPAS-uri pe tema prevenirii abandonului școlar 
și a intrării in dificultate a copilului.  
 Pentru creșterea gradului de succes în prevenirea abandonului școlar, proiectul contribuie la 
îmbunătățirea colaborării inter-instituționale între domeniul educațional şi cel social, la nivel 
comunitar (şcoala-SPAS) şi la nivel județean (ISJ/CJRAE– DGASPC) 

La nivelul  județului Gorj, selecția comunităților a fost făcută de către UNICEF, școlile 
participante la proiect sunt:-Tg-Jiu (Școala generală Voievod Litovoi ); -Tg-Jiu (Şcoala generală 
,,Ecaterina Teodoroiu,,) -Padeș (Școala generală Motru Sec); -Mătăsari (Colegiul Tehnic Mătăsari); -
Scoarța (Şcoala Generală Budieni). 
7) 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 din  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. Activitatea 4 –Incubator de întreprinderi industriale. 
În cadrul activităţii 4 a proiectului vor fi organizate cursuri de formare şi asistenţă în economia 
socială iar din cadrul DGASPC Gorj au fost selectate persoanele care vor participa  la cursuri în anul 
2012. 
DGASPC Gorj a încheiat în anul 2012 parteneriate / relaţii cu alte instituţii/fundaţii/ong-uri/actori 
care desfăşoară activităţi în domeniul asistenţei sociale sau activităţi similare: 

  În perioada analizată , 01.01.2012 – 31.12.2012 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: 

 au fost emise 466 hotărâri privind copilul în dificultate ,dintre care cele mai importante au 
presupus: 

o 22 instituire măsură de plasament la complexe de servicii comunitare, centre de plasament 
de tip familial;,centre maternale 

o 20 instituire  plasament la alte familii,persoane,rude grad IV 
o   11 instituire măsuri la AMP 
o 40 hot. de revocare plasament în instituţii 
o 62 hot. de revocare plasament familial; 
o 14 hot. privind transferul între centre; 
o 52 hot. de  reatestare ca AMP în cadrul DGASPC Gorj; 
o  6 hot. de plasament înlocuire de măsură între AMP 
o 20 hot. de revocare plasamente la  AMP 
o 41 hot. privind masuri de supraveghere specializată 
o 58 hot. de suspendare de masuri pe perioada determinata etc. 
o 22 hot. de revocarea hot. de supraveghere specializată  
o 41 hot. de revocare a suspendării de măsură 
o   13 hot. de inlocuire plasament la alta familie cu masura de plasament la alta persoana 
o 25 hot de înlocuire a măsurii de plasament cu plasament pentru tânăr conform art.51 alin2 

şi alin 3 din Legea 272/2004 
o 2 hot.revocare plasament ONG 
o 17 alte hotărâri 
 au fost de asemenea emise 1092 hotărâri privind încadrarea copiilor în categoria 

persoanelor cu handicap şi privind orientarea şcolară.    
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Nr. 
crt 

Gradul de handicap Nr.copii la 
31.12.2012 

1. Grav- cu asistent personal 592 

2. Accentuat 316 

3. Mediu 166 

4. Uşor 10 

5. Zero- neâncadrabil în grad de handicap 0 

6. Mentinere grad şi schimbare reprezentant legal 4 

7. Alte situatii (în cursul anului 2012 1 revocare prin 
deces şi 3 orientări şcolare) 

4 

 TOTAL 1092 

 
       II. Componenta: Protecţia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor adulte cu handicap: 

  Activitatea noastră a avut ca scop de a realiza cât mai multe obiective prevăzute în  Planul 
operaţional pentru implementarea Strategiei judeţene în domeniul asistenţei sociale pentru 
perioada 2007-2013, utilizând la maxim toate resursele umane, financiare de care am dispus  în anul 
2012. 

 II.1. Îmbunǎtǎţirea infrastructurii sociale, reabilitare, extindere, modernizare amenajare, 
dotarea instituţiilor rezidenţiale privind protecţia specială a persoanelor  adulte cu handicap.            

 Având în vedere planul de restructurare a centrelor rezidenţiale (cu avizul 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. 

Complexul de Recuperare Reabilitare Neuropsihică Bâlteni 
 În anul  2012 s-au efectuat  următoarele investiţii :  
- s-au efectuat reparaţii la grupurile sanitare şi igienizări în dormitoarele complexului. 
- s-au achiziţionat un număr de 100 paturi pentru beneficiarii celor doua centre. 
Complexul de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa 
S-au continuat lucrările de execuţie la proiectul “Extindere şi dotare a Centrului de Îngrijire şi 

Asistenţă Dobriţa’’ în valoare totală de 3.494.886,34 lei. 
În perioada 01-01-2012 – 01-06—2012 hrana a fost asigurată de firma de catering ’’Gastrom 

Group SRL Tg-Jiu’’, iar din data de 01-06-2012 de către firma ’’Ridzone Group Solution Tg-Jiu”. 
      Banii alocaţi au fost cheltuiţi în mod corespunzător, toate drepturile de personal au fost achitate, 
iar cheltuielile materiale şi serviciile s-au încadrat în sumele aprobate. 
    Complexul de Îngrijire şi Asistenţă Suseni 
      Prin Planul Operaţional 2007-2013, în domeniul asistenţei sociale, s-au continuat lucrările privind 
Proiectul de modernizare, reabilitare şi dotarea CIA Suseni începând cu data de              24-10-2011 
până în prezent fiind într-un stadiu avansat de realizare. S-au executat lucrări de reparaţii, 
întreţinere şi igienizare la pavilion A, pavilion B, bloc alimentar, apartament locuinţă protejată Tg-Jiu. 
      S-au realizat serviciile de recuperare şi reintegrare socială şi familială prin diferite activităţi psiho-
educative, de consiliere, excursii.    

CSCSPRRPHFP Tg-Cărbuneşti 
         Pe parcursul anului 2012 activitatea desfăşurată  în cadrul complexului s-a efectuat conform 

legislaţiei în vigoare, respectându-se astfel cerinţele standardelor de calitate, precum şi drepturile 
persoanei cu dizabilităţi,  urmărindu-se recuperarea, reabilitarea şi integrarea socio-profesională a 
adulţilor institutionalizaţi.    
     Pe parcursul anului 2012 s-a derulat parteneriatul cu ”Fundaţia – Asociaţia de Cultură şi 
Educaţie ALTEEA”, proiect denumit “GUIDEA US INTOARTS’’ acţiuni ce au constat în activităţi ce 
include artele plastice – grafică şi pictură pe pânză. 
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              De asemenea 20 de beneficiari au avut oportunitatea de a vizita staţiunea Săcelu  şi 
staţiunea Voineasa precum şi de a face plimbări în comunitate. 
II.2     Alocarea resurselor adecvate nevoilor persoanelor cu handicap 

Pentru protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap din judeţul Gorj a fost 
alocată pe anul 2012 suma totală de 46.078.161 lei din care : 

 - 34.952.628,00 lei pentru plata prestaţiilor sociale a persoanelor cu handicap 
neinstituţionalizaţi îngrijiţi la domiciliu din care : 

               -indemnizaţii lunare :                      20.130.991,00 lei; 
               -buget personal complementar :      9.573.330,00 lei; 
               -indemnizaţie de însoţitor a persoanelor cu handicap vizual:    
                                                                         5.248.307,00 lei  .                                                              
 -  11.125.533,00 lei pentru protecţia persoanelor adulte instituţionalizaţi în cele patru complexe 

în număr total de 327 beneficiari de servicii sociale din care: 
               - CIA Suseni                                      2.613.220 lei; 
               - CIA Dobriţa                                      1.938.275 lei; 
               - CRRNA Bâlteni                                 4.470.928 lei; 
               - CSCSPRRPHSP Tg-Cărbuneşti     2.103.110 lei.  

În perioada 01.01.2012 – 31.12.2012, compartimentul de prestaţii sociale a desfăşurat 
următoarele activităţi: 

      - a întocmit documentaţia conform Legii 448/2006 pentru plata prestaţiilor sociale pentru un 
număr de 11.023 persoane cu handicap, după cum urmează : 

 1.  Copii beneficiari de bugetul complementar conform art. 57, alin. (4): 
      -  copii gradul I     - 513 
      -  copii gradul II    - 241 
      -  copii gradul III   - 136 
  2. Adulţii fără venit beneficiari de prestaţii sociale conform art.57, (4) Legea 448/2006, sub 

formă de indemnizaţie de persoană cu handicap şi buget complementar: 
    -  adulţi gradul I  - 1136 persoane 
    -  adulti gradul II   - 2678 persoane 
    -  adulţii gradul III -   152 persoane 
   3. Persoane încadrate în muncă beneficiare de prestaţii sociale conform art. 57, alin. (4) Legea 

448/2006, sub formă de indemnizaţie de persoană cu handicap şi buget complementar: 
- salariaţi gradul I   -    19 persoane 
- salariaţi gradul II  -  348 persoane 
- salariaţi gradul III -    43 persoane 
    4. Pensionari beneficiari de prestaţii sociale conform art. 57, alin. (4) Legea 448/2006, sub 

formă de indemnizaţie de persoană cu handicap şi buget complementar: 
- pensionari gradul I   -  1142 persoane 

     - pensionari gradul II   -  2113 persoane 
     - pensionari gradul III  -    257 persoane 

   5. Nevăzători, care beneficiază de prestaţii sociale conform art. 57, alin. (4) Legea 448/2006, 
sub formă de indemnizaţie de persoană cu handicap, buget complementar şi indemnizaţie de 
însoţitor unde este cazul: 

     - gradul I     -  1046 persoane 
     - gradul II    -  1126 persoane 
     - gradul III  -       73 persoane 
- s-a îregistrat un număr de 1477 cazuri noi persoane care beneficiază de prevederile Legii 

448/2006, astfel: 
     - persoane fără venit                  -  361 
     - pensionari                                -  565 
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     - nevăzători                                -  295   
     - persoane încadrate în muncă  - 116  
     - copii                                          - 140  
       
-în perioada raportată (01.01 - 31.12.2012), s-a efectuat plata prestaţiilor sociale pentru 

persoanele cu handicap în sumă totală de - 34.952.628,00  lei astfel: 
 -pentru indemnizaţie lunară                                    -20.130.991,00  lei  
 -pentru bugetul personal complementar lunar        -  9.573.330,00 lei 
 -pentru indemnizatia de însoţitor pentru nevăzători- 5.248.307,00 lei   
 - s-a efectuat plata dobânzii la creditele auto pentru persoanele cu handicap beneficiare de 

prevederile art. 27 din Legea 448/2006 republicată, conform ord. 27/ 15-06-2009 al Preşedintelui 
A.N.P.H. în perioada 01-01-2012 – 31-12-2012 în sumă totală de 112.409,57 lei pentru un număr de 
49 beneficiari. 

-s-a răspuns în conformitate cu prevederile legale  la un număr de 89 scrisori şi sesizări ale 
persoanelor cu handicap ; 

-s-au rezolvat reclamaţiile persoanelor cu handicap privind plata prestaţiilor sociale.  
-au fost informate persoanele cu handicap sau reprezentanţii acestora asupra drepturilor şi 

facilităţiilor de care pot beneficia conform Legii 448-2006. 
-s-a acordat sprijin persoanelor cu handicap la întocmirea dosarelor în vederea drepturilor ce li 

se cuvin în baza certificatelor de încadrare în grad de handicap. 
Compartimentul de prestaţii sociale a eliberat un număr de 23.052 bilete CFR şi 42.068 bilete ITA 

pentru persoanele cu handicap grav şi accentuat, care beneficiază de gratuitatea transportului 
interurban conform  art. 22 legea 448/2006. 

 S-au completat şi s-au eliberat un număr de 3781 legitimaţii de călătorie interurbană pentru 
transportul gratuit în comun . 

S-a pus în aplicare şi în anul 2012 Hotărârea Guvernului nr. 600/13-10-2009 privind stabilirea 
beneficiarilor de ajutoare alimentare care provin din stocurile de intervenţie comunitare destinate 
categoriilor de persoane cele mai defavorizate prin întocmirea listelor cu persoanele cu handicap 
grav şi accentuat beneficiare de aceste ajutoare şi punerea lor la dispoziţia Consiliului Judeţean Gorj. 

S-a efectuat renumerotarea electronică a dosarelor persoanelor cu handicap adulte şi s-a 
început constituirea registrului electronic propriu privind persoanele cu handicap, care trbuie să 
conţină informaţiile prevăzute în Anexa nr. 1 la Ordinul 1106/09-03-2011 al MMFPS, pentru 
constituirea registrelor electronice. 

În cadrul compartimentului pentru îngrijire de tip familial,  tinând cont de prevederile Legii nr. 
448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap şi a  Ordinului nr. 
62/2007 privind transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă emis de A.N.P.H  
Bucureşti, la nivelul judeţului Gorj s-au întocmit şi eliberat în anul 2012 un număr de 975 legitimaţii 
pentru transport urban gratuit cu mijloace de transport în comun de suprafaţă pentru persoanele cu 
handicap, un număr de 73 legitimaţii ale asistenţilor personali şi 202 rovigniete. 

 În vederea transmiterii drepturilor băneşti cǎtre beneficiari, s-a încheiat o convenţie cu  POŞTA 
ROMÂNĂ S.A. Regională Craiova în baza Legii nr. 448/2006. În vederea asigurării gratuite a 
transportului interurban pe cale ferată s-a încheiat o convenţie  cu SNCFR şi cu 23 de societăţi 
comerciale de transport pentru asigurarea transportului gratuit cu autobuzele a persoanelor cu 
handicap şi însoţitorilor acestora. 

În vederea obţinerii rovignietelor gratuite  de către persoanele cu handicap a fost încheiată o 
convenţie cu Compania Nationala de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale  . 

II.3. Promovarea accesului la serviciile sociale pentru a susţine integrarea socială şi a 
preveni marginalizarea persoanelor cu handicap  
      Centrele rezidenţiale din cadrul DGASPC Gorj dispun pentru informarea corectă a 
beneficiarilor  “Ghidul beneficiarului“ care conţine toate informaţiile cu privire la: serviciile 
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sociale ce poate fii asigurat beneficiariilor, criterile pentru a fii admis în centru, documentele 
necesare, resursele umane, financiare. Se asigură vizitarea centrului de către cei interesaţi. 
Comisia de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap informează  persoanele 
evaluate în funcţie de nevoi asupra serviciilor sociale recomandate şi existente în judeţ. În anul 
2012 au fost evaluate 5159 persoane,  din care 3932 persoane au fost revizuite iar 1227 
persoane au fost cazuri noi. 

Beneficiarii centrelor  au acces la asistenţă medicală atât în cadrul centrului cât şi la medicii 
specialişti din comunitate. Beneficiarii sunt înscrişi la medici de familie beneficiind de asistenţă 
medicală gratuită. 

  Conform prevederiilor Contractului Cadru a CNAS, medicii centrelor  au o convenţie 
încheiată cu CAS Gorj pentru eliberarea reţetelor gratuite pentru tratamentul ambulatoriu pe 
primele trei zile. 

   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: Program Individual de Îngrijire, Program 
Individual de Recuperare, Program Individual de Integrare/Reintegrare 
     II.4. Asigurarea protecţiei în regim de urgenţă a persoanelor cu handicap aflate în situaţie de risc 
major. 

În cursul anului 2012 în cadrul Compartimentului de intervenţie în regim de urgenţă a 
persoanelor adulte au fost înregistrate un număr de 20 sesizări.               
Motivele acestor sesizări au fost: 
       -Neglijenţa şi marginalizarea socială   -   14 cazuri 
       -Solicitare internare în centrul de îngrijire şi asistenţă socială    -   4 cazuri 
       -Violenţă domestică-abuz       - 2 cazuri 
            În urma acestor sesizări au fost efectuate un număr de 20 vizite la domiciliu, concretizate cu 
20 de rapoarte de vizită. 
            Pentru cele 14 cazuri de neglijenţă  şi marginalizare socială  şi cele 2 cazuri de violenţă 
domestică au fost întocmite rapoarte de evaluare detaliate. Pe baza raportului de evaluare s-a 
întocmit Planul Individual de Intervenţie ce cuprinde atât serviciile  de evaluare cât şi intervenţiile 
pentru persoanele cu handicap şi persoanele de referinţă (membrii familiei). De asemenea, s-au 
întocmit rapoarte de consiliere psihologică şi consiliere socială pentru 12 cazuri, urmând să fie 
monitorizate pe parcursul anului 2013. 
           Pentru cele 4 solicitări privind admiterea într-un centru de tip rezidenţial s-au efectuat evaluări 
preliminare iar în colaborare cu Compartimentul de tip rezidenţial s-a reuşit internarea a 2 cazuri. Pe 
baza raportului de evaluare în funcţie de nevoile personale, s-a întocmit pentru fiecare Planul 
Individul de Intervenţie. Celelalte 2 cazuri sunt in proces de evaluare, urmând a se lua măsura 
internării într-un centru de tip rezidenţial în cel mai scut timp. 
            În decursul anului 2012 au fost evaluate un număr de 52 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 acestea  şi rezolvării problemelor cu care 
se confruntă. 
          S-a asigurat implementarea strategiei de lucru prin elaborarea  de anchete sociale, făcându-se 
nenumărate demersuri către instituţia de asistenţă socială de pe raza judeţului în care au fost găsite 
persoanele adulte cu potenţial de risc sporit. În acest sens s-a efectuat deplasarea la domiciliul 
fiecărei persoane adulte aflate la nevoie, în vederea elaborării de anchete sociale având ca scop 
evaluarea situaţiei socio-economice şi medicale a fiecărei persoane în parte. Pe parcursul anului 
2012 s-au efectuat un număr de 256   anchete sociale. 
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          S-au dezvoltat activităţi de informare, consiliere şi promovare a serviciilor oferite în interesul 
persoanelor adulte aflate în dificultate. În acest scop  s-a efectuat deplasarea la domiciliul fiecărei 
persoane adulte aflate la nevoie în vederea consilierii, informării acestora privind serviciile ce le 
putem pune la dispoziţia lor.  

II.5. Promovarea participării persoanelor cu handicap la activităţi cultural-sportive şi de petrecere 
a timpului liber. 
Conform prevederilor art. 21,(2) din Legea 448/2006, în vederea asigurării accesului 

persoanelor cu handicap la  cultură, sport, turism, au fost înaintate adrese instituţiilor 
competente în vederea beneficierii de gratuitate la biletele de intrare. Au fost acordate 22 
abonamente gratuite la spectacolele de teatru şi 47 de abonamente gratuite la meciurile de fotbal.  

Cu prilejul zilei de 3 decembrie – Ziua internaţională a persoanelor cu handicap, pentru 
persoanele cu dizabilităţi neinstituţionalizate, DGASPC Gorj împreună cu Asociaţia Persoanelor cu 
Handicap din Oltenia au organizat un moment artistic. 

În toate centrele noastre s-au  organizat, cu prilejul acestei zile serbări susţinute de beneficiari . 
II.6. Accesibilizarea mediului fizic, informaţional, a transportului şi locuinţei. 
     Au fost înaintate adrese către primăriile din judeţ privind accesibilităţiile pentru persoanele cu 
dizabilităţi în conformitate cu Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap si a Normativului NP 51/2001 emis de Ministerul Transporturilor. 
    S-a evaluat un număr de 48 persoane cu dizabilităţi şi se evaluează în continuare situaţia socio-
economică a persoanei cu handicap identificând nevoile şi resursele acesteia. 
     S-au distribuit materiale educativ-sanitare în vederea prevenirii consumului de droguri, de alcool 
şi de tutun, precum şi pliante, afişe pentru sensibilizarea comunităţii, cu privire la nevoile 
persoanelor cu handicap “ Pune-te în locul meu”, “ Învaţă să înţelegi”. 

II.7. Asigurarea serviciilor de sprijin la angajare şi post – angajare 
     S-a facut, prin: 

- Facilitarea accesului persoanelor cu handicap la informaţii referitoare la oportunităţile de 
angajare; la   nivelul   jud. Gorj există înfiinţate  4 unităţi   protejate care au angajate în total 15 
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 , Unitatea protejată „Sf. Andrei” din cadrul Asociaţiei 
Persoanelor cu Handicap din Oltenia, cu sediul în Mun. Tg-Jiu, Atelierul Pro Vertical din cadrul 
Asociaţiei Pro Vertical  cu sediul în Tg-jiu şi Unitatea Protejată King Medical cu sediul în Tg-Jiu. 

Persoanele cu handicap din cadrul acestor unităţi protejate îşi desfăşoară activitatea în 
următoarele domenii: zootehnie, panificaţie, croitorie, tâmplărie, carmangerie, comerţ ,artă 
decorativă şi medical); 

 - Organizarea unor burse de locuri de muncă pentru persoane cu handicap  ; 
- Realizarea unor baze de date în vederea evidenţei potenţialului forţei de 

muncă în rândul persoanelor cu handicap;  
- Creearea unui serviciu de asistenţă şi sprijin a persoanei cu handicap în 

vederea angajării;  
- Realizarea de proiecte având ca scop creşterea gradului de ocupare a 

persoanelor cu handicap; 
II.8. Informare / educare / promovarea imaginii persoanelor cu handicap 
Informarea şi sensibilizarea opiniei publice asupra drepturilor persoanelor cu handicap în 

vederea îmbunatăţirii imaginii publice a acestor persoane. 
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 hándicap ”Pune-te în locul meu”, “Învaţă să 
înţelegi”) ; 
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Editare pliante, broşuri şi alte materiale informative şi promoţionale. 
 
Pentru perioada 01.01.2012 - 31.12.2012, situaţia statistică a adulţilor instituţionalizaţi şi 

evoluţia acestora pe complexe se prezintă astfel: 

Centru Capacita Beneficiari   01.01.2012 Beneficiari la 31.12.2012 

CIA 
DOBRITA 

50 49 47 

CIA 
SUSENI 

65 41 41 

CRR 
SUSENI 

25 26 25 

CRRN 
„ BILTENI” 

80 80 78 

CRR 
„ BILTENI” 

90 90 90 

CSCSPRRHFP 
CARBUNESTI 

41 41 41 

TOTAL 351 327 322 

 
III. Activităţi de ordin administrativ, financiar, logistică şi control. 
 
III.1. Raport financiar - contabil 

Bugetul final al D.G.A.S.P.C. Gorj pentru anul 2012 a fost de 70.030.960 lei, defalcat astfel: 
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE = 67.025.660 lei 
- cheltuieli de personal = 20.081.000 lei ; 
- bunuri si servicii = 8.884.560 lei ; 
- transferuri (ajutoare sociale) = 38.095.000 lei ; 
- plăţi din anii precedenţi = -34.900 lei . 
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE = 3.005.300 lei 
- proiecte cu finanţare din Fonduri Externe Nerambursabile, « Reabilitarea, modernizarea, 

dotarea Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Suseni »  = 3.000.000 lei ; 
- cheltuieli de capital = 5.300 lei. 
S-au plătit următoarele sume: 
- la cheltuieli de personal = 20.019.119 lei ; 
- la bunurişi servicii = 8.711.023 lei ; 
- la transferuri  = 37.874.485 lei pentru un numar de 10.767 persoane cu handicap 
neinstitutionalizate ; 
- proiecte cu finanţare din Fonduri Externe Nerambursabile, « Reabilitarea, modernizarea, 
dotarea Complexului de Ingrijire şi Asistenţă Suseni » = 1.650.033 lei ;  
-cheltuieli de capital = 5.300 lei. 
La bunuri şi servicii suma alocată a fost utilizată, în principal, după cum urmează: 
- hrană pt. 631 beneficiari =  2.511.128 lei; 
- furnituri birou = 115.189 lei; 
- încălzit, iluminat, forţă motrică = 1.295.337 lei ; 
- carburanţi şi lubrifianţi = 199.076 lei ; 
- alte bunuri şi servicii pt. întreţinere şi funcţionare =  790.086 lei ; 
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- medicamente şi materiale sanitare = 533.757 lei ; 
- bunuri de natura obiectelor de inventar = 558.276 lei (echipament, cazarmament conform 

legislaţiei în vigoare  pentru beneficiarii din sistemul rezidenţial, articole de mobilier – 162 paturi la 
CRRNA Balteni, CSCCH Tg-Jiu, achiziţie calculatoare, imprimante, aparate de aer condiţionat, etc.) 

- deplasări = 22.771 lei ; 
- pregătire profesională = 85.496 lei (cursuri de formare profesională pentru un număr de 

109 salariaţi); 
- alte cheltuieli cu bunuri şi servicii (drepturi materiale pt. 175 copii aflaţi la asistenţi 
maternali profesionisti – 681.000 lei, alte cheltuieli) = 1.024.572 lei ; 
- reparaţii curente = 159.985 lei constând în: 

1. C.S.C.C.N.S. Tg-Jiu  
Valoarea lucrărilor = 12.285 lei si reprezinta : 
 - reparaţii şi înlocuit pardoseli cabinet medical ; 
 - înlocuit uşi PVC cabinet medical ; 
 - procurare parchet (12 săli – dormitoare, cluburi, centru de zi, izolator); 
 - reparaţii uşi cămin (parter, etaj I, etaj II). 

2.C.S.A.P.R. Tg-Jiu 
Valoarea lucrărilor = 10.000 lei şi au constat în realizarea de lucrări de reparaţii la reţeaua de 
cablu şi internet din cadrul complexului, reparaţii tâmplărie PVC.  
3. C.S.C.C.D. Tg-Jiu 
Valoarea lucrării = 62.700 lei şi a constat în : 
-  schimbat tocărie de lemn cu tocărie aluminiu şi geam termopan, conform contractului 
nr.119/31.07.2012 de către firma SC CONSTRUCT  LYDER SRL TG-JIU la următoarele locaţii: 
 - Centru pentru Dezvoltarea Deprinderilor de Viaţă Independentă  NR.1; 
     -  Centru pentru Dezvoltarea Deprinderilor de Viaţă Independentă  NR.2; 
     - Casa de Tip Familial  DEBARCADER; 
     - Casa de Tip Familial pentru Copiii din Învăţământul Special SF NICOLAE; 
      - Casa de Tip Familial pentru Copiii din Învăţământul Special SF DUMITRU; 
      -  Casa de Tip Familial  SĂVINEŞTI; 
      -  Casa de Tip Familial  ALEEA TEILOR; 
      -  Casa de Tip Familial  PRIMĂVERII. 
-   s-a procurat  349,48 m de parchet  pentru refacerea pardoseli interioare de la clădirea sediu 
cu pardoseală din parchet laminat ; 
-     s-au  achizitionat 4 uşi metalice  de intrare în valoare de 1.440,00 lei pentru următoarele 
locaţii:   
                  -   Centru pentru Dezvoltarea Deprinderilor de Viaţă Independentă nr.1 ;  
                  -   Centru pentru Dezvoltarea Deprinderilor de Viaţă Independentă nr.2; 
                  -  Casa de Tip Familial  PRIMĂVERII  MOTRU; 
                  -  Casa de Tip Familial  MĂRGĂRITARELOR MOTRU. 
- s-a procurat 56,70 m  de gresie pentru refacerea pardoseli interioare de la cladirea sediu cu 

pardoseli din gresie ceramică ;  
-    s-a procuat vopsea, amorsă, diluant, precum şi alte materiale  pentru igenizarea şi vopsirea 
tocăriei de lemn şi a caloriferelor  la următoarele  locaţii:       
      - Casa de Tip Familial  PRIMĂVERII; 
      - Casa de Tip Familial pentru Copiii din Învăţământul Special  SF DUMITRU; 
      - Casa de Tip Familial  SĂVINEŞTI; 
      - Casa de Tip Familial  ALEEA TEILOR; 
      - Casa de Tip Familial pentru Copiii din Învăţământul Special SF NICOLAE; 
      - Centru pentru Dezvoltarea Deprinderilor de Viată Îndependentă  NR.1; 
      -  Centru pentru Dezvoltarea Deprinderilor de Viată Îndependentă  NR.2; 
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4. C.I.A. Dobrita 
Valoarea lucrărilor = 23.000 lei si reprezinta : 
- Lucrări de reparaţii şi întreţinere acoperişuri, lucrări de tinichigerie (demontat, reparat şi 

montat jgheaburi, burlane, confecţionat şi montat opritori de zăpadă) ; 
- Lucrări de reparaţii sobe de teracotă ( 16 buc., demontat şi confecţionat sobe teracotă, 

curăţat coşuri de fum, canale din zidărie la sobe) 
5.C.R.R.N.A. Balteni 

 Valoare lucrări = 52.000 lei, suma utilizată pentru  lucrări de reparaţii - înlocuire pardoseli cu 
linoleum  etajul  I, suprafaţa  de 473 mp (9 dormitoare beneficiari, o sală de activităţi şi un hol) şi 
vopsitorie pereţii în suprafaţă de 1045 mp, conform contract nr. 17948/23.08.2012 încheiat cu     SC 
SIMANCONS SRL. 

Pentru proiectul cu finanţare din Fonduri Externe Nerambursabile, « Reabilitarea, 
modernizarea, dotarea Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Suseni » s-a plătit suma de 1.650.033 
lei şi reprezintă: 

- 1.565.266 lei – contravaloare lucrări executate în baza contractului nr. 22247/27.09.2011 
« Reabilitarea, modernizarea, dotarea Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Suseni », încheiat cu 
executantul SC COREMI INTER SA ROVINARI ; 

Lucrările executate au vizat : 
- înlocuirea reţelelor electrice exterioare în procent de 73,55% ; 
- înlocuire reţele termice exterioare; 
- amenajări exterioare – alei acces şi parcare; 
- lucrări corp A camin p+etaj : rezistenţă, înlocuire instalaţii electrice, înlocuire instalaţii 

sanitare, amenajări grupuri sanitare, înlocuire instalaţii termice, reabilitare centrală termică. 
- 69.564 lei – dotari mobilier pentru pavilionul A (paturi din lemn, noptiere, dulapuri, mese, 

canapele consultaţie, etc.) ; 
- 15.203 lei – alte cheltuieli.    

 La cheltuieli de capital a fost cheltuită suma de 5.300 lei de către D.G.A.S.P.C. Gorj – aparat 
propriu pentru achiziţionarea unei imprimante multifuncţionale Lexmark T654N pentru 
Compartimentul prestaţii sociale. Menţionăm că achiziţionarea acestei imprimante a fost necesară 
întrucât lunar este editat un număr mare de documente, respectiv mandatele în baza cărora se face 
plata pentru prestaţiile sociale ale persoanelor cu handicap. În prezent sunt în plată 10767 persoane 
cu handicap pentru care se editează atât mandatele poştale cât şi borderourile de ordonanţare 
necesare efectuării plăţii.  

Analizând cifrele din execuţia  bugetară a anului 2012  faţă  de anul 2011, se constată 
următoarele : 

-   Pe total executie s-au efectuat plati in valoare de 68.188.461 lei in 2012 fata de 
71.363.698 lei in anul 2011, cu aproximativ 6% mai mici.  

Pe categorii de cheltuieli situatia se prezinta astfel : 
 -   La cheltuieli de personal suma cheltuita in anul 2012 fata de anul 2011 este mai mica cu 
aproximativ 20% datorita aplicarii  Hotararii Consiliului Judetean Gorj nr.51/14.05.2012 privind 
acordarea sporurilor la salariul personalului DGASPC Gorj incepand cu 01.06.2012. 

-   La bunuri si servicii se constata o diminuare cu aproximativ 5% în anul 2012 faţă de anul 
2011, fapt ce se datorează achitării unor drepturilor restante pentru salariaţii D.G.A.S.P.C. Gorj, ca 
urmare a punerii în executare a sentinţei civile 4894/09.12.2010 dată în dosarul 5817/95/2010 
ramasă irevocabilă prin decizia nr. 2317/07.04.2011 pronunţată de Curtea de Apel Craiova (norma 
de hrana, refacere capacitate de muncă în anul 2011). 

-   La subvenţii, suma alocată pentru anul 2012 a înregistrat o scădere faţă de 2011 cu 23%, 
datorită diminuării cheltuielilor de personal ca urmare a aplicării  Hotararii Consiliului Judeţean Gorj 
nr. 51/14.05.2012 începând cu 01.06.2012.  
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-  În ceea ce priveşte suma utilizată la transferuri (drepturile băneşti ale persoanelor cu 
handicap neinstituţionalizate din judeţ) se constată o creştere în 2012 faţă de 2011 cu aproximativ  
2% corelată cu creşterea numărului de beneficiari de la 10.678 în 2011 la 10767 în 2012. 

La data de 31 decembrie 2012 D.G.A.S.P.C. Gorj înregistreaza furnizori neachitaţi în sumă de 
17.059 lei şi, mai mult decat atât, nu inregistrează plăţi restante  la această dată faţă de anul 2011, 
cand s-au înregistrat furnizori neachitaţi in sumă de 441.084 lei. 
 

V. EDUCAȚIE ȘI ÎNVĂȚĂMÂNT 

 

1. Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Gorj 

1.a. Obiective proprii stabilite în planul managerial 
o Obiective educaţionale 

 Având în vedere faptul că oferta de servicii a C.J.A.P. depinde aproape în exclusivitate de 
cunoaşterea nevoilor educaţionale existente la nivelul unităţilor de învăţământ, s-a procedat la 
administrarea unei fişe de identificare a nevoilor de informare, consiliere psihologică, 
pedagogică şi orientare în carieră. Fişele au fost distribuite în diferite medii pentru colectarea 
datelor: urban, rural, şcoli de centru, şcoli de cartier, şcoli cu clase omogene / eterogene. Din 
evaluările parţiale şi din cele realizate după finalizarea programelor derulate s-a constatat o 
bună şi foarte bună receptivitate a clienţilor noştri (elevi, părinţi, cadre didactice) ceea ce ne 
îndreptăţeşte să considerăm că identificarea nevoilor educaţionale s-a realizat la un înalt grad 
de veridicitate. 

 Activităţile menite sa atingă cel de-al doilea obiectiv s-au desfăşurat, în cea mai mare parte în 
semestrul 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 au 
constituit o bază solidă în luarea deciziilor de către elevi. 

 Referitor la abandonul şcolar este de semnalat trendul relativ stabil la nivelul judeţului al 
acestui fenomen negativ. Cu toate acestea, în unele unităţi de învăţământ din mediul rural sau 
în cele cu un semnificativ segment de elevi care provin din familii de etnie rromă, abandonul 
se menţine încă peste media pe judeţ. Cauzele sunt multiple iar cele mai semnificative sunt de 
ordin social, cultural şi educaţional. 

 În ceea ce priveşte optimizarea relaţiilor şcoală – familie / părinţi – copii precizăm faptul că 
profesorii consilieri din C.J.A.P. / C.S.A.P. au desfăşurat mai multe activităţi pe această temă, 
atât în unităţile de învăţământ din mediul urban, cât şi în cele din mediul rural. De asemenea, 
profesorii au participat la întâlnirile cu părinţii în care au abordat problematica relaţiilor părinţi 
– copii şi care a fost bine receptată. S-a scos în evidenţă în mod deosebit importanţa relaţiilor 
de comunicare permanentă între părinţi şi copii, aspect ce conduce la o mai bună cunoaştere 
reciprocă. 

 Sprijinirea şi consilierea elevilor în orientarea carierei a constituit un obiectiv esenţial pentru 
cadrele didactice din instituţia noastră. În acest sens, în unităţile de învăţământ s-au desfăşurat 
multiple activităţi la care au participat elevi şi profesori diriginţi în cadrul cărora au fost 
abordate o serie de probleme specifice orientării în carieră şi de ordin profesional. Marja 
apreciabilă de concordanţă dintre opţiunile şcolare şi profesionale ale absolvenţilor de clasa     
a VIII-a şi repartizarea computerizată a acestora confirma 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 
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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 alta parte. 

 
o Obiective de dezvoltare a resurselor instituţionale – progrese înregistrate în procesul de 

modernizare 

 Referitor la obiectivele de dezvoltare a resurselor materiale – aparatura, mobilier – apreciem 
ca acestea, funciarmente legate de buget, s-au realizat în proporţie de 100 %. 

 Referitor la instrumentele de specialitate – atât cele pe suport material, cât şi cele pe suport 
electronic – se poate spune ca acestea satisfac în proporţie de peste 90 % nevoile instituţiei. 

 Performanţe cu adevărat notabile s-au înregistrat în domeniul dezvoltării resurselor umane, 
toate cadrele din C.J.A.P. Gorj au gradul didactic I şi au absolvit cursuri postuniversitare 
(training profesional) sau de master. 

 
o Obiective de dezvoltare instituţională 

 La acest punct s-au avut în vedere doua obiective strâns legate intre ele:  
a) creşterea numărului de cabinete de asistenţă psihopedagogică şi centre logopedice 
interşcolare; 
b) constituirea acestora, respectându-se două principii importante: 
 - principiul priorităţii nevoilor educaţionale; 

- principiul repartizării optime în teritoriu. 
 

1.b.  Obiective asumate la solicitarea Inspectoratului Şcolar Judeţean  
Primul obiectiv a fost atins conform termenului stabilit de I.S.J. / M.E.N. la sfârşitul 

semestrului I, anul şcolar 2011 – 2012 şi s-a concretizat prin elaborarea unei lucrări complexe, 
denumită studiu de expertiză. 

 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. 

 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. 
Daca 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.  
 

2. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII / PROIECTE IMPLEMENTATE 
În anul şcolar 2011 – 2012, Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională, Centrul 

Judeţean şi Cabinetele de Asistenţă Psihopedagogică din judeţul Gorj au derulat următoarele 

proiecte educaţionale: 

Nr. 
crt. 

Denumirea proiectului 
Perioada derulării  

proiectului 
Parteneri 

1. Managementul carierei 
Sem. I – Sem. II 

oct. 2011 – mai 2012 
 
 

 Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Gorj 

2. Paşi spre viaţa de liceu! 
Sem. I – Sem. II 

oct. 2011 – mai 2012 
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Nr. 
crt. 

Denumirea proiectului 
Perioada derulării  

proiectului 
Parteneri 

3. Puternici, dar nu violenţi! 
Sem. I – Sem. II 

oct. 2011 – mai 2012 
 Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială  
şi Protecţia Copilului Gorj; 

 Centrul de Prevenire, 
Evaluare şi  
Consiliere Antidrog Gorj; 

 Inspectoratul Judeţean de 
Poliţie Gorj; 

 Direcţia Judeţeană pentru 
Tineret Gorj 

 Autoritatea de Sănătate 
Publică Gorj 

 Cabinetele de asistenţă 
psihopedagogică 

 Unităţi de învăţământ din 
judeţul Gorj 

 Asociaţia Europrotector 
Craiova 

 Asociaţia pentru Sănătate, 
Educaţie şi Familie – Filiala 
Oltenia 

 Inspectoratul de Jandarmi 
Judeţean „Tudor 
Vladimirescu” Gorj 

 Consiliul Judeţean Gorj 

 Liceul cu Program Sportiv 
Tg-Jiu 

 Primăria Municipiului Tg-
Jiu 

 Casa Corpului Didactic 
Gorj 

4. Start pentru o viaţă sănătoasă! 
Sem. I – Sem. II 

oct. 2011 – mai 2012 

5. Prevenirea violenţei în şcoală! 
Sem. I – Sem. II 

oct. 2011 – mai 2012 

6. Prezenţa ta contează! 
Sem. II 

feb. - mai 2012 

7. Grădiniţa mea iubita, bine te-am găsit! 
Sem. I – Sem. II 

oct. 2011 – mai 2012 

8. Familia mea nu iubeşte violenţa! 
Sem. II 

mai 2012 

9. 
Mai puţin tutun, mai multă viaţă! – 
Campanie educaţională judeţeană 

Sem. I  
nov. 2011 

10. Părinte – copil: Duet sau duel  
Sem. I  

oct. 2011 – ian. 2012 

11. 
Învăţăm pentru şcoală, nu pentru 
viaţă! 
Campanie educaţională judeţeană 

Sem. I  
oct. 2011 – ian. 2012 

12. Targul de Oferte Educaţionale 
Sem. II 

mai 2012 

13. 
„Campania Globală pentru Educaţie” – 
Campanie Naţională coordonată de 
S.O.S. 

Sem. II 
aprilie 2012 

 

2. Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Târgu Jiu 

Întreaga activitatea desfăşurată de personalul didactic şi nedidactic al şcolii în anul 2012, care a 
cuprins semestrul II al anului şcolar 2010-2011 şi semestrul I al anului şcolar 2012-2013, 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, Legea nr.1/2011 – Legea Educaţiei Naţionale, 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,  dispoziţiile şi cerinţele Consiliului Judeţean Gorj,  
 

A. Activitatea managerială: 
Semestrul II al anului şcolar 2011-2012 (ianuarie-august 2012) 
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 Întocmirea Raportului de activitate pentru semestrul I 2011-2012 şi întreg anul şcolar 2011-2012, 
în vederea prezentării în Consiliul Profesoral al şcolii;  

 Întocmirea programelor manageriale semestrial şi anual; 

 Înnoirea autorizaţiei de funcţionare a şcolii; 

 Întocmirea Proiectului Planului de Şcolarizare pentru anul şcolar 2012/2013, cu prezentare 
pentru avizare în Consiliul Profesoral al unităţii şi înaintarea lui Inspectoratului Şcolar Judeţean 
Gorj, conform normelor metodologice; 

 Obţinerea certificării ISO 9001 

 Demararea procedurilor de implementare a Sistemului e Management al Controlului Intern 
Semestrul  I al anului şcolar 2012-2013 (septembrie-decembrie 2011) 

 Încadrarea cu personal didactic calificat în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj a 
fost finalizată la 20 septembrie 2012; 

 Întocmirea statului de funcţii  şi înaintarea acestuia spre aprobare Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Gorj şi spre avizare Consiliului Judeţean Gorj; 

 Reactualizarea organigramei; 

 Întocmirea şi aprobarea, în Consiliul Profesoral, a Raportului de activitate pentru anul şcolar 
2011-2012; 

 Întocmirea şi aprobarea, în Consiliul Profesoral, Programului managerial pentru anul şcolar 2012-
2013; 

 Reactualizarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare; 

 Constituirea comisiilor metodice şi a comisiilor de lucru pentru anul şcolar 2011-2012; 

 Reorganizarea Consiliului de Administraţie şi redistribuirea atribuţiilor membrilor în concordanţă 
cu Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 4714 din 23.08.2010  
respectiv 5619 din 11.1.2010; 

 Reactualizarea portofoliului directorului Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă în 
conformitate structura şi recomandările Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj; 

 Organizarea Consfătuirilor cadrelor didactice din învăţământul special; 

 Verificarea corectitudinii întocmirii proiectării didactice; 

 Întocmirea graficului de asistenţă la ore; 

 Întocmirea graficului de control al compartimentelor funcţionale; 
 

B. Activitatea instructiv-educativă s-a desfăşurat pe parcursul semestrului II al anului şcolar 
2011-2012 şi semestrul I al anului şcolar 2012-2013 după cum urmează: 

 in luna ianuarie 2012 s-a analizat activitatea instructiv-educativă pe semestrul I al anului şcolar 2011-
2012, şi s-a validat situaţia la învăţătură şi a notelor la purtare obţinute de elevii şcolii; 

 pe tot parcursul anului 2012, desfăşurarea procesului instructiv-educativ a urmărit şi obţinut: 
 Calitatea proiectării didactice.  
Prin realizarea la timp şi de calitate de către toate cadrele didactice în concordanţă cu curriculum 

naţional şi oferta educaţională a şcolii. Vizată de responsabilii comisiilor metodice şi conducerea 
unităţii. O copie se găseşte la direcţie; 

 Prezentarea opţionalelor 
Prin opţionalele propuse de cadrele didactice în funcţie de nivelul clasei, caracteristicile 

psihosociale ale elevilor, cunoştinţele, deprinderile şi aptitudinile acestora cu respectarea 
prevederilor planurilor de învăţământ şi recomandărilor metodologice; 

 Calitatea predării 
Prin calitatea predării bună şi foarte bună scoasă în evidenţă în urma activităţii de asistenţă la 

ore şi rezultatele la învăţătură la sfârşitul fiecărui semestru; 
 Calitatea în producţie 
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Prin practica comasată a elevilor din anul de completare care s-a realizat în parteneriat cu SC 
WILD GROUP SRL pentru  elevii învățământului profesional și tehnic. Elevii s-au integrat în colectivul 
de muncitori, au desfăşurat activitatea conform protocoalelor respectând normele de protecţia 
muncii şi sarcinile primite la fiecare punct de lucru. 
 

C. Activitatea de perfecţionare 
 
1. Perfecţionare profesională prin comisii metodice şi cercuri pedagogice: 

a. Activitatea comisiei metodice a profesorilor de educaţie specială, sub îndrumarea prof. 
coordonator ătrășcoiu Găman Georgiana;  
b. Comisia metodică a profesorilor diriginţi, având ca prof. coordonator pe d-na Vlădoiu Adela. 
c. Comisia metodica a învăţătorilor şi profesorilor educatori, având ca prof. coordonator pe d-na 
Muscaliuc Dorina. 
d. Comisia  Metodica  a  Profesorilor  de  Terapia  Tulburărilor  de  Limbaj – coordonator Pătrăşcoiu 
Adriana. 
e. Catedra tehnică sub îndrumarea prof. coordonator Toma Mihaela  
f. Comisia Metodică a Cadrelor Didactice de Sprijin, sub îndrumarea prof. coordonator Văcaru 
Florentina. 
g. Cercul pedagogic la profesorilor logopezi coordonat de profesor Sanda  Simona. 
h. Cercul pedagogic al profesorilor din învățământul special condus de profesor Lupulescu Corneliu. 

 
2. Perfecţionarea profesională prin grade didactice 

Pe parcursul anului 2012, un număr de 6 cadre didactice titulare s-au perfecţionat prin 
participarea examenele pentru obținerea gradelor didactice definitiv, gradul II și gradul I. 
 
 

3. Perfecţionarea profesională prin cursuri postuniversitare 
2 cadre didactice au urmat şi absolvit cursuri postuniversitare de psihopedagogie specială prin 

Departamente pentru Pregătirea personalului Didactic din cadrul diferitelor universități din țară și 
anume: Universitatea București, Universitatea de Vest Timișoara, Universitatea Aurel Vlaicu din 
Arad, Universitatea Constantin Brâncuși din Târgu Jiu, Universitatea Titu Maiorescu și Universitatea 
Spiru Haret. 
 

C. Comisia Internă de Evaluare Continuă sub coordonarea  prof. Sanda Simona a 
desfăşurat următoarele activităţi:  

a) Evaluarea şi diagnosticarea elevilor în cadrul  Comisia Internă de Evaluare Continuă. la sediul 
comisiei. Astfel, au fost evaluaţi un număr de 358 copii, din care: 

 cu structuri de sprijin; 

 curriculum adaptat; 

 învăţământ la domiciliu; 

 tratare diferenţiata; 

 tratare diferenţiata +logopedie; 

 tratare diferenţiata + logopedie +kinetoterapie; 

 program de intervenţie personalizat; 

 structuri de sprijin+ logopedie; 

 logopedie + kinetoterapie; 

 logopedie; 
b) Alte activităţi specifice comisiei: 
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 evaluarea logopedică a copiilor prezentaţi la comisie, a celor din şcolile din oraş şi 
judeţ şi s-au formulat recomandările de terapie ; 

 completarea certificatelor de evaluare şi orientare şcolară cu menţionarea 
recomandărilor ; 

 înregistrarea în registrul de evidenţă al centrului a certificatelor de evaluare şi 
orientare şcolară ; 

 monitorizarea activităţii de sprijin ; 

 repartizarea pe clase de studiu a elevilor deficienţi mintal din centru ; 

 informarea şi consilierea cadrelor didactice care lucrează cu copii cu dificultăţi de 
învăţare, precum şi a părinţilor acestora. 

 
 
E. Comisia de Evaluare şi Asigurarea Calităţii coordonată de prof. Ghibu 

Angela a desfăşurat următoarele activităţi: 

 a fost întocmit portofoliul Comisiei (manualul de autoevaluare personalizat, strategia 
si regulamentul de organizare si funcţionare ale comisiei, planul managerial, 
organigrama , dosarul cu politici si proceduri proprii:  

 au fost completate formularele de monitorizare interna corespunzătoare activității 
desfășurată  în anul 2011 , în care au identificate punctele tari şi punctele slabe, 
dificultăţile şi succesele si au fost trimise la Inspectoratul Şcolar Judeţean  Gorj.  

 s-a realizat o descriere a activităţilor de îmbunătăţire a calităţii , care realizez 
corelarea indicatorilor cu activităţile ce trebuie realizate şi rezultatele scontate;  

 Au fost colectate dovezile corespunzătoare descriptorilor celor opt principii cuprinse 
in manualul de asigurare a calităţii.  

 Comisia a elaborat proceduri referitoare la Monitorizare a activităţilor din cadrul 
comisiilor metodice, Evaluare a competenţelor profesionale, Comunicare cu părinţii, 
procedura portofolii, este în lucru procedura de ocupare a posturilor de către cadrele 
didactice de sprijin , un chestionar privind violenţa în şcoală. 

 
F. Programe 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 38  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 dizabilităţi intelectuale din 
Romania” – 45 elevi beneficiari. Organizatori:  Fundaţia Motivation România şi Fundaţia 
Special Olympics România; 

 
G. 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.  



Consiliul Județean Gorj             Raportul Președintelui 
2012 

 
 

111 
 

 Biblioteca deţine un număr  de 11.762 volume şi un număr total de cititori de 275 la data de 
01.12.2012. 
 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.   
 

H. Compartimentul asistenţă socială – a desfăşurat şi continuă să 
desfăşoare activităţi zilnice pentru elevii Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Târgu Jiu, care 
constau în: 

 Consiliere scolară, profesională şi familială; 

 Colaborează cu Serviciul de Evaluare Complexă din cadrul Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj în vederea orientării şcolare şi profesionale pentru elevii 
noi veniţi – grădiniţă, ciclu primar şi gimnazial, tehnic şi Şcoala de Arte şi Meserii; 

 Întocmeşte Traseele Educaţionale solicitate de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Gorj, în vederea orientării şcolare şi profesionale a elevilor, după caz; 

 Continuarea Parteneriatului de colaborare cu Casele de Tip Familial Scoarţa şi Runcu, în 
vederea actualizării dosarelor sociale si asigurarea suportului social pentru copiii asistaţi; 

 Actualizează legislaţia în domeniul asistenţei sociale şi a protecţiei copilului; 

 Desfăşoară activitate de secretariat în cadrul Comisiei Interne de Evaluare Continuă din 
cadrul şcolii; 

 Întocmeşte dosaree pentru  elevii noi veniţi; 

 Asigură suport informaţional privind întocmirea şi actualizarea (după caz) a dosarelor de 
alocaţie pentru toţi elevii; 

 Întocmeşte dosare pentru Programul Naţional –bani de liceu; 
 

I. Compartimentul secretariat / salarizare 
Activitatea acestui compartiment este permanentă şi îndeplineşte pe tot parcursul anului 

activităţi ce constau în: 

 State de plata lunare ale personalului didactic, didactic-auxiliar si nedidactic; 

 Situaţii lunare ale contribuţiilor la bugetul de stat aferente salariilor plătite; 

 Statul de funcţii pentru anul şcolar şi organigrama unităţii înaintate la ISJ Gorj; 

 Situaţii statistice S1 – lunar (se raportează la Inspectoratul Şcolar Judeţean  Gorj), S2 - 
ancheta salariilor pentru luna octombrie 2012 şi S3 – anual; 

 Situaţii statistice ale elevilor, pe nivele de învăţământ, cu începutul  şi sfârşitul de an şcolar; 

 Întocmirea dosarelor de creştere copil şi dosare de pensionare ale personalului din cadrul 
unităţii; 

 Întocmirea de contracte de muncă pentru personalul suplinitor al unităţii; 

 Situaţie privind Proiectul Planului de şcolarizare al elevilor din unitate pentru anul şcolar 
2012-2013 – Inspectoratul Şcolar Judeţean  Gorj; 

 Situaţii statistice privind cheltuiala efectuată de unitate, pe nivele de învăţământ pentru anul 
2012 – Statistică Gorj; 

 Completare carnete de muncă ale salariaţilor; 

 Redactare dispoziţii interne ale unităţii pentru anul 2012; 

 Întocmire şi eliberare de adeverinţe cu sporuri şi drepturi băneşti pentru perioade lucrate, 
personalului care nu mai aparţine unităţii – Casa de Pensii Gorj; 

 Redactarea diplomelor elevilor absolvenţi de la Şcoala de Arte şi Meserii; 
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 Situaţii statistice privind numărul de personal şi salarii de bază pentru anul 2012 solicitate de 
Consiliul Judeţean Gorj; 

 State de plată pentru personalul participant la sesiunile de bacalaureat din  iulie şi 
septembrie 2012. 

 
J. Compartimentul contabilitate 

Prin natura lui, acest compartiment este indispensabil unei unităţi pentru a funcţiona în 
bune condiţii, iar pentru anul 2012, activitatea permanentă a acestui compartiment a încercat sa 
facă faţă situaţiei financiare existente, astfel încât să se poată asigura o desfăşurare normală 
activităţilor instructiv-educative , artistice şi de salarizare a personalului. A desfăşurat activităţi 
specifice:  

 a întocmit dările  de seamă contabile la trimestre pentru anul 2012, bugetul şi bilanţul 
unităţii la sfârşit de an; 

 a verificat statele de plată, indemnizaţiile de concedii de odihnă; 

 a verificat legalitatea trecerii pe cheltuieli a unor sume, în limitele de competenţă stabilite 
de lege; 

 a întocmit acte justificative şi documente contabile, cu respectarea formularelor şi regulilor 
de alcătuire şi completare în vigoare; 

 a urmărit încadrarea strică în creditele aprobate pe toate coordonatele clasificaţiei bugetare; 

 a organizat şi exercitat viza de control financiar preventiv, în conformitate cu prevederile 
legale; 

 a efectuat operaţiunile contabile; 

 a asigurat resursele financiare următoarele pentru următoarele cheltuieli bugetare în anul 
2012: 

- reparaţii instalaţii şi tablouri electrice și instalația sanitară în clădirea B a școlii,  
- reparații mobilier clase  
- cumpărare de imprimate         
- cumpărare materiale curăţenie şi întreţinere      
- plata facturi energie electrică şi agent termic 
- apă , canal  
- carburanţi         
- piese de schimb (anvelope, jenţi Dacia Logan) 
- transport cadre didactice        
- telefon, internet       
- bunuri şi servicii (mentenanţă programe și echipamente de informatică, sistemul de alarmă și 

supraveghere video),    
- analize medicale, 
- legat documente arhivă+cărţi deteriorate bibliotecă, 
- revizie autoturism Dacia Logan,  
- dezinsecţie săli clasă clădirile A şi B,  
- hrană copii cf. HG 1251/05 (per.mai-dec.2010)   
- obiecte inventar pentru ateliere şcolare, executare    
pregătire profesionala        
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VI. DEZVOLTAREA JUDEȚULUI GORJ  

 

1. S.C. Parc Industrial Gorj S.A. Bumbeşti-Jiu 

S.C. Parc Industrial Gorj S.A. Bumbeşti-Jiu avea închiriată o suprafaţă de 5259,9 m.p.  din 
care 4199.9 m.p. clădiri   si 1060 m.p. spatii depozitare    ( valorile nu include suprafaţa închiriată de  
S.C. Pirelli & C.ECO TECHNOLOGY  . 
Pe aceste suprafeţe  chiria lunară  încasată a fost de 2962.4 euro. 
Situaţia activităţii economice  este prezentata in anexa 1 
La 31.12.2012 in Parcul Industrial îşi desfăşurau activitatea 9 societăţi  prezentate in Anexa 2 

In prezent  S.C. Parc Industrial Gorj S.A. Bumbeşti-Jiu   are disponibile  circa 2000  m.p   spatii 
de închiriat  . 

Societatea se confrunta in continuare cu o lipsa de investitori   interesaţi să investească in 
zona.  
            S. C.  Parc Industrial Gorj S.A. a avut la  31.12.2012 creanţe in valoare  de   193.433   lei. si 
19308 lei  creanţe incerte 

SITUATIA ECONOMICA 
Societatea Comerciala  S.C. Parc Industrial Gorj S.A. cu sediul in Bumbeşti-Jiu, înmatriculată la 

Registrul Comerţului sub  nr. J18/326/2003, cu codul fiscal 15400994 a realizat la sfârşitul anului  
2012 următorii indicatori economico-financiari:  
  - venituri totale…………………………...156.924 lei (RON); 
  - cheltuieli totale........................................ 150.548lei(RON); 
  - profit ........................................................6.375 lei(RON); 
  - impozit pe profit ........................................ ........0lei(RON); 
         
 Veniturile sunt realizate astfel: 
-venituri din chirii.........................................................149.772lei (RON); 
- venituri din despăgubiri amenzi penalitati.................3.755lei (RON); 
-venituri din dobanzi.......................................................0.92lei (RON); 
 -venituri din activ. Diverse...........................................3.000 lei RON, 
-  alte venituri din exploatare.........................................396 lei RON. 
          Principalele cheltuieli sunt realizate astfel: 
- cheltuieli privind combustibilii ....................................5.992 lei (RON); 
- cheltuieli privind materiale consumabile..........................343 ei (RON); 
- cheltuieli privind obiecte de inventar............................    513 lei (RON); 
- cheltuieli privind energia si apa....................................      35 lei (RON); 
- cheltuieli cu serviciile executate de terţi.....................   ..3.655 lei(RON); 
- cheltuieli cu impozite si taxe...........................................704 lei (RON); 
- cheltuieli cu accidente de munca........................................209 lei (RON); 
- cheltuieli cu salariile personalului...............................  .. 102.045lei (RON); 
- cheltuieli cu asigurările sociale....................................... 21.227 lei (RON); 
- cheltuieli cu somajul..........................................................492lei (RON); 
- cheltuieli privind asigurările de sanatate.........................5.307lei(RON); 
- cheltuieli privind amortizările....................................... ....1362lei(RON); 
- cheltuieli cu tichetele de masa.........................................3.150lei RON, 
- alte cheltuieli....................................................................5.514lei (RON) 
Societatea Comerciala  S.C. Parc Industrial Gorj S.A.  are următoarele datorii la data de 31.12.2012 : 
 - BUGETUL  DE STAT (ADMINISTRATIA FINANCIARA)- 50.000 lei; 
 - INTREPRINDEREA DRUMURI SI PODURI GJ S.A .............9.779 lei; 
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 - TISPREST S.A.............................................................................4783 lei; 
  
         Comparativ cu anul 2011 societatea a realizat venituri  mai mari cu 12,9% in condiţiile in care  
cheltuielile sale s-au diminuat cu 20% 
            S.C. Parc Industrial Gorj S.A.  s-a preocupat in continuare de menţinerea  la un grad  ridicat  al 
gradului de ocupare a  Parcului Industrial si automat prin aceasta de menţinere şi chiar ridicare al 
numărului de angajați  care lucrează in zona. 
            In general  indicatorii economici propuşi  pentru anul 2012 au fost  depăşiţi  in privinţa 
suprafeţei închiriate ,  a numărului locurilor de munca   si a suprafeței amenajate in vederea 
închirierii. 
 

2. S.C. „ÎNTREPRINDEREA DE DRUMURI ŞI PODURI GORJ” S.A. 

1.Cadrul legislativ – structura organizatorică. 
Societatea Comercială “Întreprinderea de Drumuri şi Poduri Gorj” S.A., înființată prin 

Hotărârea nr.57/29.11.2002 a Consiliului Județean Gorj este societate cu personalitate juridică 
proprie şi funcţionează pe baza de gestiune economică şi autonomie financiară, ceea ce îi permite să 
adopte măsuri corespunzătoare pentru buna desfăşurare a activităţii în raport cu competenţele cu 
care a fost investită, să manifeste iniţiativă şi răspundere în realizarea obiectivelor şi sarcinilor ce şi 
le asumă.  

Activitatea societății se desfășoară pe baza Statutului propriu în conformitate cu 
Regulamentul de Organizare și Funcționare aprobat de Consiliul de Administrație al unității.  

Societatea are ca principal obiect de activitate  întreţinerea, repararea şi construcţia de 
drumuri şi poduri. Pe bază de contract, execută lucrări și prestări de servicii pentru terţe persoane 
fizice şi juridice. În acelaşi timp, produce materiale pentru satisfacerea unei părţi din necesarul de 
produse utilizate în procesul de producţie (agregate de balastieră şi carieră, dale, stâlpi, borduri, 
prefabricate din beton). 

În conformitate cu structura organizatorică a societății conducerea executivă a societății., la 
data de 31 decembrie 2012, a avut următoarea componență:    

1. Director general - Bănică Marius 
2. Director economic - Boștină Denisa 
3. Director tehnic – Pătrașcu Dumitru 
4. Director marketing – Florica Marius 
Membrii conducerii executive sunt angajați ai societății în baza contractelor individuale de 

muncă încheiate pe durată nedeterminată. Directorul general are contract de mandat încheiat cu 
Societatea Comercială “Întreprinderea de Drumuri şi Poduri Gorj” S.A. și a fost numit de Consiliul de 
Administrație. 

Componența Consiliului de Administrație pe parcursul anului 2012 a fost următoarea: 
- Bănică Marius 
- Popescu Aurel 
- Semenescu Danel Petre 
- Dumbravă Nicolae 
- Leuștean Dumitru, înlocuit în luna august cu dl. Preoteasa Constantin. 
2. Structura acționariatului și capitalul social.  
Societatea Comercială “Întreprinderea de Drumuri şi Poduri Gorj” S.A., este un agent 

economic cu capital integral de stat, acționar unic fiind Consiliul județean Gorj cu 630.940 acțiuni 
nominative la valoarea nominală de 2,5 lei/acțiune. 

La data de 31 decembrie 2012, capitalul social subscris și vărsat  este de 1.577.350 lei. 
3. Controlul intern. 
Societatea Comercială “Întreprinderea de Drumuri şi Poduri Gorj” S.A., dispune de un sistem 
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de control intern/managerial, a cărui concepere și aplicare permit conducerii și consiliului de 
administrație să furnizeze o asigurare rezonabilă că resursele alocate pentru îndeplinirea 
obiectivelor generale și specifice sunt utilizate în condiții de legalitate, eficiență și economicitate. 

De asemenea activitatea de control intern se desfășoară sub forma controlului financiar 
preventiv și a controlului financiar de gestiune. 

4. Activitatea și rezultatele economico-financiare.  
Echipa managerială a conceput cu realism şi cu spirit prospectiv programul societății, etapele 

pregătitoare, precum şi modul de a face faţă concurenţei care se manifestă în sectorul lucrărilor la 
drumuri.  

Societatea are în dotare trei staţii sortare amplasate în locaţiile Andreeşti, Târgu- Cărbuneşti 
şi Gureni, două instalaţii de producere mixturi asfaltice şi o staţie de preparare betoane de ciment . 

În anul 2012,  în bazele de producţie Andreeşti – Târgu-Cărbunești  – Gureni s-au realizat 
44.668,65 tone  mixtură asfaltică,  50.371,70 mc agregate sortate și  2.317,60 mc de beton, produse 
ce au fost folosite la lucrările executate de Societatea Comercială ”Întreprinderea de Drumuri și 
Poduri” S.A., sau vândute ca produse finite către alți beneficiari. 

4.1. Execuția bugetului de venituri și cheltuieli 
Bugetul  de venituri și cheltuieli pentru anul 2012, al Societății Comerciale ” Întreprinderea 

de Drumuri și Poduri Gorj” S.A., a fost aprobat în data de 14.03.2012  prin Hotărârea numărul 1 a 
Adunării Generale a Acționarilor . În conformitate cu prevederile acesteia au fost aprobate venituri 
în sumă totală de 30.000.000,00 lei și cheltuieli în sumă totală de 29.900.000,00 lei, cu un profit brut 
de 100.000,00 lei.  

În execuție, în cursul exercițiului financiar 2012 au avut loc două rectificări. 
Prima rectificare a rezultat ca și consecință  a faptului că la finalul lunii august  veniturile 

realizate au fost mai mari cu aproximativ 8.000.000,00 decât cele propuse prin bugetul de venituri și 
cheltuieli inițial aprobat pentru aceeași perioadă. Ca urmare s-a impus ca necesară  modificarea 
acestuia, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, păstrând aceeași valoare a profitului 
de 100.000,00 lei., ținând cont de prevederile art.6, alin.4 din OUG.79/18.06.2008 potrivit căruia: 

Cheltuielile totale, inclusiv cele aferente fondului de salarii, reprezintă limite maxime ce nu 
pot fi depășite. Rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli în sensul modificării cheltuielilor se face 
în limita veniturilor încasate peste nivelul programat”. 

Astfel în data de 25.10.2012, prin hotărârea numărul 11 a Adunării Generale a Acționarilor a 
fost aprobat modificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2012, al Societății Comerciale 
” Întreprinderea de Drumuri și Poduri Gorj” S.A.. Au fost propuse la majorări și aprobate, cheltuielile 
materiale cu suma de 7.980.000 lei și cheltuielile cu formarea profesională a personalului cu suma de 
20.000,00 lei, majorarea cheltuielilor făcându-se proporțional cu gradul de realizare a veniturilor 
totale. 

Următoarea rectificare a  bugetului de venituri și cheltuieli, a fost aprobată prin Hotărârea  
numărul 13 din data de 20.12.2012 a Adunării Generale a Acționarilor și a constat în modificarea 
doar în structură a veniturilor și cheltuielilor aprobate, menținându-se valoarea totală aprobată prin 
Hotărârea numărul 11 din 25.10.2012.  A fost necesară majorarea nivelului cheltuielilor materiale  cu 
suma de 1.536.500, iar pentru menținerea valorii cheltuielilor aprobate, au fost reduse cu aceeași 
suma următoarele categorii de cheltuieli: cheltuielile cu personalul, cheltuieli de exploatare privind 
amortizarea și provizioanele cheltuielile de reclamă și publicitate, cheltuielile de protocol, 
cheltuielile de reclamă și publicitate.  

Drept urmare sinteza rezultatelor financiare realizate de Societatea Comercială 
“Întreprinderea de Drumuri şi Poduri Gorj” S.A., la 31 decembrie 2012,  comparativ cu Bugetul de 
Venituri și Cheltuieli aprobat, este prezentată în tabelul următor: 
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Indicatori 
Nr.  

Rând 

2012 
Inițial 

2012 Sept  
Modificat 

2012 Dec. 
Modificat 

Realizat 
La 

31.12.2012 
% 

Aprobat Aprobat Aprobat 

A 1 2 3 4 5 6 

1.Venituri totale din care 01 30.000.000 38.000.000 38.000.000 37.895.411 99,72 

Venituri din exploatare din care: 02 29.980.000 37.980.000 37.500.000 37.395.581 99,72 

Venituri financiare și din 
provizioane 

12 20.000 20.000 500.000 499.830 99,97 

Venituri excepționale 13 0 0 0 0 0 

2. Cheltuieli totale din care:  14 29.900.000 37.900.000 37.900.000 37.748.884 99,60 

1. Cheltuieli pentru 
exploatare  

15 29.890.000 37.890.000 37.890.000 37.748.835 99,63 

2. Cheltuieli  
financiare 

35 10.000 10.000 10.000 49 0.49 

3. Cheltuieli 
excepționale 

36 - - - - - 

3. Rezultatul brut 
(profit/pierdere) 

37 100.000 100.000 100.000 146.527 146.53 

4. Impozitul pe profit 41 16.000 16.000 16.000 44.598 278.74 

5.Profitul net 42 84.000 84.000 84.000 101.929 121.34 

 
Din analiza informațiilor înscrise în acestea, rezultă următoarele: 

- veniturile totale realizate au fost în sumă de 37.895.411 lei, procentul de realizare fiind de 
99,72%. 

- cheltuielile totale realizate la finele anului au fost în sumă de 37.748.884 lei, cu o diminuare 
de 0,40% față de nivelul aprobat. 

- societatea a efectuat cheltuieli proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, 
înregistrând astfel un profit net de 101.929 lei, față de 84.000 lei, fiind realizat în procent de 
121,34 %. 
4.2. Evoluția activelor și pasivelor societății 
Situația elementelor bilanțiere se prezintă în sinteză astfel: 

                                        

 
Denumirea elementului 

Nr. 
rând. 

Sold la: 

 31.12.2011 31.12.2012 

A B 1 2 

 1.Active imobilizate                           0 0 

  Imobilizări necorporale  01 0 0 

  Imobilizări corporale  02 3.053.811 2.840.297 

  Imobilizări financiare      03 446.201 748.932 

 Active imobilizate – Total (rând. 01 la 03)                              04 3.500.012 3.589.230 

 2.Active circulante                              

  Stocuri  05 769.736 1.450.734 

 Creanțe  (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă 
mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare 
element) 

06 6.510.776 5.505.622 

  Investiții pe termen scurt  07 0 0 

 Casa și conturi la bănci   08 1.100.265 1.326.365 
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 Active circulante - Total (rând. 05 la 08) 09 8.380.777 8.282.721 

    Cheltuieli în avans  10 0  

    Datorii : Sumele care trebuie plătite într-o perioadă de până la un 
an         

11 4.306.427 3.975.770 

    Active circulante nete / Datorii curente nete (rd. 09 + 10 - 11 - 19)   12 4.074.350 4.306.951 

    Total active minus datorii curente (rd. 04 + 12) 13 7.574.362 7.896.180 

  Datorii : Sumele care trebuie plătite intr-o perioadă mai mare de 
un an 

14 0 0 

    Provizioane  15 925.683 1.092.858 

 Venituri în avans  16 0 0 

 Capital și rezerve                           0 0 

 I. Capital  17 1.577.350 1.577.350 

 II. Prime de capital 18 0 0 

 III. Rezerve din reevaluare  19 2.024.411 2.138.247 

 IV. Rezerve  20 2.859.176 2.985.796 

 V. Profitul sau pierderea reportată  Sold C 21 0 0 

Sold D 22 0 0 

 VI. Profitul sau pierderea exercițiului financiar Sold C 23 187.742 101.929 

Sold D 24 0 0 

 Repartizarea profitului  25 0 0 

 Capitaluri proprii - Total  (rd. 23+28+29+30+31+32-33+34-35+36-
37-38) 

26 6.648.679 6.803.322 

 Patrimoniul public   27 0 0 

 Capitaluri - Total (rd. 39 + 40) (rd,13-14-15-17-20-21-22)           28 6.648.679 6.803.322 

 
Activele imobilizate  
La sfârșitul exercițiului financiar 2012 valoarea totală a activelor imobilizate a fost de 3.589.230 lei. 
În anul 2012 a fost continuat programul de investiții, urmărindu-se modernizarea și creșterea 
capacităţilor de producţie, prin dotarea cu utilaje, cu instalaţii de fabricare a materialelor(mixturi 
asfaltice),  ce va duce la creşterea productivităţii şi a calităţii mixturilor asfaltice fabricate. Au fost 
efectuate lucrări de modernizare la stația de asfalt din Baza de producție de la Târgu-Cărbunești. De 
asemenea au fost achiziţionate:  

- Instalație mecanică – stație de asfalt Marini IMA 45 – 1buc, 
- Compresor aer – 1 buc, 
- Instalație de ecologizare – 1 buc, 
- Tanc bitum – 2 buc, 
- Siloz filer – 2 buc, 
- Bandă transportoare – 1 buc 

De asemenea pentru creșterea eficienței în activitatea de deszăpezire desfășurată pe perioada de 
iarnă au fost achiziționate: lame deszăpezire – 2 buc. 
Active circulante. 
Valoarea totală a activelor circulante la 31 decembrie 2012, a fost de 8.282.721 lei, iar în structură 
acestea se prezintă astfel: 
          Stocuri în sumă de 1.450.734 lei din care: 

- Materii prime, materiale, piese schimb, combustibil – 815.860 lei, 
- Lucrări în curs de execuție                                            -  358.186 lei, 
- Produse finite și semifabricate                                      -  270.934 lei, 
- Alte stocuri                                                                     -      5.754 lei. 
Creanțe în sumă de 5.505.622 lei din care: 
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- Clienți și conturi asimilate                                            - 5.188.343 lei, 
- Impozit pe profit de recuperat                                      -    215.065 lei, 
- Debitori diverși                                                              -      56.447 lei, 
- Fond concedii medicale de recuperat                         -    45.767 lei.  
Disponibilități bănești și alte valori în sumă de 1.326 365 lei. 

Datorii  
La sfârșitul exercițiului financiar 2012, soldurile conturilor de datorii au înregistrat valoarea totală de 
3.975.770 lei din care: 

- datorii legate de personal: 300.560 lei; 
- datorii la bugetul asigurărilor sociale: 282.988 lei; 
- datorii la bugetul de stat: 338.207 lei; 
- datorii către furnizori: 2.994.915 lei; 
- creditori diverși: 59.090 lei; 
Sumele existente în soldul conturilor de datorii privind personalul, bugetul asigurărilor 

sociale și bugetului de stat, la data de 31.12.2012, reflectă datoriile aferente salariilor din luna 
decembrie și au un caracter curent. 

4.3. Contul de profit și pierdere. 
           

              

Denumirea indicatorilor Nr. rând Exerciţiul financiar 

 31.12.2011 31.12.2012 

A B 1 2 

   Cifra de afaceri netă  01 26.469.906 24.315.892 

        Venituri din exploatare - total   12 38.304.205 37.395.582 

       Cheltuieli de exploatare - total 35 38.208.590 37.264.821 

       Profitul sau pierderea din 
exploatare           

  

  Profit  36 95.615 130.761 

  Pierdere  37   

       Venituri financiare – total 45 173.116 15.815 

       Cheltuieli financiare - Total 52 0 49 

       Profitul sau pierderea financiară                

  Profit  53 173.116 15.766 

  Pierdere  54 0 0 

       Venituri extraordinare   57 0 0 

       Cheltuieli extraordinare  58 0 0 

  Profitul sau pierderea din 
activitatea extraordinară                               

 0 0 

  Profit  59 0 0 

  Pierdere  60 0 0 

      Venituri totale 61 38.477.321 37.411.397 

      Cheltuieli totale 62 38.208.590 37.264.870 

  Profitul sau pierderea brută          

 Profit  63 268.731 146.527 

  Pierdere  64 0 0 

       Impozitul pe profit  65 80.989 44.598 

 Profitul sau pierderea netă a 
exercițiului financiar 

   



Consiliul Județean Gorj             Raportul Președintelui 
2012 

 
 

119 
 

 Profit  67 187.742 101.929 

  Pierdere   68 0 0 

 
  La 31 decembrie 2012 , societatea a înregistrat un profit brut în sumă  de 146.527 lei, a cărui 
structură este compusă din: 

-  profit din activitatea de exploatare – 130.761 lei 
-  profit aferent activității financiare  –   15.766 lei 
4.4. Repartizarea profitului 
Repartizarea rezultatului net s-a făcut în conformitate cu prevederile O.G. nr.64/2001, cu 

modificările și completările ulterioare, algoritmul fiind următorul: 
1. Dividende Consiliul Județean Gorj  - 50.965 lei 
 2. Alte repartizări ca rezerve                 -  50.964 lei 
4.5. Analiza principalilor indicatorii economico-financiari 
Evoluția principalilor indicatori economico-financiari este prezentată mai jos: 
 

Denumire indicatori Mod de calcul Exercițiu financiar 

2011 2012 

Indicatori de lichiditate    

 
Indicatorul  lichidității generale 

 

Active circulante/ Datorii 
curente 1,95 2,08 

 
Indicatorul lichidității imediate 

 

Active curente – Stocuri/ 
Datorii curente 1,77 1,72 

Indicatori de gestiune   

Durata de recuperare a 
creanțelor 

( Creanțe/Cifra de faceri)x365 
 

90 83 

Durata de rambursare a 
datoriilor 

( Datorii/Cifra de afaceri)x365 
datoriilor                                              

59 60 

Indicatorul solvabilității  
patrimoniale (%) 

 
 

  

Solvabilitatea patrimonială Total capital propriu/Total  55,96 57,31 

Indicatori de profitabilitate (%)   

Rentabilitatea capitalului         
angajat 

Profit brut din exploatare/  
Capitalul angajat 

1,45 1,92 

 
Indicatorii de lichiditate – au înregistrat valori optime supraunitare, exprimând măsura în care 
societatea și-a asigurat disponibilitățile necesare achitării la termen a obligațiilor curente.  
Având în vedere că lichiditatea generală este considerată ca fiind satisfăcătoare pentru valori 
cuprinse între 1,2 și 1,9, iar pentru lichiditatea imediată valorile cuprinse între 0,65 și 1, se poate 
spune că în exercițiul financiar 2012, valoarea înregistrată de  indicatorului lichidității generale de 
2,08 și de indicatorul lichidității imediate(indicatorul test acid) de 1,72,  exprimă o situație pozitivă a 
societății și creează premisele desfășurării activității în condiții normale.  
Comparativ cu exercițiul financiar precedent, în anul 2012 se constată o creștere a indicatorului 
lichidității generale cu un procent de 7%, în timp ce indicatorul lichidității imediate(indicatorul test 
acid) a înregistrat o scădere, diminuarea valorii acestuia fiind determinată de creșterea nivelului 
stocurilor de materii prime și materiale. 
Durata de recuperare a creanțelor teoretic reprezintă durată de recuperare a creanțelor din cifra de 
afaceri și  nu trebuie să depășească durata de plată a datoriilor curente, orice depășire determinând 
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o reducere a numerarului încasat și o nevoie urgentă de credite. Analizând durata de recuperare a 
creanțelor comparativ cu anul 2011, se constată o îmbunătățire a acestui indicator, aceasta scăzând  
la 83 de zile, față de 90 de zile. 
Durata  de rambursare a datoriilor, indică ritmul achitării datoriilor față de terți , o valoare redusă a 
acestui indicator arată că societatea î-și achită obligațiile mai rapid. Comparativ cu exercițiul 
financiar precedent, acest indicator s-a menținut la același nivel în anul 2012 și s-a datorat faptului 
că toate obligațiile fiscale cât și cele comerciale au fost achitate de regulă la termenul scadent. 
Durata de recuperare a creanțelor este mai mică decât durata de achitare a datoriilor ceea ce 
evidențiază o situație favorabilă a societății, deoarece acesta semnifică că societatea are la dispoziție 
mijloace bănești pe care le poate mobiliza, în sectoarele sale de activitate, în vederea efectuării de 
activități generatoare de profit. 
Solvabilitatea patrimonială reprezintă bonitatea agentului economic, respectiv capacitatea acestuia 
de a face față cu toate activele de care dispune, oricăror obligații de plată și rambursări de datorii. Se 
apreciază că acest indicator este pozitiv, atunci când rezultatul obținut depășește 30%,. Acest 
indicator a avut o evoluție crescătoare, de la un procent de 55,96% în anul 2011, la un procent de 
57,31% în anul 2012, creșterea fiind de 2,4%. 
Indicatori de profitabilitate exprimă eficiența societății în a realiza profit din resursele disponibile. 
Ca și indicator de profitabilitate a fost calculată rentabilitatea capitalului angajat. Acest indicator ce 
evidențiază profitul brut obținut de societate din banii investiți,  a înregistrat  în exercițiul financiar 
2012 o creștere cu un procent de aproximativ 32%, de la 1,45% în anul precedent la 1,92%.            

4.6.  Situația litigiilor 
La sfârșitul exercițiului financiar 2012 Societatea Comercială “Întreprinderea de Drumuri şi 

Poduri Gorj” S.A., se afla în litigiu privind procedura de insolvență conform legii nr.85/2006 cu 
următorii clienți: 

- S.C. Preferance S.A.  – 109.799,94 lei 
- S.C. Prometal S.A.     – 779.244,87 lei 
- S.C. Senaco S.A.        –   84.427,79 lei 
- S.C. Lorelad S.R.L.    -    13.588,46 lei 
5. Politica în domeniul calității și cercetării  
Obiectivul major al politicii de management al calității este acela de a satisface cerințele 

clientului, prin oferirea de produse și servicii de calitate, la un preț convenabil, care să fie în 
conformitate cu reglementările legale în vigoare, cu normele de securitate și de mediu. 

Societatea Comercială ” Întreprinderea de Drumuri și Poduri Gorj” S.A., a adoptat un model 
de Sistem de Management al Calității conform cerințelor standardului SR EN ISO 9001: 2008, 
certificat de către CERTROM, organism acreditat RENAR.  Prin  Sistemul de Management al Calităţii  
implementat  și menţinut,  s-a urmărit ca toate activităţile declarate ca făcând parte din obiectul  de 
activitate al societății, să se desfăşoare  în conformitate cu normativele în vigoare și s-a avut în 
vedere  îmbunătățirea eficacității atât a procedurilor de sistem cât şi a procedurilor de lucru ce 
definesc modul de desfăşurare a acestor activităţi. 

Principiile pe care se bazează activitatea desfășurată de societatea noastră sunt: 
- Optimizarea permanentă a nivelului calitativ al produselor și serviciilor noastre; 
- Menținerea încrederii clienților noștri; 
- Promptitudinea în afacerile încheiate și respectarea termenilor contractuali; 
- Loialitatea față de partenerii de afaceri; 
- Instruirea continuă a personalului. 

  Respectând cerinţele sistemului de management al calităţii Societatea Comercială ” 
Întreprinderea de Drumuri și Poduri Gorj” S.A., a urmărit și realizat măsuri în acest scop, cum sunt:  

1. Monitorizarea  informațiilor  privind  percepţia clientului, pentru a putea cunoaște  
permanent gradul de satisfacţie al clienţilor privind produsele furnizate și lucrările executate 
societatea colectează și analizează  informaţii referitoare la nevoile pieţei, la concurenţă şi are în 
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vedere comunicarea directă cu clienţii și eventualele sugestii ale acestora.  
2. Executarea de lucrări care să îndeplinească toate cerinţele clientului, inclusiv exigenţele 

prevăzute în Legea Calităţii în Construcţii. 
 3. Selecţionarea furnizorilor de materii prime și materiale, prin organizarea de licitaţii şi 
întocmirea unor caiete de sarcini cu cerinţe exigente în domeniul calităţii.  

4. Îmbunătăţirea calităţii lucrărilor prin revizuirea periodică a tehnologiilor de lucru. În acest 
scop, societatea a achiziționat utilaje de mică și mare mecanizare, precum şi aparatură, achiziţii care 
au contribuit la  creşterea productivităţii muncii şi a calităţii lucrărilor executate. 
 5. Pregătirea personalului, cu scopul obţinerii de specialişti în domeniul calităţii. Funcţie de 
gradul de responsabilitate al fiecărui angajat, au avut loc instruiri la nivelul societăţii şi participări la 
cursuri de perfecţionare și schimburi de experienţă organizate de organisme abilitate. 
 6. Extinderea activităţii de cercetare la toate produsele fabricate de societatea noastră. 
Pentru obţinerea de performanţe în domeniul calităţii, în cadrul laboratorului central s-au efectuat 
studii preliminare şi încercări, pentru agregatele și mixturile asfaltice produse, urmărindu-se 
realizarea unor produse cu un  raport optim calitate-preţ. 

6. Politica în domeniul mediului. 
Conștientizând că procesele desfășurate in cadrul societății au influențe asupra mediului , 

Societatea Comercială ” Întreprinderea de Drumuri și Poduri Gorj” S.A., a implementat și menținut 
un sistem de management de mediu în conformitate cu prevederile standardului SR EN ISO 
14001:2005.  

Conducerea societății a stabilit politica în domeniul protecției mediului ca parte integrantă a 
politicii generale, având în vederea acțiunea planificată, eficientă și susținută, orientată spre 
implementarea managementului mediului  în întreaga structură și în toată activitățile sale, care să 
ducă la schimbarea culturii organizaționale prin promovarea unei atitudini orientată către protecția 
mediului și dezvoltarea durabilă.  

Pentru a diminua riscurile existente și potențiale și a micșora continuu impactul aspectelor 
semnificative de mediu, managementul societății și personalul calificat desemnat, este implicat 
permanent în identificarea, evaluarea și controlul acestora. Se va acorda o atenție deosebită 
gestionării deșeurilor, în special celor periculoase, procedându-se la reciclarea materialelor și 
reducerea consumurilor,  se va avea în vedere încurajarea tehnologiilor care produc cantități reduse 
de deșeuri, acele tehnologii “curate“. 

Obiectivele din anul 2012 au urmărit menținerea unui sistem de management de mediu 
performant, prevenirea și reducerea poluării astfel încât impactul activității de bază desfășurată de 
societate, asupra mediului să se încadreze în limitele cerințelor naționale și europene. 

Principalele direcții pentru atingerea obiectivelor de mediu au fost: 
- prevenirea poluării prin utilizarea unor practici care reduc sau controlează crearea, emisia 

sau descărcarea necontrolată a oricărui tip de poluant sau deșeu;  
-  protecția atmosferei, apelor și ecosistemelor acvatice, protecția solului, subsolului și 

ecosistemelor terestre, protecția așezărilor umane; 
- utilizarea raţională a resurselor naturale, prin scăderea consumului de materii prime (apă, 

combustibili şi energie), într-un mod care să protejeze mediul; 
- gestionarea și valorificarea optimă a deșeurilor rezultate din activitățile proprii;  
- monitorizarea factorilor de mediu(aer, apă, sol, zgomot, deșeuri) și evaluarea conformării cu 

cerințele legale; 
- instituirea şi conştientizarea întregului personal în ceea ce priveşte sistemului de 

management de mediu;        
- dezvoltarea metodelor și canalelor de comunicare a obiectivelor societății tuturor părților 

interesate de activitatea de protecție a mediului. 
- încadrarea în cerințele legislative aplicabile referitoare la protecția mediului. 
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Respectând  prevederile legislației naționale de mediu, Societatea Comercială ” 
Întreprinderea de Drumuri și Poduri Gorj” S.A., colaborează cu instituțiile subordonate ale 
Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice în vederea obținerii autorizațiilor de mediu și 
gospodărire a apelor.  

Din punct de vedere al protecției mediului Societatea Comercială ” Întreprinderea de 
Drumuri și Poduri Gorj” S.A., se autorizează în conformitate cu prevederile Ordinului 1798/2007 
actualizat, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, modificat și completat 
prin Ordinul numărul 1298 din 28 aprilie 2011 și Ordinul numărul 1242 din 14 decembrie 2012.  

În cursul anului 2012 au fost obținute următoarele autorizații: 
1. Autorizații de mediu:  

- autorizație de mediu numărul 12 din 18.01.2013, pentru Baza de Producție Târgu-
Cărbunești, strada Blahniței, nr.19, județul Gorj; 

- autorizație de mediu numărul 71 din 05.04.2012, pentru funcționarea S.C. ”I.D.P. GORJ” S.A., 
din comuna Vladimir, sat Andreești, județul Gorj; 

- autorizația de mediu numărul 136 din 11.06.2012, pentru funcționarea S.C. ”I.D.P. GORJ” 
S.A., din comuna Albeni, sat Mirosloveni, județul Gorj; 

- autorizația de mediu numărul 253 din 17.10.2012, pentru funcționarea ”I.D.P. GORJ” S.A., 
din municipiul Târgu-Jiu, cartier Ursați, în albia minoră a pârâului Șușița la 235 m aval de 
confluența cu pârâul Suseni, județul Gorj. 

- autorizație de mediu numărul 254 din 17.10.2012, pentru funcționarea S.C. ”I.D.P. GORJ” 
S.A., din comuna Săulești, sat Bibești extravilan, în albia majoră a râului Gilort, la cca 1500 m 
aval de podul rutier care face legătura între localitatea Bibești și Andreești, județul Gorj; 
2. Autorizații de gospodărire a apelor:  

- autorizație de gospodărire a apelor numărul 17 din 04.04.2012, privind exploatarea de 
nisipuri și pietrișuri din albia râului Gilort, balastiera Mirosloveni; 

- autorizație de gospodărire a apelor numărul 52 din 23.02.2012, privind folosință Stație de 
spălare-sortare agregate minerale Andreești; 

- autorizație de gospodărire a apelor numărul 53 din 23.02.2012, privind folosință Stație de 
spălare-sortare agregate minerale Gureni;  

- autorizație de gospodărire a apelor numărul 24 din 20.06.2012, privind exploatarea de 
agregate minerale din albia râului Șușița, balastiera Ursați; 

- autorizație de gospodărire a apelor numărul 34 din 21.08.2012 privind exploatarea 
agregatelor minerale din albia majoră a râului Gilort, perimetrul Bibești;  

- autorizație de gospodărire a apelor numărul 195 din 22.06.2012, folosință Stație de spălare-
sortare agregate minerale și Stație de betoane Târgu-Cărbunești; 
În cursul anului 2012, reprezentanții Comisariatului Județean Gorj al Gărzii Naționale de 

Mediu și ai Administrației Bazinală de Apă Jiu, au efectuat în locațiile S.C.IDP GORJ S.A., un număr de  
7 inspecții cu privire la respectarea cerințelor legale și altor reglementări de mediu, în urma cărora 
au fost stabilite un număr de 14 măsuri, respectiv 3 măsuri pentru eliminarea neconformităților 
constatate, acestea fiind realizate integral la termenul stabilit prin rapoartele de inspecție. 

7. Politica în domeniul sănătății și securității în muncă.  
 Considerând ca angajații proprii reprezintă o resursă importantă de care dispune,  S.C.”I.D.P. 
GORJ” S.A.  a implementat și menținut un sistem de management al securității și sănătății în muncă, 
având ca referință standardul SR OHSAS  18001:2004.  Activitatea de sănătate și securitate în muncă 
se desfășoară în conformitate cu prevederile Legii 319/2006, completată și modificată prin Legea 
51/2012 și în conformitate cu prevederile Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii 
privind protecția și securitatea  muncii, aprobate prin Hotărârea numărul 1425 din 11.10.2006 a 
Guvernului României, modificată și completată cu HG. numărul 955 din 8 septembrie 2010 și HG. 
numărul 1242 din 14 decembrie 2011.  
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 Obiectivele  urmărite  în anul 2012 prin  politica  în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă 
sunt  următoarele:  

1. Menținerea certificării sistemului de management al securității și sănătății în muncă;  
2. Respectarea și aplicarea permanentă a legislației, normelor și standardelor în vigoare 

privind securitatea și sănătatea în muncă; 
3. Prevenirea rănirilor şi îmbolnăvirilor profesionale; 
4. Ținerea sub control și reducerea nivelului factorilor de risc de accidentare și îmbolnăvire 

profesională; 
5. Lipsa accidentelor de muncă prin instruirea și conștientizarea angajaților pentru 

îndeplinirea sarcinilor și responsabilităților; 
6. Monitorizarea situațiilor potențial generatoare de risc de accidente și îmbolnăvire 

profesională; 
7. Îmbunătățirea continuă a managementului Sănătăţii și Securităţii  în Muncă și a 

performanţelor Sănătăţii și Securităţii  în Muncă.  
Pentru realizarea obiectivelor urmărite prin politica de Sănătate şi Securitate în Muncă se 

vor avea în vedere următoarele  aspecte:  
1.Comunicarea politicii de sănătate și securitate în muncă, întregului personal, urmărindu-se 

conştientizarea acestuia în ceea ce privește riscurile la care se supun în desfășurarea activităților, 
pentru creșterea performanței in domeniul securității și sănătății în muncă; 

2. Realizarea programelor de medicină a muncii la termenele stabilite în vederea prevenirii 
îmbolnăvirilor profesionale;  

3. Îmbunătăţirea dotării cu echipamente de protecţie  şi materiale de instruire-testare, în 
conformitate cu cerinţele legale aplicabile în domeniul specific de activitate. 

În cursul anului 2012, activitatea de sănătate și securitate în muncă la nivelul Societății 
Comerciale ”Întreprinderea de Drumuri și Poduri Gorj” S.A., a fost verificată de Inspectoratul 
Teritorial de Muncă al județului Gorj. Au fost efectuate controale de specialitate, în urma cărora a 
fost stabilită o măsură pentru eliminarea neconformităților constatate.  

Legat de aspectul protecției angajaților, acestora li se acordă echipamente individuale de 
protecție și de lucru, materiale igienico-sanitare și alimentație de protecție în funcție de riscurile la 
care sunt expuși, conform cerințelor legale în vigoare și în baza prevederilor Normativului Intern 
privind acordarea de echipamente individuale de protecție și de lucru. 

8. Informații asupra evoluției probabile a activității probabile a activității întreprinderii. 
Acțiunile pe care intenționăm să le întreprindem în anul 2013 urmăresc cu prioritate 

consolidarea elementelor potențial sensibile din cadrul societății, acțiuni ce trebuie corelate și cu 
evoluțiile, schimbările permanente din zona și din domeniul nostru de activitate, în acest sens 
stabilind o serie de obiective specifice: 

- identificarea de parteneri eligibili financiari, cu experiență în domeniul construcțiilor de 
drumuri și care să dispună de personal calificat și de o dotare tehnică modernă, pentru ca 
împreună să facem față sub aspectul concurențial, numărului tot mai mare de societăți, 
importante în domeniu aflate în căutarea de noi piețe. 

- identificarea resurselor financiare în vederea realizării de dotări cu utilaje și echipamente 
moderne. 

Pe lângă aceste obiective specifice se vor avea în vedere și obiectivele generale ce au ca scop 
creșterea performanțelor tehnice și economice ale societății: 

- finalizarea lucrărilor la termenele prevăzute în contracte, respectând condițiile privind 
calitatea, siguranța în muncă și protecția muncii, 

- continuarea procesului de retehnologizare și modernizare a societății, în vederea reducerii 
costurilor și creșterea productivității activității desfășurate de societate. 
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 VII. SĂNĂTATE 

 

1. Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu 

În anul 2012, Spitalul Judeţean de Urgență Tg-Jiu a funcționat cu un număr de 1009 paturi conform 
structurii organizatorice, din care 880 paturi finanțate, repartizate în 24 secții și compartimente 
specifice. Unitatea mai funcționează cu un Ambulatoriul integrat, doua laboratoare de analize 
medicale, doua laboratoare radiologice, Unitate de primiri urgențe și două camere de primiri 
urgente. Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu funcționează cu secţii și compartimente care cuprind 
toate specialităţile medicale, în trei locaţii situate la circa 2,5 km între ele şi se adresează la peste 
600.000 locuitori din care 170.000 in mediu urban. 
RESURSE UMANE 
In anul 2012 , Spitalul Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu , are aprobată structura organizatorică conform 
Ord. M.S. nr. 685/2010 , funcționând cu un număr de 1009 paturi . În cursul anului 2012 , in baza 
Hotărârii nr. 1 din data de 27.12.2011 a Comisiei privind stabilirea numărului de paturi contractabile 
după aplicarea prevederilor Planului National de Paturi , s-a aprobat un număr de 880 paturi 
contractabile . 
Totodată la nivelul anului 2012 au fost aprobate un număr de 97 paturi spitalizare de zi , aprobate 
prin adresa nr. 9408/01.08.2012 a C.J. Gorj . 
În anul 2012 spitalul a fost condus de  Comitetului Director interimar, în următoarea componenţă : 
-Dr. Stănculete Vasile – manager; 
- Dr. Căliman Eugenia Cristina– director medical; 
- Ec. Vienescu Dumitru - director financiar-contabil; 
- As. Gridan Maria – director îngrijiri 
 
Redăm mai jos normativul de personal pe categorii de personal la data de 31.12.2012 : 
                  EXISTENT            NORMAT CONFORM STAT DE FUNCŢII 
MEDICI                                            174     229 
PERS. MEDIU SANITAR     563,5     627,5 
INFIRMIERE      130     172 
BRANCARDIERI                    16     23 
APS       20    28 
INGRIJITOARE      85     106 
GARDEROBIER                    1     1 
TESA       49     56 
MUNCITORI      101     139 
COMITET DIRECTOR     4     4 
PREOŢI                      2    2 
POST MEDICI GĂRZI DIN AFARA UNITĂŢII     2,5     2,5 
TOTAL GENERAL                  1148                 1390 
 
Pe parcursul anului 2012 şi-au încetat activitatea  un număr de 52 de persoane;  în prezent unitatea 
se confruntă cu un deficit de personal, în special în sectorul personalului auxiliar sanitar, conducerea 
analizând oportunitatea scoaterii la concurs a posturilor vacante, cu încadrarea în bugetul de venituri 
şi cheltuieli aprobat. 
Indicatorii de performanţă ai managementului resurselor umane au fost la 31.12.2012 de : 
- Proporţia medicilor din totalul personalului din spital - 15,39 % înregistrând o creştere faţă de anul 
2011 , respectiv 0,23% 



Consiliul Județean Gorj             Raportul Președintelui 
2012 

 
 

125 
 

- Proporţia personalului medical din totalul personalului din spital – 66,16 % înregistrând o creştere 
faţă de anul 2011 , respectiv 1.35 % 
- Proporţia personalului medical cu studii superioare din totalul personalului din spital – 34,63 % 
înregistrând o creştere faţă de anul 2011 , respectiv 4,32 % 

Dificultăţi majore au fost întâmpinate în asigurarea fondurilor necesare pentru participarea 
personalului la cursuri de formare profesională din iniţiativa angajatorului .  
În anul 2012 ,principalele activităţi în domeniul resurselor umane au fost : 
- Actualizarea Regulamentul de organizare şi funcţionare a spitalului;  
- Actualizarea Regulamentul intern precum şi fişele postului pentru personalul angajat; 
- Actualizarea  la zi a dosarelor personale ale salariaţilor şi a registrului general  de evidenţă a 
salariaţilor in format electronic; 
- Calculul drepturilor salariale conform legislaţiei în vigoare şi întocmirea documentaţiei de plată, 
inclusiv a tichetelor de masă, precum şi a tuturor situaţiilor asociate (declaraţii lunare, dări de seamă 
statistice etc.) 
- Au fost emise un număr de 948 dispoziţii la nivelul unităţii , dintre care peste 80% au fost emise de 
serv. R.U.O.N.S. , respectiv dispoziţii privind stabilirea salariilor şi sporurilor , conform legii 284/2010 
, dispoziţii privind suspendarea contractelor individuale de muncă , dispoziţii privind încetarea 
contractelor individuale de muncă prin pensionare , dispoziţii privind promovarea în funcţii  etc.; 
- Întocmirea documentaţiei necesare încheierii contractelor de finanţare cu Direcţia de Sănătate 
Publică Gprj şi Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Gorj;  
- Actualizarea asigurărilor malpraxis şi a certificatelor de membru pentru personalul medico-sanitar . 
 
ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL JURIDIC ŞI RELAŢII CU PUBLICUL 
În conformitate cu prevederile Legii nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de 
consilier juridic, cu modificările şi completările ulterioare, consilierii juridici din cadrul 
Compartimentului Juridic şi Compartimentul Relaţii cu Publicul au asigurat apărarea drepturilor şi 
intereselor legitime ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu în conformitate cu Constituţia şi legile 
tării. Astfel, consilierii juridici au reprezentat unitatea în serviciul căreia se află, au apărat drepturile 
şi interesele legitime ale acesteia în raporturile cu alte autorităţi publice, instituţii de orice natură, 
precum şi cu orice persoană juridică sau fizică, în condiţiile legii şi ale regulamentelor specifice 
unităţii.  
În anul 2012, principalele activităţi desfăşurate prin Compartimentul juridic au fost:  
- reprezentarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu în faţa instanţelor de judecată, atât la fond cât 
şi în căile de atac s-a realizat într-un număr de 22 de dosare în cauze privind litigii de muncă şi 
comerciale. 
- au fost promovate un nr. de 22 acţiuni civile în vederea recuperării cheltuielilor de spitalizare 
ocazionate cu internarea părţilor vătămate în diferite secţii ale spitalului, potrivit art. 313 din Legea 
nr.95/2006 , cu modificările şi completările ulterioare şi art.998 din Codul Civil. 
- unitatea s-a constituit parte civilă într-un număr de 79 de dosare penale ,în vederea recuperării 
cheltuielilor de spitalizare ocazionate de internarea părţilor vătămate în secţiile spitalului. Prin 
concluziile orale sau scrise, consilierii juridici au susţinut cu demnitate şi competenţă drepturile şi 
interesele legitime ale unităţii , au respectat normele de deontologie profesională prevăzute în legea 
pentru organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic. De asemenea, au fost respectate 
dispoziţiile legale privitoare la interesele contrare în aceeaşi cauză sau în cauze conexe ori la 
conflictul de interese pe care persoană juridică ce o reprezintă le poate avea, fiind respectate 
secretul şi confidenţialitatea activităţii,  în condiţiile legii. 
- acordarea de consultanţă juridică compartimentelor de specialitate din cadrul Spitalului Judeţean 
de Urgenţă Tg-Jiu 
- avizarea pentru legalitate a dispoziţiilor emise la nivelul Serviciului RUONS din cadrul unităţii  
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- avizarea pentru legalitate a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de 
lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, încheiate în condiţiile OUG nr. 34/2006 si 
HGR nr. 925/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 
- întocmirea a 18 dispoziții cu caracter disciplinar, întemeiate pe dispoziţiile Codului Muncii , şi 
Regulamentului intern 
- avizarea notelor justificative elaborate de către Biroul de achiziţii publice privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publică iniţiate de Spitalul Judetean de Urgenţă Tg-Jiu, din punct de vedere 
al respectării Ordonanţei de urgentă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, 
a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu 
modificările şi completările ulterioare şi a HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţei de urgenta nr. 
34/2006;  
- participarea, în calitate de membri, la lucrările comisiilor de evaluare pentru atribuirea contractelor 
de achiziţie publică iniţiate de către Spitalul Judetean de Urgenţă Tg-Jiu, cu respectarea atribuţiilor 
prevăzute de Ordonanţa de urgentă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, 
a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu 
modificările şi completările ulterioare şi a HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţei de urgenta nr. 
34/2006;  
- rezolvarea petiţiilor şi sesizărilor repartizate, conform Ordonanţei nr. 27/2002 - privind 
reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată prin Legea nr. 233/2002 , de către 
Compartimentul Relații cu Publicul  
- asigurarea accesului la informaţiile de interes public gestionate de unitate , potrivit Legii nr. 
544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public si HGR nr. 123/2002 privind aprobarea 
normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001. 
 
ACHIZIŢII PUBLICE 
În baza bugetului propriu aprobat şi a Programului achiziţiilor publice, în cursul anului 2012, Spitalul 
Judeţean de Urgenţă Gorj, în calitate de autoritate contractantă a achiziţionat produse(materiale 
sanitare, medicamente, reactivi, alimente, imprimate sanitare, sticlărie de laborator, 
dezinfectanţi,diverse), servicii şi lucrări, ponderea cea mai mare deţinând-o achiziţiile publice de 
medicamente.  
Procedurile aplicate pentru atribuirea contractelor de achiziţii publice au fost următoarele:  
- cumpărări directe efectuate din fonduri alocate de CJAS Gorj dar şi din finanţări pentru Programele 
de sănătate finanţate de la Ministerul Sănătăţii şi de la Casa Naţională de asigurări de Sănătate. 
- cererea de oferte;  
- licitaţia deschisă;  
- negocierea fără publicarea în prealabil a unui anunţ de participare.  
Pentru achiziţiile publice din anul 2012 a căror valoare cumulată, pe fiecare categorie de produse/ 
servicii /lucrări s-a încadrat în limita a 15.000 euro, fără TVA, s-a aplicat „cumpărarea directă” pentru 
medicamente, materiale sanitare, reactivi, sticlărie de laborator, imprimate sanitare, 
alimente,dezinfectanţi,servicii şi diverse,  
În funcţie de procedurile iniţiate, achiziţiile publice din anul 2012 s-au efectuat pentru achiziţia 
următoarelor produse , servicii şi lucrări. 
1. Achiziţii de produse: medicamente, materiale sanitare, reactivi, alimente, dezinfectanţi, materiale 
de curăţenie, servicii, diverse, aparatura medicala s.a. au fost achiziţionate prin următoarele 
proceduri: 
- Cerere de oferta ON-LINE 
- Licitaţie deschisă ON-LINE 
- Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ. 
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În cadrul achiziţiilor de produse ponderea cea mai mare o reprezintă medicamentele, cu o valoare a 
intrărilor de 1.398.000 lei, pe diferite coduri CPV şi surse de finanţare. Medicamentele au fost 
achiziţionate din fonduri alocate CJAS Gorj precum şi din fonduri alocate Programelor Naţionale de 
Sănătate (ex. HIV, SIDA, ONCOLOGIE, TBC. HEMOFILIE, DIABET ZAHARAT) 
2. Achiziţiile publice de servicii: verificare şi întreţinerea aparaturii medicale (de laborator, 
radiologie) s-au efectuat prin negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ conform art. 122 lit.b 
în condiţii de exclusivitate 
3. În anul 2012 în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu nu au fost efectuate din fonduri 
alocate de CJAS Gorj lucrări de reparaţii capitale. 

Din cele relatate se poate observa că Spitalul Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu a utilizat mijloacele 
electronice de achiziţie publice în procent de peste 40% în SEAP. 

 

2. Spitalul de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu - Runcu 

In cursul anului 2012 activitatea de management s-a centrat pe continuarea proiectelor 
începute in anii anteriori, proiecte  de dezvoltare a serviciilor, de creștere a performantelor 
economice si a  calității actului medical, cu scopul îndeplinirii indicatorilor de performanta stabiliți 
prin contracte, în principal pe următoarele direcții : strategia ofertei de servicii, managementul 
economico-financiar, calitatea serviciilor, creșterea performantei profesionale a resursei umane. 

I.  Strategia ofertei de servicii: 
S-a dezvoltat oferta/paleta de servicii medicale pe baza necesarului existent in teritoriu, 

bazat pe trendurile a 3 ani anteriori, coroborat cu masurile de modernizare in continuare a spatiilor 
de acces, hoteliere,  si a celor unde se executa  efectiv actul medical.   

S-au elaborat si prezentat in cursul anilor raport de activitate Consiliului de Administrație a 
spitalului,  managerul a participat la ședințe  ale Consiliului Judetean Gorj, pentru a prezenta 
activitatea in dinamica si a susține  problemele de strategie si dezvoltare ale spitalului . 

Au fost făcute propunerile necesare  pentru modificarea/ajustarea structurii organizatorice a 
spitalului, in conformitate cu prevederile legale. A fost urmărita si implementata strategia de 
sănătate publica a Ministerului Sănătății, de derulare coerenta, fluenta a activităților prevăzute in 
Programele Naționale de Sănătate coordonate atât prin DSP cat si prin CNAS  la care unitatea a avut 
implicare  - Programul Național de Combatere a Tuberculozei.        

Au fost monitorizate foarte atent și ajustate principalele activități, cu monitorizare 
săptămânala/lunară/trimestrială a țintelor contractuale și de dezvoltare, adaptat la fluctuațiile 
mediului socio-economic  dificil din 2012, in contextul generat de criza economica.         
     In concret, s-au întreprins următoarele:   

În baza bugetului propriu aprobat şi a Planului anual al achiziţiilor publice, în cursul anului 
2012, Spitalul de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu, localitatea Runcu, județul Gorj, în calitate de 
autoritate contractantă a achiziţionat produse (materiale sanitare, medicamente, reactivi de 
laborator, materiale de curățenie, furniturii de birou , materiale de curățenie, dezinfectanți, 
materiale de întreținere si reparații, combustibil, piese auto), servicii şi lucrări, ponderea cea mai 
mare deţinând-o achiziţiile publice de medicamente.  
 Programul anual al achizițiilor publice pentru anul 2012 a cuprins totalitatea acțiunilor de 
atribuire a contractelor de achiziție publica de care a avut nevoie Spitalul de Pneumoftiziologie 
Tudor Vladimirescu pentru a-si desfășura in bune condiții activitatea zilnica in vederea furnizării de 
servicii medicale de calitate. 
 La elaborarea programului anual al achizițiilor publice s-au avut in vedere: 

- nevoile unității in vederea îndeplinirii obiectivelor propuse; 
- prioritatea in achiziție; 
- fondurile alocate in vederea acoperirii respectivelor nevoi; 
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 Pe titluri de cheltuieli “ bunurile şi serviciile “  au avut  o pondere foarte mare in totalul 
cheltuielilor bugetare efectuate din bugetul definitiv al anului 2012 si au fost in valoare de 2119898 
lei, reprezentând un procent de 26,15 % din total acestora:  

- furnituri de birou  în sumă de 44.366,00 lei; 
- materiale de curăţenie în sumă de 20.344,00 lei;  
- încălzit, iluminat şi forţa motrica în valoare de 53.0697,00 lei;  
- apă, canal, salubritate  în valoare de 5.585,00 lei;  
- carburanţi şi lubrifianţi  în sumă de 3.2861,00 lei;  
- piese de schimb  în sumă de 1.2761,00 lei;  
- poştă şi telecomunicaţii  în sumă de 3.1961,00 lei; 
- alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare  în sumă de 824.108,00 lei;  
- reparații curente in suma de 12.5857,00 lei; 
- medicamente şi materiale sanitare în valoare de 358.630,00 lei;  
- bunuri de natura obiectelor de inventar  în sumă de 53.560,00 lei; 
- pregătire profesională în sumă de 15.264,00 lei; 
- alte cheltuieli  în valoare de 44.368,00 lei; 
Procedurile aplicate in anul 2012 pentru atribuirea contractelor de achiziţii publice peste 

pragul prevăzut la art. 19 ( valoarea estimata fără TVA, a contractului de achiziție publica mai mica 
decât echivalentul in lei a pragurilor: 130.000,00 euro/contract de furnizare, 130.000,00 
euro/contract de servicii, 5.000.000,00 euro/contract de lucrări ) din Ordonanța de urgenta nr. 
34/2006 au fost:  

-  cererea de oferte on-line – pentru achiziția de medicamente 
- cerere de oferta offline – pentru Proiectare si execuție “ Reabilitare clădire si amenajare 

salina “ . 
Pentru achiziţiile a căror valoare cumulată, pe fiecare CPV - categorie de produse/ servicii 

/lucrări s-a încadrat în limita a pana la 15.000 euro, fără TVA inclus, achiziționarea s-a efectuat prin 
“cumpărarea directă”. 

Valoarea estimata pentru achiziția de medicamente, aferenta diferenței de achiziționat pana 
la 31.12.2012, după expirarea acordurilor cadru in vigoare din anul 2011, a fost de 384.374,50 lei. 

Valoarea contractelor subsecvente acordurilor cadru in derulare in anul 2011 a fost de 
92679,83 lei. 

In urma finalizării procedurii de achiziție publica cerere de oferta online din data de 
18.07.2012 furnizarea de medicamente pana la 31.12.2012 a fost contractata cu 11 operatori 
economici din totalul de 13 participanți la procedura, după cum urmează: 

- S.C. Pharma S.A. – 78953,70 lei fara TVA 
- S.C. Pharmafarm S.A.  – 9104,00 lei fara TVA 
- S.C. Interfarm S.A. – 23248,30 lei fara TVA 
- S.C. Farmexpert S.A. – 15432,00 lei fara TVA 
- S.C. A&G Med Trading SRL – 15769,50 lei fara TVA 
- S.C. Europharm Holding S.A. – 28062,00 lei fara TVA 
- S.C. Olfarm S.A. – 16165,70 lei fara TVA 
- S.C. Mediplus Exim SRL – 11165,70 lei fara TVA 
- S.C. Felsin Farm SRL – 2143,50 lei fara TVA 
- S.C. ADM Farm SRL -5618,00 lei fara TVA 
- S.C. A&A Medical SRL – 45640,50 lei fara TVA 

           Valoarea totala a contractelor încheiate in urma procedurii de achiziție cerere de oferta online 
din data de 18.07.2012 a fost de  251757,40 lei fără TVA. 

Pentru realizarea obiectivului de investiții “ Reabilitare clădire si amenajare salina “  
 Consiliul Judetean Gorj a alocat suma de 300.00,00 lei cu TVA inclus. 
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           Procedura inițiata in vederea achiziției serviciilor de proiectare, lucrărilor de execuție si 
dotărilor aferente realizării obiectivului de investiții “ Reabilitare clădire si amenajare salina “ s-au 
făcut prin procedura de achiziție cerere de oferta offline din data de 06.08.2012. 
            Valoarea totala estimata pentru realizarea acestui obiectiv de investiții a fost de 238.625,00 
lei din care 8625,00 lei servicii de proiectare si 230.000,00 lei lucrări de execuție inclusiv dotări. 
             In urma finalizării procedurii de achiziție pentru Proiectare si execuție “Reabilitare clădire și 
amenajare salina “ valoarea adjudecata a fost de 191158,00 lei din care: servicii de proiectare 
5.500,00 lei si lucrări de execuție si dotări 185658,00 lei. 
             Pentru serviciile de proiectare termenul de finalizare a fost de 30 zile de la data semnării 
contractului, iar pentru lucrările de execuție inclusiv dotări termenul de finalizare a fost de 60 zile de 
la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor. 
             Recepția la terminarea lucrărilor a fost efectuata in data de 27.12.2012, de comisia 
nominalizata de managerul unității. 
             A fost amenajata in regie proprie cu personalul unității sala de kinetoterapie situata la etajul 
3 al spitalului. Dotarea acesteia cu aparatura de specialitate s-a realizat in baza aprobării Consiliului 
Judetean Gorj de realocare cu aceasta destinație a sumei de 47000,00 lei, economisita in urma 
finalizării procedurii de achiziție a obiectivului de investiții “ Reabilitare clădire si amenajare salina “. 
             Suma disponibilizata cu aceasta destinație a fost de 46872,90 lei si au fost achiziționate 
următoarele echipamente:  

- set psihomotor cu rastel din lemn – 1 buc. 
- spirometru – 1 buc 
- cuşca Rocher cu accesorii – 1 buc 
- aparat multifuncţional F3 – 1 buc 
- masa trendelemburg – 1 buc 
- pat masaj cu orificiu pentru respirație – buc 1 
Pentru achiziţiile a căror  valoare cumulată, pe fiecare CPV - categorie de produse/ servicii 

/lucrări s-a încadrat în limita de pana la 15.000 euro, fără TVA inclus/ an bugetar, achiziționarea s-a 
efectuat prin “cumpărarea directă” si a cuprins achizițiile de: furnituri de birou, materiale de 
curățenie, materiale sanitare, reactivi si consumabile de laborator, piese auto, carburanți si 
lubrefianți, încălzit și iluminat, apa, canal salubrizare, posta si telecomunicații,  bunuri de natura 
obiectelor de inventar, reparații curente, prestări servicii si alte cheltuieli. 
 Lucrările de reparații efectuate in anul 2012 în cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Tudor 
Vladimirescu au fost: 

- reparații curente exterioare ce constau in realizarea izolației termice a clădirii și 
executarea de tencuiala decorativa – la obiectivul Vila medici – fonduri alocate de 
Consiliu Judetean Gorj - valoare totala de 32.166,928 lei fără T.V.A. inclus, lucrare 
parțial efectuata; 

- S-a turnat alei de beton si s-au amenajat parcări, a fost asfaltata si amenajata 
curtea interioara a unității. S-a îmbunătățit accesul in unitate pentru a obține un 
aspect îngrijit, s-au instalat indicatoare de acces către diversele secții la intrare si 
pe alei; 

- reparații curente acoperiș clădire spital, reparații curente si montare jgheaburi, 
burlane si parazăpezi si reabilitare tencuiala pereți exteriori – fonduri alocate de 
Consiliul Judetean Gorj - valoare totala de 62.212,96 lei fără T.V.A. inclus; 

- reparații pardoseli si montaj covor antistatic, la laboratorul de analize medicale – 
fonduri proprii - valoare totala de 15799,45 lei fără TVA inclus. 

Pentru vânzarea deșeurilor din fier vechi si  fier vechi nepregătit provenit din dezafectare 
mijloace fixe: aprox. 20.000 kg si deșeuri inox. aprox. 300 kg a fost organizata licitație publica cu 
strigare in data de 24.09.2012, prețul de vânzare/cumpărare in urma procedurilor de licitație fiind de 
0,672 lei/kg deșeuri fier vechi si 7,476 lei/kg deșeuri inox.  
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Pentru continuarea igienizării curții interioare si înlăturarea vegetației de arbuşti 
nefolositoare: rugi, mărăcini, etc. a fost încheiat un contract de voluntariat cu Penitenciarul Tg-Jiu, 
lucrările de curățire a curții interioare fiind efectuate in procent de peste 75 %. Pe perioada derulării 
contractului de voluntariat au fost reabilitate acoperișul depozitului de alimente, rigorile de 
colectare a apelor pluviale ale acestuia si acoperișul  depozitului din spatele garajelor de la subsolul 
salinei artificiale a spitalului. 

S-au efectuat in cursul anului 2012 reparații curente  si reabilitări exterioare la fațade, 
reabilitări si a circuitelor electrice; totodată s-au reabilitat grupurile sanitare si montat usi 
interioare/exterioare si ferestre termopan pentru eficientizare termică. S-au efectuat eficientizări 
termice cu polistiren la pavilioane magazii si igienizări. S-a reparat si etanșat acoperișul 
pavilionului administrativ si la magazie semiângropată de alimente. 

VIII. PROTECȚIA MEDIULUI 

Ca aparat de specialitate în cadrul Consiliului Judeţean Gorj ,Serviciul Judeţean de 
Gestionare a Deşeurilor şi  a Activităţilor de Salubrizare  Gorj   a activat , în cursul anului 2012, în 
următoarele direcţii: 

 
SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR SOLIDE  ÎN JUDEŢUL GORJ 

 
Judeţul Gorj beneficiază de asistentă tehnică din partea Ministerul Mediului şi Pădurilor (Ministerului 
Mediului şi Schimbărilor Climatice)  pentru pregătirea proiectului „Sistem de Management Integrat 
al  Deşeurilor Solide în judeţul Gorj”, proiect ce va fi finanţat prin Axa prioritară 2 POS 
Mediu,Domeniu Major de Intervenţie 2.1. 

  
Aplicaţia  de Finanţare a Proiectului este pregătită de Consorţiul  ISPE / Bucureşti -EPEM/Grecia, în 
baza Contractului de asistenţă tehnică  ,,Sprijin pentru  AM POS Mediu în vederea pregătirii 
portofoliului de proiecte finanţat prin  Axa 2 POS Mediu ”, nr. 9088 EGU /09.11.2009, încheiat cu 
Ministerul Mediului şi Pădurilor. 

 
În cursul anului 2012, în cadrul  etapei de pregătire a proiectului  Unitatea de Implementare 
înfiinţată  în cadrul Consiliului Judeţean Gorj în conformitate cu HCJ 678/15.06.2010 şi reorganizată 
prin HCJ nr.49/31.05.2011,  este alcătuită din 9 membrii cu diverse specializări . Din cei 9 membrii ai 
UIP, 5 membrii  sunt angajaţi ai S.J.G.D.A.S Gorj , managerul proiectului , responsabilul financiar şi 
trei responsabili tehnici. 
 
Pentru îndeplinirea tuturor condiţiilor de natură tehnică, financiară, instituţională şi de mediu care 
să asigure accesarea finanţării aferente proiectului major de investiţii „Sistem de Management 
Integrat al Deşeurilor (SMID) la nivelul judeţului Gorj”, UIP a desfăşurat următoarele activităţi: 
-  emiterea Certificatului de Urbanism pentru terenul de la Tg Jiu pe care se va amplasa staţia de 
sortare şi staţia de tratare de tratare  mecano – biologică. 
- emiterea HCJ Gorj nr. 46 din 26.09.2012 privind preluarea în administrarea Consiliului Judeţean 
Gorj a unor terenuri în vederea realizării de investiţii ce se vor efectua  în cadrul proiectului de 
interes comun „Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Gorj”; 
  - obţinerea avizelor de gospodărire a apelor pentru realizarea lucrărilor de închidere a depozitelor 
neconforme, amplasate în Oraşele Turceni, Bumbeşti Jiu, Novaci, Motru, Ţicleni, Târgu Cărbuneşti şi 
Rovinari. 
- depunerea documentaţiei la Administraţia Bazinală de Apă Jiu Craiova de  emitere a avizului pentru 
staţia de sortare şi tratare  mecano - biologică Târgu Jiu, investiţie în cadrul Centrului de 
Management Integrat de la Tg Jiu 
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- obţinerea acceptului Ministerul Mediului şi Pădurilor (Ministerului Mediului şi Schimbărilor 
Climatice ) pentru construirea unei staţii complete de epurare cu o capacitatea de 23 mc/zi, pentru 
epurarea apelor uzate şi a levigatului rezultate de la staţia TMB, respectiv de la staţia de sortare.  
- procedura  EIA au fost depuse către ARPM pentru emiterea Acordului de Mediu. 
- analizarea documentaţiei de Atribuire de către UIP pentru postarea în  Sistemul Electronic de 
Achiziţii Publice (SEAP) în perioada următoare (2013). 
 
Solicitant eligibil şi beneficiar în cadrul proiectului este Consiliul Judeţean Gorj iar beneficiari finali 
sunt autorităţile  publice locale, conform Ghidului solicitantului pentru POS Mediu Axa 2  
 
ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ IN DOMENIUL SERVICIILOR  PUBLICE DE  
SALUBRIZARE  „ADIS” GORJ 
 
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Serviciilor Publice de Salubrizare „ADIS” Gorj a 
fost considerată de Ministerul Mediului - Direcţia Generală AM POS Mediu - ca fiind o structură 
asociativă compatibilă cu cerinţele impuse prin Ghidul solicitantului pentru Axa prioritară 2 – POS 
MEDIU „Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor 
contaminate istoric”, în scopul realizării sistemului integrat de management al deşeurilor la nivel 
judeţean. 
 
- Hotărâre de modificare privind desemnarea reprezentantului unităţii administrativ –teritoriale pe 
care o reprezintă în cadrul Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Serviciilor Publice de 
Salubrizare „ADIS” Gorj, întrucât unii reprezentanţi în Adunarea  Generală a ADIS” Gorj din mandatul 
2008-2012 nu se mai regăseau în noile structuri de conducere consecinţă a alegerilor locale din 10 
iunie 2012. 
 
- Hotărâre privind desemnarea noul reprezentant al Consiliului Judeţean Gorj în Adunarea  Generală 
a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Serviciilor Publice de Salubrizare. 
 
In urma analizei de opțiuni prezentate în cadrul Adunărilor  Generale ale  Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară în Domeniul Serviciilor Publice de Salubrizare „ADIS” Gorj s-a convenit asupra unor 
elemente precum: 
 
I .  Mecanismul de plata:  
La nivelul judeţului Gorj se va aplica un sistem de plată prin tarif, plata serviciilor de salubritate în  
toate cele 70 de UAT- uri membre ADIS se va face prin încheiere de contracte individuale între 
operator şi utilizatorii serviciilor, atât casnici cât şi non casnici. 
 
II . Stabilirea regimului juridic al bunurilor mobile şi imobile construite şi/sau achiziţionate în 
cadrul Proiectului, precum şi al terenurilor puse la dispoziţia Proiectului în  vederea realizării 
acestuia, tipuri de contractare, integrarea proiectelor PHARE CES; 
 

1. Toate bunurile mobile aferente, cum ar fi: pubele, containere necesare pentru colectarea şi 
transportul deşeurilor municipale (menajere şi stradale), precum şi containerele destinate 
colectării deşeurilor municipale periculoase şi voluminoase, unităţile de compost etc. ce vor 
fi achiziţionate din fonduri alocate în cadrul Proiectului SMID, vor intra în patrimoniul 
Judeţului.  

2. Toate bunurile privind colectarea/transportul deşeurilor achiziţionate prin proiecte PHARE, 
precum şi staţiile de transfer/sortare realizate prin proiecte PHARE, vor rămâne în 
continuare în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale, respectiv în domeniul public al 
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unităţii administrativ-teritoriale în care se află şi în prezent, dar vor fi puse la dispoziţia 
Proiectului pe toată perioada de implementare a acestuia, devenind ulterior bunuri de retur. 

3. Pe întreaga durată a Proiectului, toate unităţile administrativ-teritoriale deservite de un 
asemenea bun, vor beneficia de un drept de folosinţă asupra acestuia.  

4. Noile contracte de delegare a gestiunii activităţilor de colectare a deşeurilor, de transport 
până la staţia de transfer, de operare a staţiilor de transfer/sortare PHARE, respectiv 
transport până la Centrul de Management Integrat al Deşeurilor, vor fi încheiate de „ADIS” 
Gorj, în numele şi pe seama localităţilor deservite. 

5. În situaţia în care una sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale din zona deservită de o 
staţie de sortare/transfer PHARE, la data delegării serviciilor publice de salubrizare, are în 
derulare un contract valabil cu un operator, acest contract va înceta la intrarea în vigoare a 
contractului de delegare a serviciilor încheiat conform prevederilor documentaţiei 
Proiectului POS Mediu – Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Gorj, 
respectiv anul 2016. 

6. Pentru contractele de colectare şi transport existente, care expiră la finalul anului 2015, 
autorităţile locale implicate îşi iau angajamentul de a nu le extinde dincolo de această dată. De 
asemenea, pentru contractele de salubritate existente, prelungite prin acte adiţionale, autorităţile 
locale implicate se angajează ca extinderile succesive să nu depăşească finalul anului 2015. 

P.E.A.D.2011-2012 
 
             Prin Dispoziţii ale Preşedintelui Consiliului judeţean Gorj ( 352/27.06.2011 si 39/12.07.2012 ), 
S.J.G.D.A.S.Gorj a fost nominalizat  ca reprezentant  al Consiliului Judeţean Gorj  pentru  
implementarea la nivelul judeţului a programului european de distribuţie  de ajutoare –produse 
alimentare - destinate persoanelor cele mai defavorizate din România (H.G 600/2009) 
       I Finalizarea PEAD 2011 
       În primul trimestru al anului 2012 , am desfăşurat următoarele  activităţi: 
a)Întocmirea centralizatoarelor  pe produse şi categorii de beneficiari la nivelul fiecărei localităţi; 
b)Centralizarea datelor la nivelul judeţului  pe produse şi număr de beneficiari,situaţia finală 
prezentându-se astfel : 
 
            Produs                     Cantităţi distribuite             Nr.beneficiari       Cantitate medie 
                                                       kg                                                              Kg/persoană 
           Făină albă                       563.620                              39.699                    14,197 
           Mălai extra                      349.646                              39.725                      9,934 
            Paste făinoase                 82.782                              39.723                      2,084 
            Biscuiţi                             44.033                              39.724                      1,108 
            Orez                               347.088                              39.726                      8,737 
            Lapte praf                         72.293                             39.737                      1,819 
c)Întocmirea documentaţiei  privind rambursarea cheltuielilor de transport şi manipulare a 
produselor alimentare; 
d)Întocmirea raportului anual; 
e )Transmiterea datelor finale la APIA Bucureşti; 
f)Strângerea listelor cu persoanele eligibile şi a documentelor privind eligibilitatea persoanelor 
înscrise pe liste – de la toate primăriile din judeţ şi arhivarea  tuturor documentelor referitoare la 
PEAD 2011. 
 
     II  P.E.A.D.2012/2013 
 
     Acţiuni desfăşurate în perioada 01 iulie – 31 decembrie 2012  
- constituirea  grupului  de lucru la nivelul judeţului Gorj; 
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- 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 acordului între Consiliul Judeţean Gorj şi A.P.I.A Bucureşti  şi a acordurilor de colaborare 
între Consiliul Judeţean şi primării; 
- 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,orez,ulei,fasole uscată boabe,mazăre în saramură,bulion,roşii în bulion , 
zahăr,) transmise de A.P.I.A-Direcţia Măsuri de Piaţă  şi operatorii economici furnizori de produse; 
- întocmirea graficelor de livrări către  destinatarii finali; 
- refacerea listelor nominale şi a calculelor privind  cantităţile/beneficiar şi pe localităţi ,urmare a 
apariţiei HG 950/26.09.2012 pentru modificarea şi completarea HG 600/2009; 
- 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  şi înaintarea cererii la Consiliul Judeţean –A.P.I.A; 
       În cadrul PEAD 2012 , au fost repartizat  judeţului Gorj  următoarele cantităţi de produse 
alimentare:   
                                  - făină albă de grâu        =   615.728  kg  
                                  - mălai extra                   =   207.224  kg 
                                  - orez                             =    297.435  kg 
                                  - biscuiţi                          =     24.074  kg 
                                  - paste făinoase              =     45.012  kg 
                                  - ulei                                =     291.643 l  
                                  - fasole uscata                =       63.203 kg 
                                  - mazare în conservă     =       75.093 kg 
                                  - bulion                           =       52.441,6 kg 
                                  - roşii în bulion               =       68.112 kg 
                                  - zahăr                           =     151.783 kg 
 
                                      TOTAL                           1.891.749 kg 
 
             Din păcate în derularea PEAD 2012/2013 ne-am confruntat cu deficienţe nemaiîntâlnite  în 
anii anteriori ,cauzate de lipsa materiilor prime la  unii operatori  economici ,consecinţa fiind 
nerespectarea termenelor de livrare şi reprogramarea lor până în luna februarie 2013 şi sistarea 
livrărilor  la făină albă de grâu şi ulei , produse care au fost livrate judeţului Gorj în cantitate de 
208.980 kg =39,94% din program la făină şi 11.520 l  = 3,95% din program la ulei. Această situaţie a 
produs  îndreptăţite nemulţumiri ale primarilor şi mai cu seamă ale beneficiarilor  vitregiţi de lipsa 
acestor  produse. 
            Angajaţii S.J.G.D.A.S Gorj au monitorizat modul de  derulare  a PEAD asigurând consultanţă şi 
îndrumarea necesară , telefonic şi prin deplasări la beneficiarii finali(sediul primăriilor şi la depozitele 
locale) corectând  deficienţele  constatate.     
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LET'S DO IT ROMÂNIA 
- proiect de curăţare a ţării de  gunoaie 

         Perioada de derulare :martie - mai 2012. 
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 
permanent al acestui proiect ,S.J.G.D.A.S Gorj fiind  desemnat ca reprezentant al Consiliului Judeţean  
pentru implementarea proiectului Let's Do It România ! în judeţul Gorj . 
         Acţiuni întreprinse : 
1.Mobilizarea autorităţilor  locale în vederea implicării  în acest  proiect ,prin contactarea primăriilor  
în  şedinţe   zonale(6); 
2.Sprijin pentru organizarea  cartării şi realizării hărţii deşeurilor din judeţul  Gorj , prin furnizarea  de 
date asupra locaţiilor unde sunt  mormane de gunoi; 
3.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; 
4.Sprijin pentru mobilizarea cât mai multor voluntari din localităţi în vederea strângerii deşeurilor  
din zonele limitrofe  acestora , administrate de primăriile locale; 
5.Implicarea operatorilor  de salubritate  cu care  primăriile locale au încheiat contracte de  prestări 
servicii în vederea asigurării ridicării deşeurilor colectate  de voluntari; 
6.Sprijin la stabilirea unor zone de stocare temporară  a deşeurilor strânse de voluntari , în 
apropierea  unor drumuri practicabile,accesibile maşinilor de transport deşeuri; 
7.Contactarea operatorului depozitului conform de la Tg-Jiu (SC POLARIS)în vederea  acceptării 
depozitării gratuite a deşeurilor  colectate în  cadrul acestei acţiuni; 
8.Repartizarea locaţiilor cu deşeuri identificate , pe instituţii şi voluntari , indicarea căilor de acces 
spre acestea,distribuirea mânuşilor de protecţie şi a sacilor colectori; 
9.Coordonarea acţiunii  propriu-zise de curăţare(12.05.2012),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 a fost nominalizat ca fiind 
situat pe locul I la nivel naţional în ceea ce priveşte  numărul de voluntari participanţi la această 
acţiune. Nominalizarea  a fost  făcută de Ministerul Mediului şi Pădurilor care  a centralizat datele  
din fiecare judeţ al ţării,judeţul Gorj reuşind să mobilizeze  cel mai mare număr de voluntari(13.000). 
                                                   
 
COLECTAREA SELECTIVA A DEŞEURILOR 
 
           ♦ Prin  Dispoziţia nr.888/06.08.2010 a Preşedintelui Consiliului judeţean Gorj , S.J.G.D.A.S Gorj 
a fost desemnat să coordoneze şi să monitorizeze punerea în aplicare  a prevederilor Legii 
nr.132/2010 privind  Colectarea selectivă a deşeurilor în cadrul instituţiilor la nivelul Consiliului 
judeţean Gorj şi a instituţiilor publice şi societăţilor comerciale din subordine. 
Reprezentantul S.J.G.D.A.S Gorj monitorizează ,coordonează şi raportează  conducerii Consiliului 
Judeţean Gorj   cantităţile  de deşeuri colectate selectiv de către instituţiile publice din subordinea 
acestuia. 

 

IX. EVIDENȚA PERSOANELOR 

 Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Gorj este o instituţie organizată 
în subordinea Consiliului Judeţean, având drept principal scop  exercitarea competenţelor ce îi sunt 
date prin lege pentru punerea în aplicare a prevederilor actelor normative care reglementează 
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activitatea de evidenţă a persoanelor şi de stare civilă, îndeplinind atribuţiile prevăzute de 
Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice 
comunitare de evidenţă a persoanelor. 

Totodată, această instituţie sprijină, îndrumă, coordonează şi controlează metodologic 
activitatea serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor şi a oficiilor de stare civilă 
din judeţ, precum şi ia măsuri pentru îmbunătăţirea activităţilor ce intră în sfera sa de competenţă. 

 
A. Activităţi pe linie de management 

A1. Documente de organizare, planificare şi monitorizare a activităţii 
Au fost întocmite documentele de organizare şi planificare a activităţilor în conformitate cu 

Metodologia Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date nr. 
3462829/12.07.2012, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv: Planul anual de măsuri şi 
acţiuni şi Planurile de activităţi semestriale la nivelul Direcţiei, Planurile trimestriale de activităţi la 
nivelul Serviciului Evidenţa Persoanelor şi Compartimentului Stare Civilă, Graficul privind planificarea 
anuală a controalelor metodologice pe linie de evidenţă a persoanelor la serviciile publice comunitare 
locale de evidenţă a persoanelor, Graficul privind planificarea anuală a activităţilor de coordonare şi 
control metodologic pe linie de stare civilă din judeţ, Planul de măsuri pentru creşterea calităţii şi 
eficienţei activităţii de relaţii cu publicul la nivelul D.C.J.E.P. Gorj şi Planul de măsuri şi acţiuni al 
D.C.J.E.P. Gorj privind prevenirea şi combaterea faptelor de corupţie. 

 În vederea coordonării activităţii, au fost emise de către directorul DCJEP Gorj, un număr de 
80 de dispoziţii, pe toate liniile de muncă. 
 

De asemenea, au fost întocmite rapoartele de analiză a activităţilor desfăşurate atât la 
nivelul Direcţiei - pentru anul 2011 şi semestrul I 2012, cât şi la nivelul Serviciului Evidenţa 
Persoanelor şi Compartimentului Stare Civilă pentru trimestrul IV 2011 şi trimestrele I, II şi III 2012. 

Periodic s-au desfăşurat şedinţe de lucru la nivelul direcţiei, la cea din luna ianuarie 
participând Preşedintele Consiliului Judeţean şi  Secretarul  Judeţului, cu această ocazie făcându-se 
bilanţul activităţii DCJEP în anul 2011. 

Au fost întocmite şi transmise la DEPABD statistice şi rapoartele de analiză a activităţilor aşa 
cum sunt ele prevăzute de Metodologia Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea 
Bazelor de Date nr. 3462829/2012 şi celorlalte dispoziţii de linie, după cum urmează: 

- zilnic - indicatorii privind numărul cererilor de eliberare a actelor de identitate – cărţi de 
identitate şi cărţi de identitate provizorii;  

- lunile decembrie 2011 - noiembrie 2012: Statistica activităţii de evidenţă a persoanelor, 
Analiza activităţii desfăşurate de serviciile publice comunitare pe linia punerii în legalitate cu acte de 
stare civilă şi acte de identitate a cetăţenilor de etnie rromă şi Informarea referitoare la modul în 
care se reflectă activitatea de relaţii publice la nivelul serviciilor publice comunitare de evidenţă a 
persoanelor judeţene şi locale în mass-media locală, Statistica principalilor indicatori pe linie de stare 
civilă, Situaţia privind alte activităţi pe linie de stare civilă şi a căsătoriilor mixte desfăcute prin divorţ 
şi Situaţia privind căsătoriile mixte; 

- trimestrele IV 2011 şi  trimestrele I, II şi III 2012: Analiza activităţii desfăşurate de serviciile 
publice comunitare de pe raza judeţului pe linia punerii în legalitate a persoanelor care nu au solicitat 
eliberarea actelor de identitate în termenele prevăzute de lege, Analiza activităţii de punere în 
legalitate cu acte de stare civilă şi acte de identitate a persoanelor asistate în unităţile sanitare şi de 
protecţie socială şi centre maternale, minori şi majori, Situaţia privind tipărirea şi distribuirea cărţilor 
de alegător pentru tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani în perioada de referinţă, Sinteza 
activităţilor desfăşurate pe linia stabilirii domiciliului în România a cetăţenilor români originari din 
Republica Moldova, Numărul persoanelor care au solicitat transcrierea certificatelor de stare civilă în 
registrele de stare civilă române, ca urmare a (re)dobândirii cetăţeniei române; 
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 - semestrul II 2011 şi semestrul I 2012: Sinteza privind activitatea de control şi îndrumare 
metodologică pe linie de evidenţă a persoanelor, Informare cu privire la tentativele de substituire de 
persoană şi cazuri depistate de falsuri în documentele eliberate în cadrul ghişeului unic sau în alte 
înscrisuri oficiale şi Sinteza activităţii desfăşurate pe linie de stare civilă. 

- anul 2012 – Situaţia unităţilor sanitare şi de protecţie socială din judeţ. 
 În luna ianuarie au fost întocmite rapoartele de evaluare, majoritatea lucrătorilor DCJEP Gorj 
primind calificativul „foarte bine”.  

 
A2. Proiecte finanţate cu fonduri europene 
În anul 2012 s-a aflat în curs de implementare proiectul „Consolidarea sistemului de 

formare continuă a angajaţilor Consiliului Judeţean Gorj şi a instituţiilor subordonate”, cofinanţat 
din Fondul Social European, în cadrul Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii 
Administrative (PO DCA) 2007-2013, Axa prioritară 1: Îmbunătăţiri de structură şi proces ale 
managementului ciclului de politici publice, Domeniul intervenţie 1.3: Îmbunătăţirea eficacităţii 
organizaţionale. 

Obiectivul general al proiectului este creşterea eficacităţii Consiliului Judeţean Gorj şi a 
Direcţiei Comunitare Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Gorj şi a standardelor generale de 
cunoştinţe şi expertiză la nivelul funcţionarilor publici şi personalului contractual. 

În cadrul acestui proiect, funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului 
de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj şi a Direcţiei Comunitare Judeţene de Evidenţă a 
Persoanelor Gorj vor beneficia de cursuri de perfecţionare în domenii de interes pentru 
administraţia publică. 

 
A3. Implementarea sistemului de control intern managerial  
În această perioadă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 672/200 privind auditul public 

intern şi a O.M.F.P. nr. 9461/2005, republicat, pentru aprobarea Codului controlului intern 
managerial la unităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemului de control managerial, la nivelul 
DCJEP Gorj au continuat activităţile complexe de implementare a sistemului de control intern 
managerial. 

În acest sens, au fost parcurse, în principal, următoarele etape: 
- organizarea procesului privind implementarea sistemului de control intern managerial; 
- analiza elaborării şi dezvoltării Programului de dezvoltare a sistemului de control intern 

managerial; 
- implementarea sistemului de control intern managerial; 
- implementarea standardelor de control intern managerial; 
- întocmirea raportărilor trimestriale şi anuale cu privire la implementarea sistemului de 

control intern managerial. 
La această dată este în curs de finalizare implementarea sistemului de control intern 

managerial. 
 
A4. Implementarea standardelor de calitate a serviciilor 
Creşterea calităţii serviciilor prestate către cetăţeni este un obiectiv urmărit atât de către 

Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Gorj, cât şi de toţi factorii implicaţi în 
organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor. La 
nivelul Direcţiei este implementat din anul 2008 sistemul de management al calităţii conform 
standardelor SR EN ISO 9001:2008. 

Sistemul de management al calităţii este aplicabil activităţilor de sprijin şi coordonare 
metodologică a serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor şi ale oficiilor de 
stare civilă din judeţul Gorj; actualizare, utilizare şi valorificare date din Registrul Naţional de 
Evidenţă a Persoanelor; coordonare şi control al modului de gestionare  şi întocmire a registrelor de 
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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. 

 
A5. Colaborarea cu alte structuri 
În vederea îndeplinirii atribuţiilor prevăzute de actele normative,  în spiritul bunei colaborări 

pe care DCJEP Gorj o are cu instituţiile şi autorităţile locale, au fost încheiate o serie de protocoale şi 
planuri de măsuri după cum urmează: 

Planul de măsuri D.C.J.E.P. Gorj – I.P.J. Gorj nr. 30/1223/10.01.2008 pentru diminuarea 
numărului de persoane care nu au solicitat eliberarea actelor de identitate în termenele prevăzute 
de lege; 

Protocolul de colaborare D.C.J.E.P. Gorj – D.G.A.S.P.C. Gorj – primăriile şi spitalele 
municipale şi orăşeneşti nr. 515/08.04.2009 privind operaţionalizarea procedurilor referitoare la 
copiii abandonaţi/părăsiţi în maternitate; 

Convenţia de colaborare încheiată cu Complexul de Servicii Alternative la Protecţia 
Rezidenţială Tg. Jiu nr. 182/06.02.2012  având ca obiective înregistrarea operativă a naşterii copiilor 
proveniţi din familii cu probleme sociale si informarea beneficiarilor serviciilor sociale oferite de 
Complex despre drepturile şi obligaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare pe linie de stare civilă şi 
evidenţa persoanelor; 

Protocolul de colaborare inter-instituţională pentru facilitarea reintegrării sociale a 
persoanelor liberate din penitenciar nr. 1441/12.11.2012, al cărui obiectiv este mobilizarea 
resurselor părţilor în vederea implementării eficiente a programului „Reducerea riscului de recidivă 
după închisoare”, în scopul reducerii riscului de recidivă şi al reintegrării sociale a persoanelor 
menţionate în grupul ţintă, precum şi creşterea gradului de siguranţă comunitară în judeţul Gorj şi în 
judeţele învecinate. 

 
A6. Prevenirea şi combaterea faptelor de corupţie 

 În perioada analizată, la nivelul Direcţiei Comunitare Judeţene de Evidenţă a Persoanelor 
Gorj, prevenirea şi combaterea faptelor de corupţie a constituit o activitate prioritară, având în 
vedere consecinţele grave produse prin comiterea acestui gen de fapte şi impactul mediatic pe care 
îl pot avea atât asupra administraţiei publice locale, cât şi asupra M.A.I. în general. 
 Cu această ocazie s-a avut în vedere respectarea cadrului legislativ şi dispoziţional, cu 
încadrarea în Strategia M.A.I. de prevenire şi combatere a corupţiei pentru perioada 2011-2013. 
 În acest sens, la nivelul Direcţiei Comunitare Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Gorj s-a 
întocmit Planul de măsuri şi acţiuni nr. 11/03.01.2012 privind prevenirea şi combaterea faptelor de 
corupţie pentru anul 2012, care conţine activităţi, termene şi responsabilităţi concrete pe această 
linie. 

Cu ocazia convocării metodologice din data de 28.09.2012 a fost efectuată şi o şedinţă de 
autoprotecţie cu personalul  detaşat de la M.A.I. la serviciile publice comunitare de evidenţă a 
persoanelor, cu participarea unui ofiţer din cadrul SIPI Gorj, precum şi un instructaj privind 
prevenirea şi combaterea faptelor de corupţie cu personalul propriu şi al SPCLEP, în baza Planului 
anual de măsuri şi acţiuni al DCJEP Gorj privind prevenirea corupţiei  nr. 11/03.01.2012, în acest 
context fiind prelucrată tema Documente de politici publice din domeniul faptelor de corupţie – 
Strategia M.A.I. pentru prevenirea şi combaterea corupţiei pentru perioada 2011-2013. 
 În vederea sporirii transparenţei şi integrităţii în exercitarea atribuţiilor profesionale, a fost 
elaborat Planul de măsuri nr. 21/03.01.2011 pentru creşterea calităţii şi eficienţei activităţii de 
relaţii cu publicul prin care au fost stabilite măsuri concrete şi viabile în acest sens, urmărindu-se 
implicit şi diminuarea numărului de sesizări şi reclamaţii adresate conducerii M.A.I./D.E.P.A.B.D.. 
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 Urmare a implementării activităţilor cuprinse în Plan s-a reuşit o comunicare permanentă şi 
favorabilă cu cetăţeanul, având drept consecinţe faptul că, pe de o parte, numărul petiţiilor şi 
audienţelor a fost extrem de redus, respectiv 8 în tot anul 2012, iar pe de altă parte nu s-a înregistrat 
nicio sesizare sau reclamaţie a unui lucrător de evidenţă a persoanelor la forurile superioare din 
M.A.I. . 
 Această comunicare dintre angajaţii D.C.J.E.P. Gorj şi cetăţeni s-a realizat de cele mai multe 
ori în mod direct, printr-un comportament şi limbaj adecvat, caracterizat de solicitudine, 
promptitudine şi politeţe, dar şi prin intermediul mass-media, în perioada analizată fiind realizat un 
număr de 98 participări la emisiuni TV, intervenţii la posturi radio locale şi articole de presă, în 
toate cazurile activitatea fiind reflectată într-un mod favorabil. 
 O componentă prioritară a activităţii în acest domeniu a constituit-o păstrarea permanent a 
legăturii cu structura de specialitate de la nivelul judeţului, respectiv Serviciul Judeţean Anticorupţie 
Gorj. În acest sens, reprezentanţi ai instituţiei de profil au fost invitaţi şi au participat la două 
activităţi de instruire cu ocazia convocării personalului de evidenţă a persoanelor, respectiv stare 
civilă de pe raza judeţului, în prezenţa unor ofiţeri din cadrul D.E.P.A.B.D.. De asemenea, toate 
materialele pe linie de anticorupţie transmise au fost prelucrate atât cu personalul propriu al 
D.C.J.E.P. Gorj, cât şi cu cel al serviciilor locale, cu ocazia instruirilor metodologice. 
 Întrucât scopul principal al activităţii instituţiilor de evidenţă a persoanelor îl reprezintă 
deservirea cetăţenilor într-un mod operativ şi corect, D.C.J.E.P. Gorj s-a implicat activ în asigurarea, 
în mod gratuit, pentru cetăţeni a imprimatelor necesare intrării în posesia unui act de identitate, iar 
pe site-ul instituţiei se regăsesc atât informaţii actualizate, cât şi modele de imprimate utilizate în 
activitatea curentă.   
 Având în vedere acest ansamblu de activităţi desfăşurate de către personalul direcţiei, 
precum şi urmare a sprijinului acordat de către structura de specialitate de la nivel judeţean, în 
perioada analizată nu a fost înregistrată nicio faptă de corupţie şi nici reclamaţii ori sesizări la 
adresa lucrătorilor din acest domeniu.   
 

A7. Servicii publice locale de evidenţă a persoanelor avizate/funcţionale 
La această dată funcţionează la nivelul judeţului Gorj un număr de 11 servicii publice 

comunitare locale de evidenţă a persoanelor în municipiile Tg. Jiu şi Motru, oraşele Rovinari, Turceni, 
Tg. Cărbuneşti, Novaci, Bumbeşti Jiu, Tismana şi în comunele Hurezani, Ţânţăreni şi Turburea. 

În baza Dispoziţiei Secretarului de Stat nr. 7568/RMP/10.06.2005 privind etapele ce trebuie 
parcurse pentru înfiinţarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor în localităţile în 
care nu au funcţionat formaţiuni de evidenţa informatizată a persoanei, în anul 2012 a continuat 
acordarea sprijinului de specialitate Consiliilor Locale ale comunelor Turburea şi Ţânţăreni în vederea 
obţinerii avizelor de funcţionare pentru SPCLEP, amenajarea sediilor şi achiziţia echipamentelor, 
precum şi Consiliului Local al com. Alimpeşti în vederea schimbării arondării acesteia pe linia 
evidenţei persoanelor. 

În baza Hotărârii Consiliului Judeţean Gorj nr. 29/23.02.2012, comunele Turburea şi 
Ţânţăreni şi-au schimbat arondarea pe linie de evidenţă a persoanelor de la Serviciul Public 
Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Turceni la SPCLEP TURBUREA, respectiv SPCLEP 
ŢÎNŢĂRENI. 

SPCLEP TURBUREA şi-a început funcţionarea efectivă în data de 19.03.2012, iar SPCLEP 
ŢÎNŢĂRENI - în data de 26.03.2012. 

În baza aceleiaşi hotărâri a Consiliului Judeţean Gorj, comuna ALIMPEŞTI şi-a schimbat 
arondarea pe linia evidenţei persoanelor de la SPCLEP Tg. Cărbuneşti la SPCLEP Novaci începând cu 
data de 05.03.2012. 
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A8. Pregătirea profesională 
Având în vedere necesitatea pregătirii profesionale continue, dispoziţiile DEPABD au fost 

prelucrate cu lucrătorii compartimentelor de specialitate din cadrul direcţiei de îndată ce acestea au 
fost primite şi au fost transmise către serviciile locale de evidenţă a persoanelor şi oficiile de stare 
civilă din judeţ în cel mai scurt timp prin reţeaua VPN, respectiv prin poşta militară. 

La nivelul direcţiei a fost întocmit Planul anual de pregătire profesională nr. 10/03.01.2012, 
care cuprinde teme din domeniul evidenţei persoanelor, stării civile, prelucrării datelor cu caracter 
personal şi a informaţiilor clasificate, informatică şi domeniul Schengen.  

Trimestrial au avut loc convocări ale şefilor s.p.c.l.e.p. şi lucrătorilor regim evidenţa 
persoanelor, la care a participat şi şeful B.J.A.B.D.E.P. Gorj. Cu aceste ocazii au fost prelucrate 
aspecte pe linie de evidenţă a persoanelor legate de apariţia/modificarea actelor normative, 
transmise prin radiogramele DEPABD, materialele aferente convocării metodologice anuale a 
DEPABD – Braşov, mai 2012, precum şi temele de pregătire profesională întocmite la nivelul DEPABD 
sau SEP din cadrul DCJEP Gorj. De asemenea, au fost prelucrate aspecte legate de aplicaţia RJEP şi de 
asigurarea coerenţei datelor din RJEP/RNEP. 

Activitatea SPCEP în perioada premergătoare şi în timpul desfăşurării alegerilor pentru 
autorităţile administraţiei publice locale din data de 10.06.2012, Referendumului naţional pentru 
demiterea Preşedintelui României din data 29.07.2012 şi alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi 
Senat din 09.12.2012 au constituit subiecte principale ale convocărilor metodologice pe linia 
evidenţei persoanelor. 

Totodată, au fost prezentate concluziile rezultate în urma controalelor metodologice 
trimestriale efectuate de structura judeţeană de evidenţă a persoanelor la serviciile locale şi au fost 
puse în discuţie speţele atipice întâlnite, insistându-se asupra măsurilor în vederea prevenirii 
falsurilor prin substituire de persoană. 

O importanţă deosebită a fost acordată instruirii profesionale a delegaţilor de stare civilă 
din judeţ, în perioada analizată, fiind organizate şi executate convocări metodologice atât la sediul 
instituţiei, cât şi pe centre zonale, ocazie cu care au fost prelucrate dispoziţiile legale şi metodologice 
în domeniu şi au fost dezbătute aspectele ridicate de către ofiţerii de stare civilă, fiind invitaţi şi 
participând la acestea şi specialişti din cadrul DEPABD. 

Un alt domeniu al pregătirii profesionale îl reprezintă cel al protecţiei  datelor cu caracter 
personal, constând în dezbateri trimestriale ale temelor profesionale aferente acestor domenii, 
precum şi instruiri periodice ale personalul direcţiei care are acces la date cu caracter personal 
pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, în vederea asigurării cerinţelor de confidenţialitate şi de 
protecţie a datelor cu caracter personal aşa cum sunt ele stabilite prin Legea nr. 677/2001. 

În scopul aplicării în cadrul serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor a 
prevederilor Concepţiei Integrate de Pregătire a personalului instituţiilor/structurilor implicate în 
procesul de aderare a României la spaţiul Schengen, ale Planului de acţiuni pentru intensificarea 
pregătirii personalului MAI şi personalului serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, 
DCJEP Gorj a desfăşurat activităţi trimestriale de pregătire în domeniul Schengen în baza 
documentelor şi materialelor puse la dispoziţie de către D.E.P.A.B.D.. 

Pregătirea profesională privind protecţia informaţiilor clasificate a inclus, trimestrial, 
prezentări în Power Point ale temelor dedicate acestui domeniu,  lucrătorii Serviciului Evidenţa 
Persoanelor şi doi lucrători ai Compartimentului Stare Civilă având acces la informaţii clasificate – 
clasa secret de serviciu. 
 DCJEP Gorj a transmis către SPCLEP, în format electronic, MAPA DOCUMENTARĂ întocmită 
la nivelul SEP, actualizată până la data de 28.09.2012, ce cuprinde legislaţia incidentă activităţii de 
evidenţă a persoanelor, materialele transmise de către DEPABD cu ocazia convocărilor metodologice 
anuale, dispoziţiile DEPABD aflate în vigoare, formularistică utilizată la nivelul SPCLEP, procedurile de 
lucru întocmite de către SEP, avizierul SPCLEP pe linia evidenţei persoanelor şi Legii nr. 677/2001, 
modelul actualizat de ROF şi fişa postului. 
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De asemenea, în această perioadă au fost organizate convocări metodologice zonale ale 
ofiţerilor de stare civilă din judeţ, ocazie cu care s-au prelucrat principalele noutăţi legislative în 
materie, precum şi concluziile controalelor efectuate de către compartimentul de profil. 
 
B. Activităţi pe linia evidenţei persoanelor 

B1. Activităţi de coordonare metodologică a serviciilor publice comunitare locale de 
evidenţă a persoanelor. 

 În baza art. 7 lit. b) din O.G. nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 372/2002, cu modificările şi completările ulterioare şi a Graficului nr. 6/2012, Serviciul 
Evidenţa Persoanelor a efectuat în cursul anului 2012 un număr de 44 controale metodologice pe 
linia evidenţei persoanelor la serviciile locale din mun. Tg. Jiu şi Motru, oraşele Tismana, Rovinari, 
Turceni, Tg. Cărbuneşti, Novaci, Bumbeşti Jiu şi comunele Hurezani, Ţânţăreni şi Turburea. 

Verificările efectuate prin sondaj au avut în vedere activitatea desfăşurată aceste servicii în 
intervalul 01.12.2011 - 21.11.2012., fiind urmărit modul în care au fost cunoscute, aplicate şi 
respectate prevederile O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de 
identitate ale cetăţenilor români, republicată, ale Normelor metodologice de aplicare unitară a 
dispoziţiilor privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, 
aprobate prin H.G. nr. 1375/2006, ale Metodologiei de utilizare-exploatare a aplicaţiei RJEP.exe şi ale 
celorlalte reglementări specifice. 
 Concluziile rezultate în urma activităţilor desfăşurate, precum şi măsurile propuse în vederea 
eliminării neconformităţilor constatate au fost cuprinse în referatele prezentate spre aprobare 
conducerii Direcţiei şi în Rapoartele trimestriale privind Principalele concluzii rezultate în urma 
activităţilor de control metodologic pe linia evidenţei persoanelor efectuate la serviciile publice 
comunitare de profil de pe raza judeţului Gorj, precum şi în Sintezele semestriale privind activitatea 
de control pe linia evidenţei persoanelor efectuată de către D.C.J.E.P. Gorj transmise către 
D.E.P.A.B.D.. 
 

Consiliile locale ce au în subordine servicii publice comunitare locale de evidenţă a 
persoanelor au fost informate asupra concluziilor rezultate în urma controalelor efectuate de către 
Serviciul Evidenţa Persoanelor la respectivele servicii, precum şi asupra măsurilor care urmează a fi 
dispuse de către şeful serviciului local în vederea remedierii neconformităţilor constatate şi 
termenele de informare a DCJEP Gorj privind modul de realizare a măsurilor stabilite. Pentru 
celeritate, aceste adrese au fost transmise şi SPCLEP controlat.  

DCJEP Gorj a fost informată, în termenele solicitate, asupra punerii în aplicare a măsurilor 
stabilite, modul de remediere a neconformităţilor constatate fiind urmărit cu prioritate cu ocazia 
următorului control metodologic.  

În general nu au fost constatate probleme deosebite de ordin metodologic, care să fi făcut 
obiectul unor abateri grave, neconformităţile constatate fiind remediate pe loc sau în termenele 
stabilite de către D.C.J.E.P. Gorj. 

Deşi DCJEP Gorj a făcut în mai multe rânduri demersuri, în limita competenţelor sale, la 
Consiliul Local al oraşului Rovinari, rămâne în continuare problema adeverinţelor eliberate din 
Registrul agricol, ce fac dovada adresei de domiciliu potrivit art. 28 alin. (1) lit. d) din O.U.G. nr. 
97/2005, republicată, pe care sunt înscrise adrese ce nu pot fi înscrise în actele de identitate 
deoarece nu se regăsesc în nomenclatorul aplicaţiei RJEP.exe, întrucât autorităţile locale nu au 
transmis documentaţia necesară, conform legii către BJABDEP Gorj.  
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B2. Activităţi de coordonare metodologică a serviciilor publice comunitare locale de 
evidenţă a persoanelor în contextul alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din 
data de 10.06.2012, Referendumului naţional pentru demiterea Preşedintelui României din data 
29.07.2012 şi alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat din data de 09.12.2012 

În conformitate cu prevederile dispoziţiilor DEPABD nr. 3403740/06.03.2012 şi 
3403767/12.03.2012, SEP a desfăşurat activităţi specifice în contextul alegerilor pentru autorităţile 
publice locale din data de 10.06.2012, având ca scop clarificarea unor situaţii în care la nivelul unui 
SPCLEP se înregistrează un număr mare de cereri pentru stabilirea reşedinţei la aceeaşi adresă 
/adrese distincte. 

Astfel, au fost solicitate BJABDEP Gorj comunicarea situaţiei adreselor la care figurează mai 
mult de 10 persoane cu domiciliu sau reşedinţă activă, grupată după localităţi (localitate, adresă, tip 
adresă - domiciliu sau reşedinţă -, CNP, nume şi prenume, serie şi număr act de identitate, data 
stabilirii la adresă/data stabilirii reşedinţei). 

SEP a analizat datele din lista nominală privind localităţile din mediul rural de pe raza 
judeţului Gorj unde şi-au stabilit reşedinţa în perioada 01.01. - 10.03.2012 un număr mai mare de 20 
de persoane, şi a verificat documentele în baza cărora s-au stabilit aceste reşedinţe. Nu au fost 
constatate neconformităţi,  din verificările efectuate pentru cele 69 persoane aflate în această listă 
rezultând faptul că majoritatea au fost făcute la sediile unor instituţii de ocrotire socială, în imobile 
proprietate personală sau ale părinţilor/rudelor. 

 
O activitate deosebit de importantă în perioada analizată a fost aceea de coordonare a 

activităţilor specifice desfăşurate la nivelul SPCLEP în contextul desfăşurării Referendumului 
naţional pentru demiterea Preşedintelui României, din data de 29.07.2012.   

Astfel, a fost asigurat un program de lucru prelungit în săptămâna premergătoare acestuia, 
precum şi în zilele de 28.07 şi 29.07.2012, concomitent cu mediatizarea acestuia şi a informaţiilor 
privind documentele necesare eliberării actelor de identitate, urmărindu-se punerea în legalitate cu 
acte de identitate, cu prioritate, a persoanelor cu drept de vot. 

Ulterior, DCJEP Gorj a coordonat activităţile desfăşurate ca urmare a adresei M.A.I. 
nr.74661/RS/08.08.2012 transmisă Instituţiei Prefectului Gorj, în îndeplinirea obiectivelor stabilite 
prin Memorandumul Guvernului României nr. 17520/07.08.2012, completată prin adresa M.A.I. nr. 
74661/RS/12.08.2012. 

În continuare, DCJEP Gorj a desfăşurat activităţile solicitate prin adresa Parchetului de pe 
lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie din data de 08.08.2012 privind dosarul nr. 711/P/2012, 
referitoare la activităţile desfăşurate urmare a adresei DEPABD nr. 3407845 din data de 26.04.2012 
cu privire la impulsionarea activităţii de transmitere a modificărilor intervenite în statutul civil al 
persoanei şi adresa Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie din data de 
18.08.2012 privind dosarul nr. 711/P/2012,  referitoare la situaţia înscrisurilor comunicate serviciilor 
publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor de către primăriile din raza noastră de 
competenţă, respectiv a comunicărilor primite de către serviciilor publice comunitare locale de 
evidenţă a persoanelor în baza cărora au fost operate modificări în Registrul Naţional de Evidenţă a 
Persoanelor în perioada 10.08.2012-20.08.2012. 

În baza dispoziţiei DEPABD nr. 3452715/29.08.2012 dată în considerarea Hotărârii Curţii 
Constituţionale nr. 6/21.08.2012 referitoare la un total, la nivel naţional, de 34654 persoane care ar 
fi trebuit radiate din listele electorale permanente, la sfârşitul lunii octombrie au fost finalizate 
activităţile de verificare a datelor privind persoanele rezultate din analizele comparative între 
informaţiile din Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor, cele înscrise în listele electorale 
permanente folosite la referendumul naţional din data de 29.07.2012 şi informaţiile provenite din 
unele surse informaţionale terţe (Casa Naţională de Pensii Publice, Casa Naţională de Asigurări de 
Sănătate, baza de date de paşapoarte, etc).  
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Dintre cele 363 persoane care figurau decedate în alte evidenţe, dar în activ în RNEP, nicio 
persoană nu figura cu menţiune de deces pe actul de naştere, situaţia sintetică a rezultatelor 
verificărilor efectuate prezentându-se după cum urmează: 
 

 Persoane 
verificate 

Corecţii 
în RJEP 

MO Invitaţii Adrese 
corecţii 

Neiden- 
tificaţi 

Căsăt. 
desf. 
prin 
decesul 
soţului 

Operat 
decesul 
în 
RJEP/ 
RNEP 

Cu 
menţine 
de 
deces 
pe actul 
de 
naştere 

TOTAL 363 104 14 6 14 2 7 6 0 

 
În scopul asigurării calităţii listelor electorale permanente, la începutul lunii august a fost 

solicitată BJABDEP Gorj situaţia actelor de deces emise la nivelul judeţului Gorj în perioada 
01.01.2009-29.07.2012 şi care nu figurează în Registrul Judeţean de Evidenţă a Persoanelor. Aceasta 
a fost dată spre verificare SPCLEP, fiind clarificată situaţia fiecărui caz în parte. Din analiza datelor 
comunicate de către SPCLEP a rezultat că în marea lor majoritate respectivele acte lipsesc în mod 
justificat din RJEP fiind vorba despre acte întocmite pentru cetăţeni străini, CIN sau acte anulate, în 
cazuri izolate fiind necesară corectarea informaţiei privind emitentul actului de deces. 
 O altă activitate privind situaţia actelor de deces a fost demarată la sfârşitul lunii august, în 
conformitate cu Dispoziţia DEPABD nr. 3409546/27.08.2012 privind actele de deces care nu se 
regăsesc în RNEP pentru perioada 1991-2011.  

Au fost desfăşurate activităţilor complexe de verificare a registrelor de stare civilă şi a 
informaţiilor din RNEP, rezultatul acestora prezentându-se după cum urmează: 
 

 TOTAL 
acte deces 
lipsă  

Acte lipsă 
justificat 

din care: Corecţii Treceri 
în 
pasiv 

Înreg. 
pers. şi 
trecere 
în pasiv 

Pers. nu fig. 
RNEP 

CIN Cet. 
Str. 

Anulat 

G O R J 651 531 492 23 9 7 49 22 49 

 
O activitate deosebit de importantă în perioada analizată a constituit-o coordonarea de către 

DCJEP Gorj a activităţile circumscrise alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat  din data de 
09.12.2012.  

În acest sens, Directorul DCJEP Gorj a fost numit prin Ordin al Prefectului în Comisia tehnică 
judeţeană, participând la toate activităţile acesteia, care au constat în principal în videoconferinţe, 
instruiri ale primarilor, secretarilor, preşedinţilor şi vicepreşedinţilor circumscripţiilor şi secţiilor de 
votare, reprezentarea DCJEP Gorj  în relaţiile cu alte instituţii, cât şi cu mass-media. 
 În scopul asigurării calităţii listelor electorale permanente, a fost solicitată BJABDEP Gorj 
situaţia actelor de deces emise la nivelul judeţului Gorj în anul 2012 şi existente în RJEP la data de 
14.11.2012. Aceasta a fost dată spre verificare SPCLEP, fiind clarificată situaţia fiecărui act de deces 
lipsă în parte. Din analiza datelor comunicate de către SPCLEP a rezultat că în marea lor majoritate 
respectivele acte lipsesc în mod justificat din RJEP fiind vorba despre acte întocmite pentru cetăţeni 
străini, CIN sau acte anulate, doar în cazuri izolate fiind necesară corectarea informaţiei privind 
emitentul actului de deces. 

De asemenea, au fost respectate atât prevederile Programului calendaristic al activităţilor 
aprobat prin Hotărâre a Guvernului României, cât şi dispoziţiile DEPABD, fiind desfăşurat în perioada 
premergătoare alegerilor un volum important de activităţi într-un program de lucru prelungit, 
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materializat în punerea în legalitate cu acte de identitate al unui important număr de persoane cu 
drept de vot. 

 
Tot în scopul asigurării calităţii listelor electorale permanente, DCJEP Gorj a coordonat 

activităţile desfăşurate de către serviciile locale în baza Planului de măsuri nr. 1880158/14.09.2011 
privind identificarea numărului cetăţenilor români cu vârsta de peste 100 de ani care locuiesc în 
prezent pe teritoriul României. 

În urma verificărilor efectuate s-a stabilit că dintre cei 100 de centenari care figurau în baza 
de date activă, doar 10 erau în viaţă la sfârşitul perioadei de referinţă, pentru 25 persoane au fost 
operate menţiunile de deces, pentru 12 persoane a fost actualizat RJEP cu menţiunea operativă 
„posibil decedat”, iar despre 53 persoane nu au putut fi culese informaţii, nefiind cunoscute în teren 
şi negăsindu-se acte de stare civilă. 

Totodată, în baza dispoziţiei DEPABD nr. 3452150/26.03.2012, în cursul trimestrului II s-au 
soluţionat listele de coerenţă cu datele persoanelor care figurează în RNEP numai cu informaţii 
privind reşedinţa şi fără domiciliu activ, grupate după SPCLEP  care a aplicat ultima reşedinţă (24 de 
persoane) şi listele de coerenţă cu datele persoanelor care au asociate în RNEP menţiuni de deces, 
iar în RJEP aferent ultimului domiciliu activ nu figurează sau nu prezintă menţiuni de deces (4 
persoane). 

 
B3. Activităţi pe linia reducerii numărului de persoane restanţiere  
Având în vedere importanţa deosebită pe care o au actele de identitate pentru cetăţenii 

români, în interesul rezolvării operative a tuturor situaţiilor existente care să permită identificarea 
corectă a cetăţenilor, prevenind astfel tentativele de substituire a identităţii, precum şi în contextul 
scrutinurilor electorale din anul 2012, punerea în legalitate cu acte de identitate a cetăţenilor a 
constituit principala preocupare a serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor de pe 
raza judeţului Gorj. 

Astfel, serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor au desfăşurat activităţi 
specifice în vederea punerii în legalitate a cetăţenilor care nu au solicitat eliberarea actelor de 
identitate în termenele prevăzute de lege, în baza Planului de măsuri DEPABD-IGPR nr. 1970237/ 
95835/14.12.2010 pentru eficientizarea activităţilor desfăşurate în vederea punerii în legalitate a 
cetăţenilor care nu au solicitat eliberarea actelor de identitate în termenele prevăzute de lege şi a 
Dispoziţiei comune DEPABD – IGPR  nr. 3405130/344038/01.11.2012 privind activităţile de reducere 
a numărului cetăţenilor care nu deţin acte de identitate valabile, precum şi a Planului comun  
D.C.J.E.P. – I.P.J. Gorj nr. 30/1223 din 2008 pentru diminuarea numărului de persoane care nu au 
solicitat eliberarea actelor de identitate în termenele prevăzute de lege şi s-au concretizat în principal 
în: 

- activităţi desfăşurate în colaborare cu IPJ Gorj - DCJEP Gorj a transmis către IPJ 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, fiind vizate persoanele care nu au solicitat eliberarea 
actelor de identitate în termenul prevăzut de lege, din anii anteriori. 

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., concretizate în 3509 
referate de verificare în teren, lucrătorii serviciilor locale au făcut menţiunile corespunzătoare în 
baza de date şi au continuat verificările, după caz, în alte evidenţe: RNEP – 845 persoane, starea 
civilă - 556, paşapoarte – 462, penitenciare – 49, la alte adrese din ţară – 16.  

În urma preluării în baza de date a informaţiilor din procesele-verbale de verificare în teren a 
persoanelor restanţiere înaintate serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor de 
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către structurile de ordine publică din judeţ, rezultă că din totalul de 5752 restanţieri la sfârşitul 
anului 2012, 1456 reprezintă restanţe justificate, din care 296 la prima eliberare şi 1160 la expirare.  

- activităţi privind persoanele care nu au solicitat eliberarea actelor de identitate în 
termenul prevăzut de lege în cursul anului 2012 - Trimestrial au fost efectuate selecţii din RJEP, iar 
serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor au generat, listat şi transmis un număr 
de 6025 invitaţii pentru aceşti cetăţeni. 

- 155 de acţiuni de mediatizare a obligaţiilor dispuse de art. 15 şi 19, a sancţiunilor 
prevăzute de art. 43 din O.U.G. nr. 97/2005, republicată, precum şi a documentelor necesare 
eliberării actelor de identitate. Site-ul DCJEP Gorj 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 115 acţiuni cu camera mobilă, fiind puse în legalitate pe linie de evidenţă a 
persoanelor un număr de 283 persoane netransportabile, internate în unităţi sanitare ori de ocrotire 
socială, reţinute, arestate ori care execută pedepse privative de libertate. 

 
La data de 31.12.2012, la nivelul judeţului Gorj se înregistra un total de 5752 persoane 

restanţiere pe linie de evidenţă a persoanelor, dintre care 1178 la 14 ani şi 4574 la expirare. 
 
Faţă de existentul la începutul anului, situaţia restanţierilor din anii anteriori se prezintă la 

data de 31.12.2012 astfel: 

  Restanţe 
14 ani 

la 
01.01.2012 

Restanţe 
expirări 

la 
01.01.2012 

Restanţe 
total 

la 
01.01.2012 

Restanţe 
14 ani 

la 
31.12.2012 

Restanţe 
expirări 

la 
31.12.2012 

Restanţe 
total 

la 
31.12.2012 

Procent 
de 

punere 
în 

legalitate 
(%) 

GORJ 1272 5067 6339 476 2023 2499 60,6 

  
Raportat la volumul de muncă aferent anului 2012, situaţia restanţierilor din anul curent se 

prezintă la data de 31.12.2012 astfel: 

  Volum 
de 

muncă  
la 14 
ani 

2012 
 

Volum de 
muncă  

la 
expirare 

2012 
 

Volum 
de 

muncă 
total 
2012 

Restanţe 
a.c. 

la 14 ani 
la 

31.12.2012 

Restanţe 
a.c. 

la expirare 
31.12.2012 

Restanţe  
a.c. 

total 
la 

31.12.2012 

Procent de 
punere în 
legalitate 

(%) 

GORJ 4353 25495 29848 702 2551 3253 89,1 

  
D.C.J.E.P. Gorj a transmis un număr de 36 informări cu privire la prevederile legale pe linie 

de evidenţă a persoanelor către autorităţile publice şi instituţiile care au în subordine structuri a 
căror activitate presupune identificarea persoanelor pe baza actelor de identitate. 

 
Urmare acţiunilor anterior menţionate, în anul 2012 au fost eliberate 42009 acte de 

identitate, din care 40630 cărţi de identitate şi 1379 cărţi de identitate provizorii, iar la solicitarea 
cetăţenilor au fost înscrise în actele de identitate menţiunile de stabilire a reşedinţei pentru un 
număr de 3074 persoane. 
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B4. Monitorizarea situaţiei privind punerea în legalitate pe linie de evidenţă a persoanelor  
a asistaţilor şi minorilor instituţionalizaţi în unităţile sanitare şi de protecţie socială, ca exigenta a 
Uniunii Europene, reprezintă o altă coordonată importantă a activităţii D.C.J.E.P. Gorj. 

În baza Protocolului privind activităţile desfăşurate în vederea punerii în legalitate pe linie de 
stare civilă şi de evidenţă a persoanelor a asistaţilor şi copiilor instituţionalizaţi în unităţile sanitare şi 
de protecţie socială încheiat între D.C.J.E.P. şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Gorj nr. 515/4929/08.04.2009 şi  în conformitate cu Planul de măsuri pentru punerea în 
legalitate pe linie de stare civilă şi de evidenţă a persoanelor a asistaţilor şi copiilor instituţionalizaţi 
în unităţile sanitare şi de protecţie socială întocmit la nivelul D.C.J.E.P. Gorj nr. 374/2008, în anul 
2012 lucrătorii serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor au efectuat un număr de 203 
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 205 persoane cu acte de identitate sau vize de 
reşedinţă.  

Cu aceste ocazii au fost reinstruiţi factorii de răspundere cu privire la obligaţiile legale ce le 
revin pe această linie şi s-a urmărit identificarea persoanelor neînregistrate la starea civilă ori nepuse 
în legalitate pe linia actelor de identitate. 

Nu au fost finalizate activităţile specifice efectuate de către structurile specializate din cadrul 
I.P.J. Gorj în baza Protocolului comun I.N.E.P. - I.G.P.R. nr. 82103/10893/09.11.2004 pentru realizarea 
sarcinilor comune pe linie de evidenţă a persoanelor, stare civilă, precum şi pentru clarificarea unor 
aspecte rezultate din cererile adresate serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, 
completat şi modificat prin Actul adiţional nr. 1/20.07.2006, în scopul identificării persoanei de sex 
feminin, care răspunde la numele de „Ana-Maria”, aflată internată în secţia psihiatrie a spitalului 
orăşenesc Turceni şi care a fost luată în evidenţele noastre în cursul lunii septembrie 2009.  
 La sfârşitul anului 2012, în unităţile de sanitare şi de ocrotire socială de pe raza de 
competenţă nu se află niciun minor neînregistrat  în starea civilă sau care să nu fie pus în legalitate 
cu act de identitate, rămânând de soluţionat situaţia persoanei majore cu identitate necunoscută – 
„Ana Maria”. 
 

B5. Activităţi pe linia monitorizării situaţiei romilor la nivelul judeţului Gorj 
În vederea realizării măsurilor ce revin serviciilor publice comunitare de evidenţă a 

persoanelor în baza prevederilor H.G. nr. 1221/2011 privind aprobarea Strategiei Guvernului 
României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor pentru perioada 2012-
2020, o altă direcţie prioritară este reprezentată de monitorizarea situaţiei romilor la nivelul 
judeţului Gorj. 

Activităţile pe această linie s-au desfăşurat în conformitate cu prevederile Planului de măsuri 
DEPABD nr. 3408049/01.06.2012 pentru  punerea în legalitate cu acte de stare civilă şi acte de 
identitate a cetăţenilor români de etnie romă, după cum urmează: 
 În luna iunie 2012, DCJEP Gorj a informat Subprefectul din cadrul Instituţiei Prefectului şi 
Secretarul Judeţului Gorj despre continuarea acţiunii declanşată în anul 2011, pe linia punerii în 
legalitate cu acte de stare civilă şi acte de identitate a cetăţenilor români de etnie romă. 
 Totodată, DCJEP Gorj şi SPCLEP au contactat structurile de implementare a strategiei la 
nivelul Instituţiei Prefectului, al Consiliului Judeţean şi al primăriilor, pentru informarea reciprocă, în 
vederea colaborării pe linia punerii în legalitate cu acte de stare civilă şi acte de identitate a 
cetăţenilor români de etnie romă. Ca urmare, în data de 21.06.2012 a avut loc o întâlnire a 
reprezentaţilor instituţiilor mai sus menţionate la care au fost dezbătute sarcinile ce le revin pe 
această linie. 
 În vederea stabilirii posibilităţilor de identificare a persoanelor ce fac obiectul strategiei şi 
constituirea unei evidenţe centralizate, la nivel de localitate şi de judeţ, DCJEP Gorj şi SPCLEP au 
contactat reprezentanţii biroului judeţean pentru romi din cadrul Instituţiei Prefectului şi experţii 
locali pentru romi de la primării. DCJEP Gorj  a solicitată biroului judeţean pentru romi comunicarea 
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datelor din evidenţele sale privind persoanele care nu au naşterea înregistrată la starea civilă şi 
persoanele care nu sunt puse în legalitate cu acte de identitate (nume şi prenume, numele şi 
prenumele părinţilor, data şi locul naşterii, domiciliul, precum şi CNP, după caz).  

De asemenea, DCJEP Gorj a solicitat biroului judeţean pentru romi comunicarea persoanelor 
de contact din cadrul biroului judeţean şi birourile locale pentru romi, precum şi din cadrul 
organizaţiilor nonguvernamentale care activează pe plan local, împreună cu experţii şi liderii locali 
care ar putea sprijini din punct de vedere material romii aflaţi în dificultate şi are nu au posibilitatea 
de a suporta costurile de eliberare a documentelor de identitate sau ale acţiunilor privind 
înregistrarea tardivă a naşterii. 

Menţionăm că atât la nivelul instituţiei noastre, cât şi la nivelul serviciilor publice comunitare 
locale de evidenţă a persoanelor de pe raza judeţului Gorj au fost desemnate persoane de contact în 
vederea colaborării pe linia punerii în legalitate cu acte de stare civilă şi acte de identitate a 
cetăţenilor români de etnie romă.  

Personalul serviciilor de evidenţă a persoanelor a fost instruit în legătură cu prevederile O.G. 
nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, H.G. nr. 1221/2011 
privind aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând 
minorităţii romilor pentru perioada 2012-2020, Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, 
republicată şi  O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale 
cetăţenilor români, republicată. 

DCJEP Gorj a transmis biroului judeţean pentru romi din cadrul Instituţiei Prefectului atât 
Coordonatele de contact ale serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor de pe raza 
judeţului Gorj şi persoanele desemnate din cadrul fiecărui serviciu local, cât şi Arondarea unităţilor 
administrativ-teritoriale la serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor de pe raza 
judeţului Gorj. 
 În corespondenţa transmisă către biroul judeţean pentru romi, DCJEP Gorj a precizat că 
rezultatele activităţilor de punere în legalitate cu acte de stare civilă şi acte de identitate a 
cetăţenilor români de etnie romă fac obiectul informărilor lunare pe care instituţia noastră le face 
către Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, sens în care este 
necesar ca activităţile comune specifice să se materializeze inclusiv în documente întocmite cu 
aceste ocazii, în care să fie evidenţiate persoanele puse în legalitate. 

În cursul anului 2012, la nivelul judeţului Gorj a fost înregistrată o singură cerere de punere 
în legalitate cu act de identitate depusă de o persoană de etnie romă, care a fost soluţionată prin 
eliberarea unei cărţi de identitate provizorii.  

 
B6. Activităţi privind stabilirea domiciliului în România a cetăţenilor români originari din 

Republica Moldova 
În cursul acestui an niciun serviciul local nu a fost solicitat la acţiuni comune cu personalul 

Biroului pentru Imigrări al judeţului Gorj pentru efectuarea de verificări pe linia stabilirii domiciliului 
în România a cetăţenilor români originari  din Republica Moldova, în baza Planului de măsuri al 
DEPABD nr. 1968789/24.02.2010, întocmit în baza Planului General de Măsuri nr. 
124085/05.02.2010 aprobat de conducerea MAI . 

 
B7. A fost asigurată aprovizionarea serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a 

persoanelor cu imprimatele necesare activităţii de evidenţă a persoanelor distribuite de către 
DEPABD, constând în imprimatele care sunt puse la dispoziţia cetăţenilor în mod gratuit, precum şi 
cărţi de identitate provizorii şi autocolante pentru înscrierea menţiunii de reşedinţă în actele de 
identitate, registre, etc.. 

  
B8. 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 
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În acest sens, 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 2012, DCJEP Gorj a efectuat un număr de 2830 verificări, din care: 3 
pentru MAI şi 2827 pentru alte ministere. 

La nivelul judeţului Gorj au fost efectuate un număr de 70225 verificări în evidenţele proprii, 
din care: pentru MAI - 65799,  pentru alte ministere – 3469, pentru agenţi economici – 649, iar 
pentru persoane fizice – 308.  

Nu au fost înregistrate solicitări privind exercitarea drepturilor prevăzute de art. 13-14 din 
Legea nr. 677/2001. 

 
B9. Activitatea pe linie de informatică. 
A fost asigurată monitorizarea conectării DCJEP şi SPCLEP prin VPN la RCVD prin nodul de la 

BJABDEP Gorj, nefiind semnalată nicio  disfuncţionalitate. 
În scopul creşterii operativităţii transmiterii şi recepţionării unor documente ce privesc 

îndeplinirea obligaţiilor de serviciu pe linie de evidenţă a persoanelor şi stare civilă, dispoziţiile 
DEPABD, precum şi documentele elaborate de către DCJEP Gorj sunt transmise către SPCLEP prin 
reţeaua VPN, folosindu-se serverul FTP al DEPABD. 

Zilnic au fost preluate de pe serverul FTP Monitoarele Oficiale care au fost copiate apoi într-o 
partiţie publică aflată pe unul dintre calculatoarele din reţeaua DCJEP Gorj, astfel încât la ele să aibă 
acces întreg personalul DCJEP Gorj. 

Au fost actualizate săptămânal cataloagele aplicaţiei RJEP şi bilunar antivirusul instalat pe 
calculatoarele conectate la RCVD. 

În luna iulie a fost primită de la BJABDEP Gorj şi instalată noua versiune a aplicaţiei 
informatice INVITAŢII care permite tipărirea personalizată a invitaţiilor pentru persoanele care nu au 
solicitat eliberarea actelor de identitate în termenele prevăzute de lege. 

Pe calculatoarele care procesează date cu caracter personal prin aplicaţiile RJEP şi PORTAL 
sunt implementate măsurile de securitate prevăzute de Normele privind măsurile de securitate ce 
trebuie implementate la nivelul staţiilor de lucru/reţelelor de calculatoare transmise prin Dispoziţia 
D.E.P.A.B.D. nr. 1924433/23.05.2011. 

În baza dispoziţiei menţionată mai sus, a fost întocmită Procedura privind imprimarea 
datelor, distrugerea şi folosirea documentelor tipărite care conţin data cu caracter personal la nivelul 
D.C.J.E.P. Gorj, care se aplică de către personalul direcţiei cu atribuţii în prelucrarea datelor cu 
caracter personal. 

Au fost executate periodic activităţi de întreţinere a echipamentelor din dotare.  
În continuare rămâne vacant postul Compartimentului informatică din cadrul SEP, atribuţiile 

aferente fiind acoperite, prin cumul, de către ceilalţi lucrători ai serviciului. 
 
B10. Coordonarea activităţilor 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 cărţilor 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. 

Conform Procedurii privind atribuţiile şi responsabilităţile personalului instituţiilor, unităţilor 
şi structurilor teritoriale din domeniul evidenţei persoanelor şi administrarea bazelor de date, pe linia 
distribuirii şi întocmirii evidenţei cantitative a stocurilor şi consumurilor pentru bunurile materiale 
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necesare producerii cărţii de identitate şi a cărţii de alegător, a circuitului documentelor justificative 
privind mişcările şi consumurile acestor bunuri materiale, a constatării rebuturilor şi diminuării 
numărului acestora nr. 2143042/01.11.2010, cărţile de alegător au fost predate de către 
B.J.A.B.D.E.P. Gorj către D.C.J.E.P. Gorj, care le-a transmis serviciilor locale, care le transmit către 
structurile de ordine publică spre a fi înmânate titularilor, în baza Protocolului comun. 

Cărţile de alegător care nu au putut fi înmânate titularilor de către formaţiunile de ordine 
publică din judeţ sunt returnate către serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor 
de care arondează localitatea de domiciliu a titularului cărţii de alegător, în vederea distribuirii lor la 
ghişeu. La sfârşitul anului 2012 se aflau la ghişeele serviciilor locale 195 cărţi de alegător. 

În cursul anului 2012, deşi au fost efectuate selecţiile din bazele de date locale pentru tinerii 
care au împlinit 18 ani în perioada de referinţă, cărţile de alegător nu au mai fost tipărite datorită 
lipsei de materiale . 
 
C. Activitatea desfăşurată pe linie de stare civilă 

 
În anului 2012, Compartimentul Stare Civilă din cadrul DCJEP Gorj şi-a desfăşurat activitatea 

conform Planurilor de măsuri şi acţiuni anual şi semestrial întocmit la nivelul direcţiei, precum şi 
celui trimestrial cu termene şi responsabilităţi concrete, cu respectarea prevederilor Legii 119/1996 
cu privire la actele de stare civilă, republicată, a Metodologiei nr. 64/2011 pentru aplicarea unitară a 
dispoziţiilor în materie de stare civilă, a Ordonanţei nr. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe 
cale administrativă a numelor persoanelor fizice, precum şi a radiogramelor primite de la DEPABD, 
coordonând şi controlând metodologic activitatea oficiilor de stare civilă din judeţ. 

 
Un obiectiv central al activităţii Compartimentului Stare Civilă l-a reprezentat asigurarea 

pregătirii profesionale continue a personalului din subordine şi a celui aflat în coordonare 
metodologică. 

Pentru aceasta, dispoziţiile DEPABD au fost prelucrate cu inspectorii din cadrul 
compartimentului de îndată ce acestea au fost primite şi au fost transmise la SPCLEP precum şi 
oficiilor de stare civilă din judeţ în cel mai scurt timp prin reţeaua VPN respectiv prin poştă. 

 Importantele modificări ale legislaţiei în domeniu, precum şi alegerile pentru autorităţile 
administraţiei publice locale din 10.06.2012, au determinat conducerea DCJEP Gorj să organizeze în 
luna mai o convocare semestrială a tuturor ofiţerilor de stare civilă din judeţ la care au participat şi 
reprezentanţi ai structurii anticorupţie judeţene şi unde, pe lângă aspectele mai sus menţionate, a 
fost dezbătută activitatea desfăşurată, modul de remediere a unor neconformităţi şi s-au acordat 
îndrumări de specialitate. 

Totodată, au avut loc convocări metodologice zonale desfăşurate la sediile SPCLEP cu 
lucrătorii de stare civilă din cadrul acestora precum şi comunelor arondate acestora, au fost 
dezbătute: concluziile rezultate din activitatea de coordonare, îndrumare şi control pe linie de stare 
civilă la nivelul judeţului Gorj; dispoziţiile legale şi metodologice referitoare la comunicarea către 
SPCLEP a modificărilor intervenite în statutul civil al persoanelor, în special decesele, în scopul 
actualizării operative şi corecte a RNEP, aspect cu implicaţii directe asupra calităţii listelor electorale 
permanente şi a copiilor acestora, în contextul alegerilor parlamentare; prelucrarea radiogramei 
D.E.P.A.B.D. nr. 3409482/27.08.2012, privind Sinteza activităţii desfăşurate pe linie de stare civilă, în 
sem.I- 2012, de către ofiţerii de stare civilă delegaţi din cadrul primăriilor şi serviciilor publice 
comunitare locale de evidenţă a persoanelor;  dispoziţiile legale şi metodologice cu privire la 
transcrieri, schimbări de nume, rectificări (modul de întocmire a dosarelor de transcriere, schimbare 
de nume pe cale administrativă precum şi a dosarelor de rectificare, procedură şi termene de 
soluţionare);  radiogramele DEPABD pe anul 2012 şi distribuirea de radiograme DEPABD. 

În această perioadă, în conformitate cu normele legale în vigoare, au fost urmărite cu 
prioritate sarcinile şi obiectivele stabilite prin documentele de planificare a muncii, respectiv Planul 
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de măsuri şi acţiuni anual şi semestrial întocmit la nivelul direcţiei precum şi graficul trimestrial cu 
termene şi responsabilităţi concrete, existent la Compartimentul Stare Civilă. 

Un obiectiv 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 de pe raza judeţului. În acest sens, în conformitate cu graficul 
anual, a fost efectuat un număr de 71 deplasări în teren. 

Cu ocazia efectuării acestor verificări, s-a constatat faptul că în general activitatea 
desfăşurată respectă dispoziţiile legale, pentru eliberarea certificatelor de stare civilă există 
documente justificative şi nu au fost înregistrate cazuri de dispariţie a documentelor cu regim 
special. 

Înregistrarea şi întocmirea actelor de stare civilă au fost făcute cu respectarea normelor în 
vigoare, fiind depuse la dosar toate documentele prevăzute în actele normative. 

În perioada analizată, nu s-au înregistrat întârzieri în ceea ce priveşte întocmirea şi 
transmiterea comunicărilor de naştere şi a borderourilor privind persoanele decedate. 

O activitate ce a presupus un volum mare de muncă a fost aceea de înregistrare a 
menţiunilor cu privire la modificările intervenite în starea civilă a persoanelor, pe  marginea actelor 
de stare civilă. În general operarea menţiunilor în actele proprii şi expedierea acestora s-a făcut cu 
respectarea normelor în vigoare. Astfel, în anul 2012 la nivelul judeţului au fost înscrise pe 
exemplarul I al actelor de stare civilă 11423 menţiuni, fiind trimise la exemplarul II un număr de  
10676 menţiuni şi operate 10253 menţiuni. 

Tot în această perioadă au fost avizate 68 dosare de rectificare ale actelor de stare civilă, 
fiind urmărite termenele de soluţionare a acestora precum şi operarea menţiunilor pe marginea 
actelor, conform art.58 din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu 
modificările ulterioare. 

O atenţie sporită a fost acordată  primirii şi analizării  dosarelor privind solicitarea 
transcrierii  certificatelor/extraselor de stare civilă emise de către autorităţile străine în vederea 
obţinerii avizului din partea DCJEP. Astfel, în anul 2012 au fost verificate 280 dosare de transcriere ( 
naştere 214, căsătorie 50, deces 16 ) cu precizarea că toate au fost avizate de către DCJEP. 

Având în vedere faptul că una din atribuţiile specifice ale compartimentului constă în 
asigurarea pentru toate primăriile de pe raza de competenţă a materialelor şi documentelor cu 
regim special, în această perioadă au fost distribuite către primării 16400 certificate de stare civilă 
(8400 de naştere, 3275 de căsătorie, 4725 de deces), 40 de registre, din care 14 registre de naştere, 
12 registre de căsătorie,  14 registre de deces şi 0,800 litri cerneală specială. 

De asemenea, la solicitarea instituţiilor prevăzute de lege, conform art. 27 din HGR nr. 
64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de 
stare civilă,  au fost eliberate 375  extrase de pe actele de stare civilă. 

În perioada analizată s-au primit şi analizat un număr de 50 dosare de schimbare de nume 
pe cale administrativă, fiind date în toate cazurile dispoziţiile corespunzătoare ale Preşedintelui 
Consiliului Judeţean. 
 În vederea aplicării unitare pe raza judeţului a dispoziţiilor eşaloanelor superioare în 
domeniu, Compartimentul de Stare Civilă a asigurat în această perioadă transmiterea către primării a 
radiogramelor DEPABD, având totodată şi rolul de coordonator al activităţii din judeţ prin acordarea 
de sprijin şi consultanţă de specialitate acolo unde s-a solicitat. 
 

X. SALVARE MONTANĂ 

În conformitate cu reglementările legale în vigoare, obiectul principal de activitate al 

Serviciul Public Judeţean Salvamont Gorj îl constituie participarea la acţiunile de prevenire a 

accidentelor în munţi  şi în mediul subteran speologic, amenajarea şi întreţinerea traseelor turistice 
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montane, patrularea preventivă în zonele montane cu flux turistic mare, grad de periculozitate 

ridicat şi în staţiunile montane de practicare intensivă a sporturilor de iarnă, deplasarea de urgenţă 

la locul solicitat, salvarea accidentatului sau a bolnavului, acordarea primului ajutor medical şi 

transportarea acestuia la prima unitate medicala de specialitate.  

 

Acţiunile de patrulare - prevenire s-au concentrat către zonele cu mare afluenţă turistică, 

astfel : 

- In zona munţilor Cerna, 

Mehedinţi, Godeanu s-au 

efectuat peste 64 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 121 de zile/om în următoarele perimetre de interes 

turistic : Lainici, Şuşiţa, Cheile Sohodolului, Valea Bâlta, Vâja, Tismana, Valea şi Plaiul Pocruia , 

zona de alpinism Cheile Sohodolului, perimetrele speologice  Runcu, Tismana , Pocruia  şi pe 

cele  8 trasee turistice pedestre; 

- in zona munţilor Parâng s-au efectuat 142 de zile/om în următoarele perimetre de interes 

turistic Cheile Olteţului , Cheile Galbenului  , zona de campare  alpină Gâlcescu, Lainici , 

perimetru speologic Polovragi – Baia de Fier, zonele de alpinism Polovragi şi  Baia de Fier  şi pe 

cele 10 trasee turistice pedestre  de creasta şi adiacente. 

 

Aceste activităţi s-au organizat la fiecare  sfârşit de săptămână şi permanent pe perioada 

vacanţelor şcolare, în cel puţin doua locaţii diferite, reuşindu-se  astfel  asigurarea unui grad de 

răspundere la solicitările de intervenție de 100%.  

In cursul anului 2012 s-au realizat un număr de  peste 1400 zile patrulare/om , asistenţa la 

punctul de prim ajutor al Bazei de Intervenţie Salvamont de la Rânca fiind asigurată în regim zilnic de 

permanenţă, 24/24 h, cu 1 -10 salvatori, în funcţie de sezon şi afluxul de turişti din zonă. 

In perioada de referință în zona montană a judeţului Gorj s-a răspuns la un număr de 284 de 

solicitări , din care 138 - accidente specifice sezonului de iarnă, 76 - accidente specifice perioadei de 

vară, 48 - alte cazuri asistate la punctul sanitar Rânca, 

restul de 22 fiind mici intervenții de prim ajutor ce nu 

întrunesc criteriile unui accident montan. 

In vederea pregătirii specifice  a salvatorilor 

montani s-a asigurat  participarea la şcolile naţionale de 

pregătire salvamont şi s-a  organizat  lunar câte una - două  

acţiuni de pregătire centralizată şi omogenizare  a 

salvatorilor angajaţi şi voluntari precum şi de atragere şi 
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formare de noi salvatori candidaţi . 

În baza relaţiilor de colaborare cu echipe similare din ţările cu mare tradiţie în salvarea  

montană  patru salvatori alpini din cadrul S.P.J. Salvamont Gorj au participat gratuit la un curs de 

salvare pe pârtii de schi în Serbia. 

În cadrul procesului de pregătire și perfecționare profesională doi salvatori montani din 

cadrul S.P.J. Salvamont Gorj au fost selecționați în delegația care a reprezentat România la Congresul 

Mondial de salvare montană CISA IKAR desfășurat în Suedia, fiind nominalizați ca membri în comisiile 

Tehnică-terestră, și Medicină montană. 

Pe lângă acestea, Serviciul Public Judeţean Salvamont Gorj, s-a  implicat în activitatea de 

repunere în valoare, dezvoltare şi promovare a potenţialului turistic al judeţului Gorj, având membri 

în grupurile de lucru organizate la nivel judeţean şi regional, pentru întocmirea planului de 

dezvoltare socială şi economică a judeţului şi a regiunii. 

Baza de date a Centrului de Informaţii Turistice s-a reactualizat în permanenţă  şi a fost pusă 

la dispoziţia tuturor turiştilor interesaţi,  încercându-se promovarea acestei prin toate mijloacele : 

presa, internet, târguri turism, materiale promoţionale,etc. 

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. 

Pentru promovarea potenţialului turistic/sportiv şi de agrement al zonei montane a fost  

acordat sprijin instituţiilor organizatoare  la întocmirea documentaţiilor tehnice necesare aprobării,  

organizării şi desfăşurării de acţiuni sportive , în anul 2012, organizându-se o competiţie de  

automobilism /viteza pe traseu montan(doua etape de CN ) ,  un concurs  de turism montan, două 

concursuri de mtbike „Defileul Jiului MTB Maraton„ și „Rânca MTB Maraton”   și două competiţii 

locale de schi alpin, „Serbările Zăpezii” – împreună cu D.J.T.S. Gorj şi Inspectoratul Şcolar, „Cupa 

Sănătăţii” – împreună cu Spitalul Judeţean Tg.Jiu. 

 

In colaborare cu instituţiile de învăţământ din judeţ au fost organizate 26 acţiuni de educaţie 

montană, ecologică şi de prim ajutor, în rândul copiilor şi tinerilor, asigurându-se  şi asistenţă de 

specialitate pe perioada  desfăşurării acţiunilor  şcolare organizate în zona montană,în acest sens, 

încheindu-se parteneriate de colaborare cu 18 unităţi de învăţământ din judeţul Gorj.  

De asemenea , cu ocazia Zilei Copilului a fost organizata în Piaţa Prefecturii o prezentare de 

echipamente şi mijloace de 

intervenţie specifice activităţii , o 

acțiune similară fiind organizată și 

în cursul lunii noiembrie la Rânca 

cu ocazia deschiderii sezonului de 

iarnă. 

În vederea prevenirii 

accidentelor pe noul domeniu 

schiabil  din nordul stațiunii Rânca, 

am realizat analiza de securizare a 
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pârtiei de schi și am amplasat elementele de securitate, plase, saltele, balize și elemente de 

semnalizare.  

Pentru punerea în valoare a domeniului schiabil Păpușa am organizat împreună cu Consiliul 

Județean Gorj , Primăriile din Baia de Fier și Novaci și S.C. Vârful Păpușa S.A. prima ediție a „Cupei 

Rânca - Telescaun Păpușa” , concurs de schi și snowboard ce s-a bucurat de un real succes. 

Cu ocazia Zilei Pământului am participat cu angajați, membri voluntari, colaboratori și 

aspiranți  la acțiunile de ecologizare organizate in Defileul Jiului şi Rânca. 

În cadrul acțiunii  „ Săptămâna Turismului Gorjean”, împreună cu instituțiile de cultură din 

subordinea Consiliului Județean Gorj am organizat, în centrul municipiului Târgu Jiu, un concurs pe 

teme turistice la care au participat echipaje reprezentative ale unităților de învățământ din județ , 

două excursii „infotrip”de prezentarea a potențialului turistic al județului pentru agenții economici 

din turism și „ Ziua Turismului de Aventură ” 

 

De asemenea s-a acordat sprijin în realizarea unor emisiuni radio/TV şi a unor articole în 

presa scrisă cu caracter  promoţional al potenţialului turistic al judeţului Gorj cu următoarele posturi 

de televiziune şi radio : TVR 1, TVR 2, TVR Internaţional, TVR Cultural, TVR Craiova, Antena 1, PRO TV, 

Realitatea, Radio 21, Radio Craiova, Radio România Internaţional, etc. , continuându-se colaborarea 

cu studioul teritorial de radio „Radio Oltenia„  în baza căreia , săptămânal, în fiecare zi de vineri, am 

beneficiat  gratuit de un spaţiu de emisie  pentru a promova destinaţii turistice din judeţul Gorj. 

 

Cu ocazia Zilei de 1 Decembrie , patru 

salvatori montani au făcut o ascensiune pe cel 

mai înalt vârf din munții Gorjului, vf. Parângu 

Mare 2519 m unde au arborat drapelele 

României, Uniunii Europene, județului Gorj și al 

salvamontului gorjean , acțiune apreciată și 

promovată de întreaga presă și de premierul 

României , dl. Victor Ponta. 

În anul 2012 dotarea echipelor de 

salvatori a fost  corespunzătoare  intervenţiei 

în orice tip de accident montan.  

In cadrul activităţii nu au existat 
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probleme disciplinare, absențe nemotivate sau nerespectări ale codului de conduită profesională.   

Activitatea financiar-contabilă  s-a desfăşurat bine, realizându-se o execuţie bugetară de 98 

%. 

Pentru anul 2013 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 membrii Serviciului Public Județean 

Salvamont Gorj  vor fi invitaţi. 

Traseele turistice montane vor fi verificate în permanenţă și se va demara acţiunea de 

omologare a acestor trasee. 

Echipamentul de lucru, protecţie şi salvare se va verifica şi testa permanent astfel încât sa 

corespunda normelor tehnice in vigoare si se va înlocui ori de cate ori este nevoie astfel încât 

acţiunile de salvare sa se desfăşoare in deplină siguranţă pentru salvatori şi accidentaţi. 

De asemenea se va acorda sprijinul necesar derulării proiectului „ Dezvoltarea sistemului 

integrat de salvare montană la nivelul judeţului Gorj”, proiect în care am participat, începând cu faza 

de concepere a cererilor de finanţare , precum şi în cea de implementare și se vor face demersurile 

necesare pentru obținerea finanțărilor pentru proiectele propuse și incluse în programul de 

dezvoltare turistică națională, respectiv „Refacerea rețelei traseelor turistice montane„ și „ 

Modernizarea căilor de acces către Baza de Salvare și Intervenție salvamont Rânca și amenajarea 

unui heliport „ 

Considerăm ca a fost un an bun pentru activitatea Salvamont la nivelul judeţului Gorj, an în 

care s-a reuşit să se facă faţă tuturor solicitărilor şi, mai ales, să se  cristalizeze un nucleu puternic de 

salvatori profesionişti  şi voluntari care să poată menţine mereu activitatea de salvare montană la un 

nivel foarte bun. 

XI. INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ 

 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”Lt. col. Dumitru Petrescu” al Judeţului Gorj este 
serviciu public deconcentrat în subordinea I.G.S.U. care funcţionează în baza prevederilor legale 
privind managementul situaţiilor de urgenţă în România (art.10 din Ordonanţa Guvernului 
nr.88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru 
situaţii de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.363/2002, modificată şi 
completată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.25/2004 aprobată prin Legea nr.329/2004, 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al 
Situaţiilor de Urgenţă aprobată prin Legea nr.15/2005, Hotărârea Guvernului României nr.1490/2004 
cu modificările şi completările ulterioare şi Hotărârea Guvernului României nr.1492/2004 privind 
principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste) şi 
Regulamentul de organizare şi funcţionare nr. S/1145116 din 07.07.2011. 
 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”Lt. col. Dumitru Petrescu” al Judeţului  Gorj s-a 
înfiinţat la data de 15.12.2004, în baza Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr.I/0621 din 
01.12.2004 prin unificarea Grupului de Pompieri ”Lt. col. Dumitru Petrescu” al Judeţului Gorj cu 
Inspectoratul de Protecţie Civilă al Judeţului Gorj şi a fost reorganizat în anul 2011 prin O.M.A.I. nr. I 
658/2011. 
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 Inspectoratul reprezintă structura specializată din cadrul sistemului judeţean de 
management pentru situaţii de urgenţă destinată să execute misiuni de prevenire, monitorizare şi 
gestionare a situaţiilor de urgenţă în zona de competenţă, reprezentată de teritoriul judeţului Gorj 
şi două localităţi din judeţul Mehedinţi. Activitatea inspectoratului este coordonată de prefect. 
 Organizarea şi funcţionarea inspectoratului se bazează pe principiile legalităţii, 
autonomiei, corelării cerinţelor şi resurselor, cooperării şi solidarităţii, pentru: 

- pregătirea preventivă şi protecţia prioritară a populaţiei; 
- realizarea condiţiilor necesare supravieţuirii în situaţii de urgenţă; 
- participarea la protecţia valorilor culturale, arhivistice, de patrimoniu, a bunurilor materiale şi a 

mediului; 
- desfăşurarea pregătirii profesionale a personalului organismelor specializate şi serviciilor de 

urgenţă; 
- organizarea şi executarea intervenţiei operative pentru limitarea şi înlăturarea efectelor situaţiilor 

de urgenţă; 
- constituirea rezervelor de resurse financiare şi tehnico-materiale specifice. 

 
I. ÎNDEPLINIREA MISIUNILOR DIN COMPETENŢĂ 

 Pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice, în cadrul Inspectoratului funcţionează structuri 
specializate, astfel: 
  a) Comanda inspectoratului: (inspector şef, prim adjunct, adjunct); 
  b) Structuri în coordonarea primului adjunct: Centrul Operaţional şi 
compartimentele: Organizare şi Completare Resurse în Situaţii Excepţionale, Comunicaţii şi 
Tehnologia Informaţiei, Structura de Securitate; 
  c) Inspecţia de Prevenire – coordonată de adjunctul inspectorului şef (Serviciul 
Prevenire; Serviciul Protecţie, Pregătire şi Educaţie Preventivă; Compartimentul Avizare-Autorizare; 
Compartimentul Evidenţă, Analiză şi Prognoze Preventive); 
  d) Structuri de suport:  
   - Serviciul Logistic 
   - Compartimentul Financiar 
   - Biroul Resurse Umane 
   - Compartimentul Juridic şi Contencios 
   - Compartimentul Secretariat şi Documente Clasificate 
   - Compartimentul Informare şi Relaţii Publice  
  e) Subunităţi de Intervenţie 

 Detaşamentul de Pompieri Tg-Jiu (G.I. nr. 1 Tg-Jiu, G.I. nr. 2 Novaci, G.I.nr. 3  
 Bumbeşti-Jiu) 

 Detaşamentul de Pompieri Motru (G.I. nr. 1 Motru, G.I. nr. 2 Tismana) 
 Secţia de Pompieri Turceni (G.I. nr. 1 Turceni, G.I. nr. 2 Hurezani) 

  Prin activitatea desfăşurată în anul 2012 în conformitate cu planul cu principalele 
activităţi, structurile inspectoratului au urmărit eficientizarea sistemului organizatoric şi funcţional 
pentru a asigura în zona de competenţă, în mod unitar şi profesionist, apărarea vieţii, protejarea 
mediului înconjurător, a valorilor materiale şi culturale importante pe timpul producerii unor 
situaţii de urgenţă şi restabilirea stării de normalitate. 
  1. CENTRUL OPERAŢIONAL a desfăşurat activităţi specifice pentru îndeplinirea 
funcţiilor de monitorizare, evaluare, înştiinţare, avertizare, prealarmare, alertare şi coordonare 
tehnică operaţională a intervenţiilor în situaţii de urgenţă, la nivelul zonei de competenţă. 
  În anul 2012, prin dispeceratul Centrului Operaţional Judeţean, s-a asigurat 
managementul a 3490 evenimente care au generat sau puteau genera situaţii de urgenţă în judeţul 
Gorj, media fiind de aproximativ 10 evenimente/zi, după cum urmează: 

a.  au fost gestionate 2226 situaţii de urgenţă, din care: 
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- 2038 acţiuni de intervenţie (935 intervenţii ale structurilor operative ale 
inspectoratului, 1103 intervenţii ale echipelor SMURD, 49  intervenţii ale  
S.V.S.U.); 

- 188 alte acţiuni (115 -  forţele au fost întoarse din traseu, 59 - deplasări 
fără intervenţie, 14 - alarme false).  

b. au fost monitorizate un număr de 1264 alte situaţii la care s-a intervenit de către 
S.V.S.U., cetăţeni, alte instituţii publice, operatori economici sub coordonarea C.J.S.U./C.L.S.U., din 
care: 

-  517 incendii de vegetaţie uscată; 
- 232 situaţii de urgenţă generate ca urmare a fenomenelor meteorologice periculoase, 

vizând în special pe cele din sezonul rece;  
- 515 transporturi diferite din care (218 transporturi deşeuri periculoase, 123 transporturi 

armament şi muniţie, 78 transporturi materiale explozive, 52  transporturi substanţe chimice, 33  
transporturi bunuri şi valori,  11  alte transporturi).  

Intervenţii ale I.S.U.J. Gorj 
Analizând situaţiile de urgenţă, precum şi modul de îndeplinire a măsurilor dispuse în anul 

2012, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Lt.col. Dumitru Petrescu” al judeţului Gorj a 
intervenit singur în 935 situaţii de urgenţă faţă de 632 în anul 2011, reprezentând o creştere de 
48%, [din care: 336 pentru stingerea incendiilor; 24 pentru asistenţa persoanelor (degajări de 
persoane în urma exploziilor, prăbuşirii sau accidentelor de muncă şi rămase blocate în apartament, 
ascensor, la înălţime, etc.); 15 alte situaţii de urgenţă (misiuni pirotehnice, alunecări de teren, 
fenomene meteo periculoase, înlăturarea  efectelor inundaţiilor, avarii la utilităţi publice, etc); 106 acţiuni 
pentru protecţia comunităţilor (asigurare măsuri de apărare împotriva incendiilor la accidente de 
circulaţie şi pe timpul desfăşurării de evenimente publice, protecţia mediului, salvări de animale, 
etc.); 53 intervenţii pentru asigurarea zonei probabile de producere a unor situaţii de urgenţă, 396 
intervenţii la incendii de vegetaţie.  

În ceea ce priveşte activitatea de asigurare a asistenţei medicale de urgenţă la nivelul 
judeţului Gorj, în data de 4 februarie 2012 a fost operaţionalizat Serviciul Mobil de Urgenţă, 
Reanimare şi Descarcerare, fiind dotat cu 3 ambulanţe tip B2 repartizate câte una la Detaşamentul 
de Pompieri Tg-Jiu, Detaşamentul de Pompieri Motru şi Secţia de Pompieri Turceni. 

În anul 2012, pentru acordarea primului ajutor calificat privind efectuarea procedurilor de 
descarcerare şi alte operaţiuni de salvare, au fost pregătiţi un număr de 41 paramedici alăturându-se 
astfel celorlalţi 85, care au urmat acest curs în anii anteriori, ridicând efectivul acestora la nivelul 
inspectoratului la 126, ceea ce reprezintă  23% din numărul total al angajaţilor I.S.U. Gorj. 

Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare a  intervenit în 1103 situaţii de 
urgenţă: 1089 la ajutor medical de urgenţă (intoxicaţii, afecţiuni cardiace, traumatisme, bolnavi cu 
stop cardio-respirator resuscitat, diverse alte situaţii, accidente rutiere, arsuri), 12 acţiuni de 
descarcerare şi 2 asistenţa persoanelor. Pe timpul acţiunilor de intervenţie SMURD au fost salvate 
un număr de 1128 persoane (1009 adulţi şi 119 copii),  iar 26 au fost găsite decedate.   

         Comparativ cu anul 2011, în perioada analizată, situaţia este următoarea : 
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  Principalele creşteri în anul 2012, faţă de anul 2011, s-au înregistrat la incendii de 
vegetaţie, intervenţiile la acestea crescând cu 87% şi la intervenţiile pentru asigurarea zonei 
probabile de producere a unor situaţii de urgenţă cu 152%. Totodată, a crescut numărul incendiilor 
cu 33%, intervenţiilor la acţiuni pentru protecţia comunităţilor cu 5%, la alte situaţii de urgenţă 34% 
(misiuni pirotehnice, asigurare măsuri p.s.i., fenomene meteo periculoase, etc.)., iar scădere s-a 
înregistrat la asistenţa persoanelor cu 22%. 
 De asemenea, din totalul celor 935 intervenţii  (I.S.U.+S.V.S.U.): 69,09% (646)    s-au produs 
la gospodării ale populaţiei; 2,57% (24) alte activităţi de servicii; 2,14% (20) în administraţie publică; 
1,93% (18) în silvicultură; 1,71% (16) la transporturi şi depozitare; 0,75% (7) în sănătate; 0,64% (6) în 
industrie; 0,53% (5) construcţii; 0,43%(4) hoteluri şi restaurante; 0,43%(4) învăţământ; 0,43% (4) 
agricultură şi serv. aux.; 0,32% (3) energie electrică şi termică, gaze şi apă 0,32% (3) la comerţ şi 
reparaţii bunuri;  0,11% (1) activităţi financiare; 0,11% (1)  la poştă şi telecomunicaţii şi 18,50% (173) 
alte situaţii (deblocare uşi, degajare materiale de pe căile de transport, etc.).  

 
  
 Din totalul celor 363 intervenţii la incendii, 288 au fost înregistrate ca incendii la 
proprietăţi individuale (din care: 264 gospodării ale populaţiei – locuințe/anexe, 6 la terenuri ale 
cetăţenilor aflate în afara perimetrului gospodăriei şi 18 la mijloace de transport proprietate 
individuală). 

Situaţia intervenţiilor pe subunităţile Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Lt.col. 

Dumitru Petrescu” al judeţului Gorj este următoarea: 

incendii asis. pers. alte sit.
acţ. ptr. Prot.

Comun.
incendii de
vegetaţie

asigurare/
supraveghere

2012 336 24 20 106 396 53

2011 253 31 15 101 211 21
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 Cumulativ, forţele participante la intervenţii ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă 

„Lt.col. Dumitru Petrescu” al judeţului Gorj au  fost de 146 ofiţeri, 4 maiştri militari şi 5004 subofiţeri, 

media fiind de aproximativ 7 participanţi/intervenţie. 

Pe timpul intervenţiilor altele decât cele SMURD au fost salvate 91 persoane (73 adulţi şi 18 

copii) faţă de 65 (55 adulţi şi 10 copii) în anul 2011, cumulativ pe timpul intervenţiilor în anul 2012 au 

fost salvate 1193 cifra reflectând pregnant eficienţa acţiunilor de intervenţie ale I.S.U. Gorj. Au fost 

protejate bunuri şi instalaţii în valoare de 25.921.154 lei, faţă de 29.760.800 lei în 2011. Pagubele 

produse ca urmare a manifestării evenimentelor care au generat situaţii de urgenţă au fost estimate 

la 5.242.675 lei, faţă de 4.186.100 lei în 2011. Pe timpul desfăşurării acţiunilor operative de 

intervenţie nu au fost înregistrate victime sau răniţi din cadrul forţelor de intervenţie ale 

inspectoratului, dar din păcate la sosirea forţelor de intervenţie la faţa locului au fost găsite 46 

persoane decedate.  

Intervenţii pe localităţi 
Analizând intervenţiile pe localităţi în anul 2012, „Situaţia cu cele mai multe situaţii de 

urgenţă produse pe localităţi în anul 2012” se prezintă astfel, remarcând în special primele trei 
localităţi:  

Nr. 
crt. 

Total situaţii de 
urgenţă 

SMURD Incendii 
Incendii la gospodării 

ale populaţiei 
Incendii 

vegetaţie uscată 

1.  Tg-Jiu 562 Tg-Jiu 289 Tg-Jiu 47 Tg-Jiu 18 Tg-Jiu 67 

2.  Motru 242 Motru 154 Motru 22 Bumbeşti-Jiu 
11 Bumbeşti

-Jiu 
49 

3.  Turceni 94 Turceni 69 
Bumbeşti -

Jiu 
16 

Motru 10 
Motru 45 

4.  
Bumbeşti 

–Jiu 
82 Padeş 35 Novaci 13 

Novaci 10 
Novaci 29 

5.  Novaci 61 Plopşoru 32 
Tg-

Cărbuneşti 
10 

Drăguţeşti 10 
Peştişani 19 

6.  Tismana 29 Scoarţa 34 Drăguţeşti 10 
Tg-

Cărbuneşti 
9 

Hurezani 17 

7.  Scoarţa 55 Borăscu 32 Tismana 10 Tismana 7 Turceni 16 

8.  Slivileşti 47 Cătunele 30 Crasna 9 Crasna 7 Ţicleni 10 

9.  Plopşoru 42 Slivileşti 31 Rovinari 8 Slivileşti 7 Scoarţa 10 

10.  Padeş 41 Ţânţăreni 24 Slivileşti 7 Brăneşti 6 Slivileşti 8 

 

Detaşamentul de Pompieri Tg-Jiu 545 

61,54% 
   Garda de intervenţie nr. 1 Tg-Jiu 360 

   Garda de intervenţie nr. 2 Novaci 106 

   Garda de intervenţie nr.3 Bum.-Jiu 79 

Detaşamentul de Pompieri Motru 175 

18,75 %    Garda de intervenţie nr. 1 Motru 140 

   Garda de intervenţie nr. 2 Tismana 35 

Secţia de Pompieri Turceni 166 

15,54%    Garda de intervenţie nr. 1 Turceni 106 

  Garda de intervenţie nr. 2 Hurezani 60 

S.V.S.U./S.P.S.U. 49 4,16% 

Total 935  
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Intervenţii ale SVSU/SPSU 
Serviciile Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă au intervenit în 49 situaţii şi au participat în 

cooperare cu ISU Gorj la 163 intervenţii.  
Pe timpul intervenţiilor în situaţii de urgenţă I.S.U. Gorj a fost sprijinit în total de către  1062 

voluntari  şi 2750 civili, media fiind de aproximativ 4 persoane/intervenţie. 
Pe lângă activitatea de monitorizare şi coordonare operaţională a structurilor operative, 

Centrul Operaţional a desfăşurat activităţi specifice privind: 
a) pregătirea personalului propriu şi a componentelor sistemului judeţean de management 

al situaţiilor de urgenţă. În scopul asigurării însuşirii cunoştinţelor teoretice, formării deprinderilor şi 
aptitudinilor necesare menţinerii şi creşterii capacităţii de intervenţie a unităţii şi subunităţilor, 
îndeplinirii misiunilor specifice, independent sau în comun cu alte forţe de intervenţie din Sistemul 
Judeţean de Management al Situaţiilor de Urgenţă, în anul 2012 au fost planificate, organizate şi 
desfăşurat 5 exerciţii  de conducere a acţiunilor de intervenţie (EXCON)  şi un exerciţiu 
demonstrativ cu forţe şi mijloace în teren (EXFT) 

b) informarea operativă a preşedintelui, vicepreşedintelui CJSU, a inspectoratului general şi 
a celorlalte instituţii cu atribuţii în managementul situaţiilor de urgenţă, privind situaţiile de urgenţă 
produse  pe teritoriul judeţului prin 875 rapoarte; 

c) elaborarea a 4 proceduri de intervenţie; 
d) elaborarea a 10 analize, 21 planuri de acţiune/măsuri, 3 planuri/protocoale de cooperare 

cu instituţiile cu atribuţii în domeniu.  
Activitatea de înştiinţare a CLSU, instituţiilor cu atribuţii şi operatorilor economici  s-a 

materializat prin transmiterea a 8 avertizări meteorologice COD PORTOCALIU, 35 atenţionări 
meteorologice - COD GALBEN, 17 informări meteorologice, 40 atenţionări meteorologice imediate 
(Cod Galben) şi 8 atenţionări hidrologice - COD GALBEN.  

Din analiza indicatorilor de performanţă ai situaţiei operative a inspectoratului în anul 
2012,  reiese faptul că situaţia operativă a inspectoratului este foarte bună. 

Nr. 
crt. 

 
Indicatori 

 
Valoare 

Poziţia în 
clasamentul 

naţional 

 
Calificativ 

1. Numărul incendiilor la 100.000 de locuitori. 88 24 B 

2. Numărul intervenţiilor SMURD la 100.000 locuitori 290 3 FB 

3. Numărul incendiilor la 1.000 km2 62 15 FB 

4. Ponderea intervenţiilor, din total, la care au participat 
serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă. 

10 5 FB 

5. Numărul persoanelor salvate din incendii la 100.000 
locuitori 

10 9 FB 

6. Valoarea bunurilor salvate la 100.000 locuitori (mii lei) 25.921 14 FB 

7. Valoarea timpului mediu de răspuns la incendii (min) 15 8 FB 

8. Numărul victimelor (decedaţi, răniţi) la 100.000 
locuitori 

2/9 12 FB 

 
 Printr-o coordonare şi conducere eficientă a structurilor proprii şi a celor cu care se 
cooperează s-a asigurat un management eficient al tuturor situaţiilor de urgenţă produse pe 
teritoriul judeţului Gorj reuşindu-se restabilirea într-un timp scurt a stării de normalitate cu pierderi 
minime de vieţi omeneşti şi bunuri materiale. 
 2. INSPECŢIA DE PREVENIRE 

 Activitatea de prevenire a fost planificată şi desfăşurată conform prevederilor O.M.A.I. nr. 
1.474 din 12 octombrie 2006 pentru aprobarea „Regulamentului de planificare, organizare, 
pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă” şi a Planului nr. 847002 
din 03.01.2012 cu activităţile de prevenire pentru anul 2012, în scopul preîntâmpinării, reducerii 
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sau eliminării riscurilor de producere a situaţiilor de urgenţă pe teritoriul judeţului Gorj. 
În acest scop, au fost planificate şi executate un număr de  1821 (737 în 2011) controale de 

prevenire, din care 1200 (204 în 2011) instituţii publice, 332 (255 în 2011) operatori economici, 155 
(162 în 2011) controale la cele 70 localităţile din judeţ, 31 (30 în 2011) obiective de investiţii, 7 (6 în 
2011) societăţi/institute de proiectare, 9 (11 în 2011) obiective ale căror activităţi prezintă pericol de 
accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, 2 (0 în 2011) construcţii hidrotehnice, 1 
(3 în 2011) puncte de comandă, 70 (57 în 2011) la servicii voluntare pentru situaţii de urgenţă şi 14 
(9 în 2011) la servicii private pentru situaţii de urgenţă.   

Se observă o creştere de peste 2,5 ori a numărului total de controale faţă de anul trecut. 
Pe timpul controalelor s-au desfăşurat 95 (110 în 2011) exerciţii de alarmare în caz de 

incendiu, 125 (27 în 2011) exerciţii de alarmare în situaţii de protecţie civilă, 71 (31 în 2011) exerciţii 
şi aplicaţii  cu serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă şi 1661 (468 în 2011) activităţi 
de instruire cu personalul de pe locurile de muncă, fiindu-le prezentate tipurile de risc specifice şi 
modul de intervenţie şi comportare în cazul producerii unor situaţii de urgenţă. 

Au fost executate 615 (419 în 2011) verificări, din care 22 (24 în 2011) adăposturi, 23 (27 în 
2011) localităţi aflate în zona de inundabilitate, 55 (49 în 2011) zone cu alunecări sau prăbuşiri de 
teren, 23 (27 în 2011) localităţi afectate de alunecări sau prăbuşiri de teren, 128 (126 în 2011) 
sirene de alarmare şi 364 (164 în 2011) spaţii de evacuare. 

Cu ocazia activităţilor de control au fost constatate 5323 (2996 în 2011) nereguli şi 
deficienţe de natură organizatorică şi tehnică. Din totalul acestora, 1481 (1286 în 2011) nereguli şi 
deficienţe au fost soluţionate operativ, iar pentru celelalte 3842 (1710 în 2011) nereguli, factorii 
de decizie ai unităţilor administrativ-teritoriale, instituţiilor publice precum şi operatorilor 
economici verificaţi au dispus măsuri de remediere cu termene şi responsabilităţi concrete. Pe 
timpul controalelor au fost aplicate un număr de 1345 (534 în 2011) sancţiuni contravenţionale 
din care 1164 (413 în 2011) avertismente şi 181 (121 în 2011) amenzi contravenţionale în cuantum 
de 106.700 (71.700 în 2011) lei. 

În anul 2012 au fost acordate un număr de 75 (70 în 2011) avize pentru transportul 
deşeurilor periculoase şi 19 (22 în 2011) avize pentru planuri de evacuare în situaţii de urgenţă. 

Pentru asanarea teritoriului de muniţia rămasă neexplodată din timpul conflictelor armate s-
au executat 7 (10 în 2011) misiuni. Aceste misiuni au constat în ridicarea şi depozitarea a 3 proiectile 
explozive calibru 76 mm, 3 proiectile explozive calibru 100 mm, 16 grenade defensive de exerciţiu, 
12 cartuşe de infanterie calibru 7,65. Pe timpul îndeplinirii acestor misiuni nu au avut loc incidente. 

În scopul îndeplinirii cerinţei esenţiale „securitatea la incendiu” au fost înregistrate şi 
soluţionate în termenul legal, un număr de 133 cereri şi s-au verificat un număr de 2205 (1974 în 
2011) documentaţii tehnice de specialitate în cadrul Comisiilor Consultative şi de Analiză Tehnică. 

În urma verificărilor documentaţiilor tehnice şi în teren au fost eliberate 26 (36 în 2011) 
autorizaţii securitate la incendiu, 60 (52 în 2011) avize de securitate la incendiu, 19 (20 în 2011) de 
acorduri de securitate la incendiu pentru organizarea şi desfăşurarea jocurilor de artificii şi 6 acorduri 
pentru comercializarea articolelor pirotehnice. 

Datorită nerespectării normelor, normativelor şi a legislaţiei în vigoare în domeniul proiectării 
şi realizării construcţiilor, au fost respinse 2 (3 în 2011) cereri de eliberare a avizului de securitate la 
incendiu. 

Activitatea de asistenţă tehnică de specialitate a fost concretizată prin transmiterea a 133 (90 
în 2011) răspunsuri şi puncte de vedere la solicitările adresate. 

În decursul perioadei analizate au fost înregistrate 19 (17 în 2011) petiţii şi sesizări adresate 
unităţii, privind nerespectarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor şi protecţiei civile, care au 
fost verificate şi rezolvate în termenul legal. 

Pe parcursul anului 2012 activitatea de informare preventivă a populaţiei cu privire la 
riscurile existente şi modul de comportare în cazul producerii unor situaţii de urgenţă a fost 
concretizată prin întocmirea şi editarea a 2 (2 în 2011) reviste (Protecţia Civilă şi Pompierii Gorjeni 
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fiind considerată de I.G.S.U. cea mai bună revistă din anul 2012), 22 (31 în 2011) materiale şi articole 
preventive, 2 (7 în 2011) broşuri, 13 (21 în 2011) afişe, 4 (14 în 2011) pliante şi prin participarea la 13 
(3 în 2011) emisiuni radio şi 6 (8 în 2011) emisiuni TV. 

În anul 2012 au fost încheiate un număr de 7 (15 în 2011) protocoale de pregătire a 
preşcolarilor şi elevilor şi un protocol de pregătire a persoanelor private de libertate cu Penitenciarul 
Tg-Jiu, activităţile desfăşurându-se  conform programelor calendar ale acestora. 

Au mai fost organizate şi desfăşurate: 
- 14 activităţi Ziua Porţilor Deschise, din care 5 la sediile Inspectoratului şi 10 la serviciile voluntare 
pentru situaţii de urgenţă de categoriile a III-a şi a IV-a din localităţile Alimpeşti,  Baia de Fier,   
Bumbeşti Piţic,   Cruşeţ,   Dănciuleşti,   Polovragi,   Rovinari,   Săcelu,   Stejari,  Tg-Cărbuneşti. 

- activităţi de informare a elevilor şi preşcolarilor în cadrul programului „Şcoala Altfel”; 
- activităţi pe timpul vacanţei de vară în taberele de agrement din judeţ. 
Începând cu lunile septembrie, respectiv noiembrie au fost lansate Campaniile naţionale de 

informare şi educare preventivă „F.O.C. – Flăcările Omoară Copii” şi „R.I.S.C. – Renunţă 
Improvizaţiile Sunt Catastrofale”, campanii ce se desfăşoară şi în judeţul Gorj. 

Principalele activităţi desfăşurate pentru popularizarea campaniilor au fost:  
- transmiterea spoturilor audio-video ale campaniilor la posturile radio/TV locale pentru 

difuzare; 
- organizarea şi desfăşurarea a 2 instruiri cu asistenţii maternali profesionişti din judeţul Gorj;  
- organizarea de puncte de informare preventivă în locuri cu afluenţă mare de persoane; 
- încheierea de acorduri de colaborare cu instituţii şi operatori economici (locuri cu afluenţă 

mare de persoane),  în scopul popularizării campaniilor prin afişarea materialelor acestora; 
- identificarea de noi parteneri ai campaniilor în scopul tipăririi mai multor materiale ale 

acestora, reuşindu-se tipărirea unui număr de 600 de afişe ale campaniei „F.O.C. – Flăcările Omoară 
Copii” în colaborare cu S.C. Vel Pitar S.A. Rm. Vâlcea - Punct lucru Tg-Jiu şi S.C. Lafarge Ciment S.A. 
Bucureşti – Punct lucru Tg-Jiu. 

Activitatea de pregătire a populaţiei în domeniul situaţiilor de urgenţă s-a desfăşurat 
Conform „Planului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă pe anul 2012”, prin cursuri  
organizate de Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de 
Urgenţă - Ciolpani şi Centrul Zonal de Pregătire pentru Protecţie Civilă din Craiova precum şi prin 
convocări, instructaje, aplicaţii, exerciţii şi concursuri organizate de inspectorat. 

Prezenţa personalului planificat la cursuri la cele 2 centre de pregătire în 2012 a fost de 64,5% 
(74,3% în 2011), procentul de participare la Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru 
Managementul Situaţiilor de Urgenţă – Ciolpani a fost de 50% (70% în 2011), iar la Centrul Zonal de 
Pregătire pentru Protecţie Civilă din Craiova a fost de 78,9% (78,7% în 2011). Menţionăm că 
persoanele ce au absentat nemotivat la cursuri, au fost sancţionate contravenţional conform 
prevederilor legale în vigoare. 

Activitatea Compartimentului Avizare-Autorizare a fost verificată de o comisie din cadrul 
I.G.S.U. cu privire la activitatea personalului nominalizat să efectueze auditul de supraveghere a 
persoanelor autorizate/atestate care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor, 
rezultatele fiind foarte bune. 

În activitatea de prevenire desfăşurată în anul 2012 au fost întâmpinate şi unele greutăţi ce 
nu au afectat îndeplinirea obiectivelor propuse, şi anume dotarea insuficientă cu mijloace auto, 
materiale şi echipamente de birotică. 

Nr. 
Crt. 

        Indicatori evaluare                          Calcul 
Calificativ  Punctaj 

 
1 

I1- Ponderea timpului executat pentru 
activităţile de prevenire din totalul 
timpului de lucru alocat 

I1 = 2915  x 100% = 98,8 % 
       2952 

 
FB 4 

 I2- Procentul controalelor efectuate I2 = 1821 x 100% = 99 % FB 4 
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2 din totalul controalelor planificate          1827 

 
3 

I3- Procentul activităţilor de pregătire 
a populaţiei desfăşurate, din totalul 
celor planificate 

I3 = 1199 x 100% = 99 % 
         1213 

 

FB 4 

 
4 

I4- Procentul inspecţiilor efectuate 
conform prevederilor H.G.804/2007 
din totalul inspecţiilor planificate 

I4 = 9  x 100% = 100% 
           9 

FB 4 

 
5 

I5- Numărul investiţiilor avizate pentru 
care nu s-a emis autorizaţia de 
securitate la incendiu la punerea în 
funcţiune 

 
I5 = 0 

 
FB 4 

 
6 

I6- Procentul proceselor verbale de 
constatare şi sancţionare a 
contravenţiilor anulate pentru vicii de 
formă, din totalul proceselor verbale 
de constatare şi sancţionare a 
contravenţiilor încheiate 

I6=   0  x 100% = 0 
             183 

       FB 4 

 
 
7 

I7- Procentul de cadre din Inspecţia de 
Prevenire care au fost implicate în 
reclamaţii în legătură cu îndeplinirea 
activităţilor funcţionale care s-au 
confirmat, raportat la numărul de 
cadre al inspecţiei judeţene 

I7=   0  
                     

       FB 4 

8 I8- Număr de petiţii/sesizări la care s-a 
revenit ca urmare a răspunsului neclar 
sa incomplet transmis iniţial; 

 
   I8=   0    

                      
       FB 4 

 
9 

I9- Procentul personalului planificat la 
cursuri şi sancţionat contravenţional 
cu amendă ca absent nemotivat, 
raportat la totalul personalului 
planificat şi absent nemotivat 

 
I9=  4 x 100% = 100 % 

          3 
       FB 4 

 
10 

I10- Dinamica incendiilor produse la 
operatorii economici şi instituţii faţă 
de aceeaşi perioadă a anului 
precedent 

I10= 26-14 x 100% =  +  
85% 

   14 a crescut 
        NS 1 

 
11 

I11- Dinamica situaţiilor de urgenţă 
produse la operatorii economici şi 
instituţii faţă de aceeaşi perioadă a 
anului precedent 

I11 = 0-2  x 100% =2 
 - 200 %  
a scăzut 

       FB 4 

 
 
12 

I12- Ponderea intervenţiilor la care au 
participat serviciile voluntare şi private 
pentru situaţii de urgenţă din totalul 
intervenţiilor din zona de competenţă 

I12 = 452  x 100% = 63,5 % 
        712 

       FB 4 

I general         FB      45 

Analizând indicatorii de evaluare stabiliţi de către I.G.S.U., conform O.I.G. nr. 
1142/IG/24.09.2008, se constată că activitatea Inspecţiei de Prevenire în anul 2012 a fost foarte 
bună, principalele obiective fiind îndeplinite. 
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 3. INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE  
Compartimentul Informare şi Relaţii Publice îşi desfăşoară activitatea în baza Legii 

Nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public şi a Instrucţiunilor Nr. 171/2001 
privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de relaţii publice, tradiţii, educaţie şi sport în 
Ministerul de Interne şi a urmărit informarea corectă şi oportună a populaţiei prin intermediul 
mass-mediei, asupra activităţiilor desfăşurate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Lt.col. 
Dumitru Petrescu” al judeţului Gorj, dar şi pentru transmiterea către cetăţeni a informaţiilor despre 
riscurile predictibile în anumite zone din judeţ şi perioade de timp. 

 
Monitorizarea modului de prezentare a activităţii inspectoratului de către mass media 
În scopul informării populaţiei cu privire la  activitatea Inspectoratului pentru Situaţii de 

Urgenţă Gorj, cunoaşterii şi aplicării regulilor şi  măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor şi a 
consecinţelor negative ale nerespectării acestora, au fost publicate în mass-media locală, regională şi 
centrală, un număr de 1241 referiri faţă de 1055 referiri în anul 2011, din care 1232 referiri pozitive 
şi neutre (132 pozitive şi 1100 neutre) reprezentând 99% din numărul total, comparativ cu  1047 
referiri pozitive şi neutre (113 pozitive şi 934 neutre), în anul 2011 şi 9 referiri nefavorabile, (cu o 
referire mai mult decât în  anul 2011). 

De asemenea au fost monitorizate un număr de 404 referiri în 2012 faţă de 338 referiri în 
2011, la posturile locale, regionale şi centrale de radio şi televiziune. 

În anul 2012, reprezentanţi ai I.S.U. Gorj au participat la un număr de 9 emisiuni ale 
posturilor locale de televiziune, faţă de 15 emisiuni la care s-a participat în anul 2011 şi trei 
emisiuni la posturile locale de radio, faţă de numai o emisiune la care s-a participat în anul 2011.  
  Întocmirea materialelor de presă şi asigurarea publicării acestora 
 Pe parcursul anului 2012, Compartimentul Informare şi Relaţii Publice al I.S.U. Gorj, a 
întocmit şi dat spre publicare un număr de 73 comunicate şi buletine de presă, cu 34 mai puţine 
decât în anul 2011. 

De asemenea s-a asigurat întocmirea şi transmiterea unui articol revistei „Pompierii 
Români”, editată de I.G.S.U.  

 
 În cursul anului 2012, unitatea a fost dotată cu un număr 4 autospeciale de stingere cu apă 
şi spumă de capacitate mărită marca MERCEDES şi o autospecială de descarcerare grea marca 
MAN, autospeciale achiziţionate prin Programul Operaţional Regional, gestionat de Asociaţia de 
Dezvoltare Regională S-V Oltenia, din care Consiliul judeţean Gorj face parte. 

Începând cu luna februarie 2012, au fost introduse în exploatare cele 3 ambulanţe SMURD 
primite de unitatea noastră în luna decembrie a anului 2011. 
 În concluzie, analizând obiectiv modul în care comanda şi personalul I.S.U.J. Gorj, au acţionat 
gestionarea evenimentelor care au generat situaţiile de urgenţă în anul 2012 în zona de competenţă, 
putem afirma că rezultatele obţinute au fost preponderent foarte bune. Obţinerea acestor 
rezultate a fost posibilă în primul rând datorită unei colaborări foarte bune cu toţi factorii de decizie 
de la nivelul Instituţiei Prefectului – Judeţul Gorj, Consiliului Judeţean Gorj, comitetelor locale 
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pentru situaţii de urgenţă, instituţiilor şi operatorilor economici din judeţ cu atribuţii în 
managementul situaţiilor de urgenţă, precum şi datorită profesionalismului şi devotamentului de 
care au dat dovadă militarii de la I.S.U.J. Gorj. Mulţumim pe această cale tuturor colaboratorilor 
din cadrul instituţiilor şi operatorilor economici din judeţul Gorj. 
 Ne dorim să fim în permanenţă utili şi eficienţi, în greaua, dar nobila noastră misiune, de 
„salvatori” în situaţii de urgenţă.        
  

XII. DEZVOLTAREA ȘI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII 

 

1. Infrastructură rutieră  

1. La capitolul ,,Achiziţii servicii de proiectare” 
În urma încheierii contractelor cu societăţile de proiectare, datorită valorilor rezultate în 

urma licitaţiilor privind achiziţiile de servicii de proiectare şi a analizării contractelor de prestări 
servicii aflate în curs de derulare, a rezultat faţă de prevederile bugetare preconizate, suma de 
27.280,00 lei inclusiv T.V.A., situaţia prezentându-se astfel:  

 Pentru obiectivul de investiție ,,Consolidare terasamente pe DJ 675A, km 10+400, 
com. Berlești, județul Gorj”, au fost efectuate plăţi în valoare de 27.280,00 lei, reprezentând plata 
integrală a serviciilor de proiectare documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, proiect tehnic 
și detalii de execuție. 

Drumul județean 675A are lungimea reală de 15+930 km, poziția kilometrică 0+000 aflându-
se la intersecția cu DN 67B în localitatea Licurici. 

DJ675A trece prin următoarele localități: Licurici, la km 0+000, Berlești, la km 6+500, 
Bustuchin, la km 12+300 și Pojaru, la km 14+400.  

 

 
 

DJ 675A- (DN 67B)Licurici-Berlești-PîrîulViu-Cionți-Pojaru-(DJ675C) 
 

Pe drumul județean 675A, la km 10+400, a evoluat o alunecare de teren care pune în pericol 
desfășurarea circulație rutiere pe sectorul de drum ce face legătura între comuna Berlești și comuna 
Bustuchin. 
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Ţinând cont  ca pe sectorul de drum judeţean pe care se află alunecarea de teren sau executat 
lucrări de reabilitare sistem rutier, considerăm că pentru transportul rapid şi-n condiţii de siguranţă, 
pentru accesul eficient al tuturor mijloacelor de transport necesare fluxului  normal de viață, este  
necesara consolidarea terasamentelor pe drumul județean DJ 675A, la km10+400, în comuna 
Berlești. 

 

            
 

DJ 675A, km 10+400, Com. Berlești, Jud. Gorj 
 

2. La capitolul ,,Execuţie lucrări” 
 

Analizând stadiul lucrărilor de investiţii pe drumurile publice judeţene, în urma încheierii 
contractelor de execuţie lucrări, datorită valorilor rezultate în urma licitaţiilor privind achiziţiile de 
execuţie lucrări, a rezultat, faţă de prevederile bugetare preconizate, suma  de 1.117.033,97 lei 
inclusiv T.V.A., situaţia pentru fiecare obiectiv în parte prezentându-se astfel:  

 

 Reabilitare DJ 673A, Dragoteşti-Mătăsari-DN 67 – 27,790 km 
 

Documentaţia Tehnico-Economică(Studiu de Fezabilitate+Proiect Tehnic+Detalii de 
Execuţie), a fost întocmită în baza  Programului multianual "Asistenţă tehnică pentru sprijinirea 
autorităţilor administraţiei publice locale în pregătirea tehnică a proiectelor de investiţii publice, 
finanţate prin Programul operaţional regional 2007-2013". Indicatorii tehnico-economici au fost 
aprobaţi prin Şedinţă de Consiliul judeţean - nr. hotărâre 10/27.01.2009.  Obiectivul de investiţie 
"Reabilitare DJ 673A, Dragoteşti-Mătăsari-DN67-27,790km", a fost inclus şi aprobat în programul 
finanţat în baza HG 577/1997 privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi asfaltarea  drumurilor 
de interes local clasate. În baza contractului nr. 9078/15.09.2009, încheiat cu Consiliul Judeţean Gorj 
în calitate de beneficiar, constructorul lucrării este Asociaţia S.E.C.O.L. S.p.a. Roma şi S.C. SECOL 
ROMÂNIA S.R.L. Valoarea contractului este de 25.347 mii lei inclusiv T.V.A., cu o perioadă de 
execuţie de 24 de luni.. 

În acest sens, pentru obiectivul de investiție “Reabilitare DJ 673A, Dragoteşti-Mătăsari-DN 
67 – 27,790 km”- execuție lucrări, în anul 2012, au fost efectuate plăți în valoare de 4.183.219,28 lei 
inclusiv T.V.A., după cum urmează: 

- 17.639,43 lei – fonduri proprii 
- 4.165.525,85 lei  prin H.G. nr. 577/1997  
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Lucrările la obiectivul de investiție “Reabilitare drum județean DJ 673A, Dragoteşti-
Mătăsari-DN 67 – 27,790 km”, realizate în anul 2012, au constat din așternerea stratului de 
egalizare și a stratului de binder, pe o lungime de aproximativ 25 km și a stratului de uzură pe o 
lungime de aproximativ 4 km.  
 

 Consolidare pod pe DJ 675 B,   km 24+800, Comuna Alimpeşti, judeţul Gorj 
Drumul județean 675B are lungimea reală de 25+850 km, poziția kilometrică 0 aflându-se la 

intersecția cu DN 67. 
DJ675B trece prin următoarele localităti: Albeni, la km 2+500, Călugăreasa, la km 8+400, 

Prigoria, la km 11+900 și Alimpești, la km 11+900.  
 

 DJ 675B, Albeni-Prigoria-Alimpești 
 

Podul de la km 24+800 are 2 deschideri de câte 27 de m, este alcătuit din grinzi de beton 
precomprimat, traversează râul Olteţ şi a fost construit în anul 1977. 

 
 

                         
                 Pod pe DJ 675B, km 24+800 - partea carosabilă – situație inițială 
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                          Pod pe DJ 675B, km 24+800 – rosturi de dilatație – situație inițială 
 
 

         
 
        Pod pe DJ 675B, km 24+800 – parapeți de protecție, borduri, trotuare – situație inițială 
 

În anul 2011 a fost demarată procedura de achiziție publică de lucrări pentru obiectivul de 
investiție “Consolidare pod pe DJ 675 B,   km 24+800, Comuna Alimpeşti, judeţul Gorj”.   În acest 
sens a fost semnat contractul de execuție lucrări nr. 16807/20.10.2011, între Unitatea Administrativ-
Teritorială   Județul Gorj în calitate de achizitor și Asocierea S.C. Tehcon Edilitare & Infrastructură 
S.R.L. – S.C. IDP Gorj S.A. în calitate de executant.  

În anul 2011 au fost executate și decontate lucrări în valoare de 50.000 lei. 
Execuția lucrărilor la obiectivul de investiție “Consolidare pod pe DJ 675 B,   km 24+800, 

Comuna Alimpeşti, judeţul Gorj”, au fost finalizate în anul 2012 și au fost efectuate plăți în valoare 
de 1.099.394,54 lei inclusiv T.V.A. 
   
 

CHELTUIELI CURENTE 
 
 

 Activitatea de întreţinere şi reparaţii drumuri publice judeţene 
 

Drumurile publice judeţene sunt componente principale ale sistemului de infrastructură 
judeţean, iar întreținerea și repararea lor reprezintă o prioritate pentru judeţul Gorj, cu impact 
semnificativ şi benefic în dezvoltarea obiectivelor socio-economice, prin descongestionarea şi 
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fluidizarea circulaţiei, facilitarea legăturilor interjudeţene şi a legăturilor cu şi între căile rutiere 
principale, prin reducerea timpului şi a costurilor de transport, îmbunătăţirea accesului şi creşterea 
eficienţei administrării reţelei judeţene şi, mai ales, valorificarea potenţialului turistic şi economic, 
precum şi desfăşurarea unui trafic rutier în condiţii normale de siguranţă şi transport.   

Reţeaua de drumuri publice judeţene este constituită dintr-un număr de 34 de drumuri 
judeţene, cu o lungime totală de 837 de km, drumuri cu o stare de viabilitate precară, determinată 
atât de structura rutieră îmbătrânită şi ieşită din perioada normală de funcţionare (circa 60%), cât şi 
de traficul de mare tonaj, în continuă creştere pe marea majoritate a acestora. 

Pentru anul 2012, Unitatea Administrativ Teritorială -  Judeţul Gorj şi-a propus executarea unei 
palete largi de lucrări de întreţinere, care să asigure o stare de viabilitate corespunzătoare reţelei de 
drumuri publice judeţene în scopul încadrării în strategia de viabilizarea celor 34 de drumuri 
judeţene, astfel încât acestea să fie aduse la parametrii tehnici conform normativelor tehnice în 
vigoare. 

Realizarea lucrărilor de întreţinere curentă a fost efectuată conform prevederilor 
,,Normativului privind lucrările de întreţinere şi reparare a drumurilor publice”, indicativ AND 554-
2002, a reglementărilor tehnice şi standardelor din domeniu în vigoare. 

Întreţinerea curentă a reţelei de drumuri publice judeţene de pe raza judeţului Gorj, a fost 
realizată în scopul menţinerii acestora la nivelul standardelor şi reglementărilor tehnice în vigoare 
privind calitatea şi siguranţa traficului. 

Lucrările au fost realizate pe bază de comandă în funcţie de bugetul alocat al beneficiarului. 
 
Principalele categorii de lucrări care s-au executat sunt prezentate în tabelul  de mai jos: 
 
 

Nr. 
crt. 

Simbol 
articol 

Denumire articol U.M. 

1 101.1. 
Întreţinerea părţii carosabile specifice tipului 

de îmbrăcăminte   

2 101.1.1. Întreţinere îmbrăcăminţi asfaltice 
  

  
Plombări execuţie 100 mp 

  
Colmatarea fisurilor şi crăpăturilor execuţie 100 ml 

  
Badijonarea suprafeţelor poroase execuţie 100 mp 

3 101.1.2. Întreţinere îmbrăcăminţi cu lianţi hidraulici 
  

  
Colmatarea rosturilor şi crăpăturilor execuţie 100 ml 

  
Refaceri dale execuţie 100 mp 

4 101.1.5. Întreţinerea drumurilor pietruite 
  

  

Greblarea pietrei alergătoare şi aşternerea pe 
drum, aprovizionarea cu materiale pietroase în 

val până la 300 mc/km 
execuţie km 

  
Scarificare şi reprofilare drum execuţie 100 mp 
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Nr. 
crt. 

Simbol 
articol 

Denumire articol U.M. 

5 101.2. Întreţinere comună tuturor drumurilor 
  

6 101.2.1. Întreţinere platformă drum 
  

  
Curăţirea platformei drumurilor de materiale 

aduse de viituri 
execuţie mc 

  
Tratarea burduşirilor execuţie 100 mp 

  
Aducerea la profil a acostamentelor prin tăiere 

manuală 
execuţie 100 mp 

  
Aducerea la profil a acostamentelor prin tăiere 

mecanică 
execuţie 100 mp 

  
Completarea acostamentelor şi nivelări la cotă execuţie mc 

  
Tăieri de cavalieri execuţie mc 

7 101.2.2. Asigurarea scurgerii apelor 
  

  
Curăţire şanţuri execuţie ml 

  
Executarea şanţurilor de pământ execuţie ml 

  
Desfundare şanţuri execuţie ml 

  
Întreţinere drenuri execuţie 100 ml 

  
Amenajări ale torenţilor şi canalelor de 

evacuare până la 200 m lungime 
execuţie 100 ml 

8 101.2.3. 
Întreţinerea mijloacelor pentru siguranţa 

circulaţiei   

  
Întreţinerea indicatoarelor de km (borne) execuţie buc 

  
Întreţinerea parapet elastic execuţie 100 ml 

  
Întreţinerea parapet rigid execuţie 100 ml 

  
Văruirea plantaţiilor şi accesoriilor 

(coronamente etc.) 
execuţie mp 

9 101.2.4. Asigurarea esteticii rutiere 
  

  
Revizii curente şi intervenţii operative execuţie ore 

  
Cosirea vegetaţiei ierboase execuţie 100 mp 

10 101.2.5. Întreţinerea drumurilor laterale 
  

  
Aducerea la profil şi întreţineri locale, 

asigurarea scurgerii apelor - drumuri laterale 
execuţie buc 

11 101.3. Întreţinerea curentă a podurilor 
  

12 101.3.1. Poduri din beton 
  

  

Reparaţii tencuieli, curăţirea căii de noroi, 
desfundarea gurilor de scurgere, reparaţii 

parapete, trotuare, sferturi de con 
execuţie ml 

13 101.3.2. Întreţinerea albiilor din zona podurilor 
  

  
Înlăturarea din albii a depunerilor, curăţirea de 

răgălii a infrastructurii şi a albiilor 
execuţie 100 mp 
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Nr. 
crt. 

Simbol 
articol 

Denumire articol U.M. 

  
Reparaţii izolate la pragurile de fund şi la 

apărări de maluri 
execuţie buc 

14 101.3.3. Întreţinerea podeţelor 
  

  

Reparaţii izolate la coronamentele aripilor, 
camere de liniştire, peree, desfundări şi 

decolmatări de podeţe 
execuţie buc 

15 102 Întreţinere curentă pe timp de iarnă 
  

16 102.2. Aprovizionare nisip + transport în baze execuţie mc 

  
Aprovizionare sare + transport în baze execuţie to 

  
Transport nisip în depozite mici, figurat execuţie mc 

  
Amestec nisip + sare execuţie mc 

17 102.5. 
Prevenirea şi combaterea lunecuşului şi 

înzăpezirii drumurilor publice   

  
Curăţirea manuală a zăpezii afânate 15 cm execuţie 100 mp 

  
Curăţirea manuală a zăpezii afânate 16-25 cm execuţie 100 mp 

  
Curăţirea manuală a zăpezii afânate 26-35 cm execuţie 100 mp 

  
Curăţirea manuală a zăpezii afânate 36-50 cm execuţie 100 mp 

  
Curăţirea manuală a zăpezii îmbibate cu apă 15 

cm 
execuţie 100 mp 

  
Curăţirea manuală a zăpezii îmbibate cu apă 

16-25 cm 
execuţie 100 mp 

  
Curăţirea manuală a zăpezii îmbibate cu apă 

26-35 cm 
execuţie 100 mp 

  
Curăţirea manuală a zăpezii îngheţate 15 cm execuţie 100 mp 

  
Curăţirea manuală a zăpezii îngheţate 16-25 cm execuţie 100 mp 

  
Curăţirea manuală a zăpezii îngheţate 26-35 cm execuţie 100 mp 

  
Combaterea poleiului prin aşternere de 

material antiderapant manual 
execuţie to 

  
Combaterea poleiului prin aşternere de 

material antiderapant mecanizat 
execuţie to 

  
Informare operativă pe timp de noapte şi 

sărbători 
execuţie ore 

  
Informare operativă în timpul programului execuţie ore 

  
Curăţirea mecanizată a zăpezii execuţie mii lei 

  
Utilaje deszăpezire - aşteptare I execuţie mii lei 

  
Utilaje deszăpezire - aşteptare II execuţie mii lei 

18 103 Tratamente bituminoase execuţie km 

19 106 Covoare bituminoase 
execuţie 

100 mp 
proiectare 

20 107 Siguranţa rutieră 
  

21 107.1. 
Aprovizionare şi montare cu indicatoare 

rutiere, stâlpi, stâlpişori de dirijare 
execuţie 100 buc 

22 107.2.1. Aprovizionare şi montare parapet execuţie ml 

23 107.2.2. Aprovizionare şi montare borne execuţie buc 
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24 107.3.1. Executarea marcajelor longitudinale execuţie km 

25 107.3.2. Executarea marcajelor transversale execuţie mp 

26 107.4. 
Amenajarea locurilor de parcare, inclusiv 

procurarea dotărilor (coşuri de gunoi, mese, 
scaune, jardiniere) 

execuţie 
buc 

proiectare 

27 107.5.1. Amenajarea intersecţiilor (sensuri giratorii) 
execuţie 

buc 
proiectare 

28 107.5.2. Amenajarea intersecţiilor cu drumuri laterale 
execuţie 

buc 
proiectare 

29 108 Plantaţii rutiere 
  

30 108.2. 
Întreţinere, completări şi defrişări pe zona şi 

spaţiile verzi 
execuţie 100 mp 

31 111 Protejarea corpului şi platformei drumului 
  

32 111.2.1. Şanţuri dalate 
execuţie 

ml 
proiectare 

33 111.2.2. Şanţuri pereate 
execuţie 

ml 
proiectare 

34 111.3. Drenuri 
execuţie 

100 ml 
proiectare 

35 111.5. Ziduri de sprijin din b.a. 
execuţie 

ml 
proiectare 

36 111.6. Drumuri de acces 
execuţie 

buc 
proiectare 

37 111.7. 
Amenajarea platformei pentru verificarea 

tonajelor autovehiculelor 
execuţie 

buc 
proiectare 

38 111.8. Întreţineri drumuri pietruite execuţie km 

39 112 Întreţinerea periodică a podurilor şi podeţelor 
  

  

Înlocuirea hidroizolaţiei pe cale; înlocuirea 
bordurilor; înlocuirea parapetului; înlocuirea 
dispozitivelor pentru acoperirea rosturilor de 
dilataţie; refaceri ale betonului degradat prin 

torcretare; consolidarea elementelor din beton 
armat 

execuţie 

ml 

proiectare 

 
113 Lucrări accidentale 

  

40 113.1. Lucrări accidentale 
execuţie 

ml 
proiectare 

41 113.2. Refaceri după inundaţii 
execuţie 

100 mp 
Proiectare 

42 113.3. Aducerea drumurilor la starea tehnică iniţială 
execuţie 

km 
proiectare 

43 114 Îmbrăcăminte asfaltică uşoară 
execuţie 

km 
proiectare 

44 115 Ranforsări ale sistemului rutier 
execuţie 

km 
proiectare 

45 118 Definitivări podeţe 
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46 118.1. Podeţ Ø 600 
execuţie 

buc 
proiectare 

47 118.2. Podeţ Ø 800 
execuţie 

buc 
proiectare 

48 118.3. Podeţ Ø 1000 
execuţie 

buc 
proiectare 

 
        Dintre lucrările importante, amintim realizarea unui număr de aproximativ 4,0 km de 
îmbrăcăminte asfaltică ușoară, aproximativ 2 km de covor bituminous și 18,6 km de tratament 
bituminos, după cum urmează: 

1. Îmbrăcăminte asfaltică ușoară (IAU) pe DJ 664, Km 14+300-15+500, L=1,2 km;  
2. Îmbrăcăminte asfaltică ușoară (IAU) pe DJ 605B, km 15+700- km 16+800, L=2,8 km; 
3. Covor asfaltic pe DJ 673, Km 11+400-13+400, L=1,0 km, Com. Slivilești;  
4. Covor asfaltic pe DJ674B, Km 28+750-29+650, Com. Borăscu,  L=0,9 km; 
5. Tratamente bituminoase pe DJ 605B, km 0+000-km 15+700, km 18+700-km 20+591, 

km 20+842-km 21+941, Brătești-Stejari-Piscoiu, com. Stejari, L=18,6 Km;  
6.  

                                                         
Tratamente bituminoase pe DJ605B 

 
Au fost executate marcaje rutiere longitudinale și transversale pe un număr de 14 drumuri 

publice județene, după cum urmează:   
1 DJ663 DJ 663 (DN 66) Dâmbova – Cârbeşti-Tâlveşti-Urecheşti -Văcarea-Dăneşti –

Şasa-Ungureni-Budieni – Copăcioasa(DN 67) 
2 DJ664  (DN66)Tg-Jiu – Turcineşti – Cartiu-Sâmbotin-Arsuri- Schela – 

Lim.Jud.Hunedoara 
3 DJ664A Turcineşti(DJ 664)-Rugi-Curpen-Stăneşti-Ursaţi (DJ 672 B) 
4 DJ665D Pociovalişte(DN 67 C)-Siteşti-Bumbeşti Piţic (DN 67)  
5 DJ671 (DN 67D)Apa Neagră – Padeş – Văieni-Călugăreni-Cloşani – Valea Mare   
6 DJ671B Limită Jud. Mehedinţi-Valea Motrului-Văgiuleşti-Cârciu-Samarineşti-Valea 

Bisericii-Motru-Lupoaia-Valea Mănăstirii-Valea Perilor-Cătunele-Olteanu-Iormăneşti-Glogova – 
Cămuieşti(DJ670 Jud.Mehedinţi) 

7 DJ 672 A - DJ 672 Tismana(DJ672)-Mănăstirea Tismana 
8 DJ 672 C  DN 67 – Tălpăşeşti –Stolojani- Stroieşti – Răchiţi – Runcu – Lim. Jud. 

Hunedoara 
9 DJ 672 D DN67 (Leleşti)-Dobriţa-Runcu(DJ 672 C) 
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10 DJ 672 E DN 67(Corneşti)-Stolojani-Arcani-Runcu(DJ 672 C) 
11 DJ 674 Vlăduleni(DN 66)-Fărcăşeşti-Urdari-Turceni-Ioneşti-Picu 
12 DJ 674 B Rovinari(DN 66)-Negomir- Borăscu-Menţii din Dos-

Lim.Jud.Mehedinţi 
13 DJ 675 B Câmpu Mare (DN 67)-Albeni-Prigoria-Alimpeşti(DJ 675 C) 
14 DJ 675 C Sector Alimpeşti- Ciupercenii de Olteţ 

 
Pentru activitatea de întreținere și reparații efectuată pe drumurile publice județene, în anul 

2012 s-au efectuat plăți în valoare de 21.252.330 lei, iar pentru siguranța circulației în valoare de 
247.427 lei. 

 

2. Patrimoniul public al judeţului 

R.K. Casa Iosif Keber 
      Casa memorială „Iosif Keber”, situată în Târgu-Jiu, strada 11 iunie, nr.67, a fost construită 
între anii 1935 – 1940, fiind casa în care a locuit pictorul. Construcţia este obiect de patrimoniu, 
regăsindu-se în Lista monumentelor istorice - Cod LMI  GJ-IV-m-B-09479, în prezent aflându-se în 
folosinţa Secţiei de artă a Bibliotecii Judeţene Gorj. 
Existenţa în istoria oraşului a unor personalităţi de renume, a condus implicit la realizarea unor 
imobile care au la origine arhitecţi de renume, printre aceştia amintindu-l pe arhitectul Cerchez. 
Armonia caselor şi a lăcaşelor publice integrate organic într-un spaţiu natural binecuvântat, Grădina 
Publică, străzile curate, politica edilitară bine chibzuită determină Oficiul Naţional de Turism, la 27 
mai 1936, să declare oraşul Târgu-Jiu, alături de Timişoara, drept localitate de interes turistic 
naţional. 
Construcţia, a avut până în anul 1989, funcţiunea de locuinţă a pictorului amintit mai sus, 
bineînţeles, aici fiind amenajat şi un atelier de pictură, în interiorul acestuia la fel ca şi în întreg 
imobilul fiind expuse sau depozitate lucrări de artă personale sau ale unor pictori consacraţi pe care, 
i-a întâlnit de-a lungul existenţei sale. 
 
IOSIF KEBER, după mărturiile profesorului Ion Mocioi (Pictorul Iosif Keber-autor Ion Mocioi, editura 
CCES Gorj, Târgu-Jiu, 1980) a văzut lumina zilei la 30 iulie 1897, ridicându-se pe picioare pe uliţa Sf. 
Nicolae, din partea nordică a reşedinţei Gorjului istoric şi pitoresc, părinţii săi, losif Keber - fiind de 
profesie dulgher iar mama, Ana Simion Stoica, româncă născută în Sibiu, se ocupa cu grădinăritul şi 
piaţa. În anul 1983, la înfiinţarea Mizeului de Artă din Tg-Jiu, s-a amenajat Sala de expoziţie 
permanentă de artă plastică Iosif Keber de către prof.dr. Ion Mocioi. În 1988 a redactat testamentul 
său prin care a lăsat toată proprietatea, casa, tablourile, biblioteca, cecul şi alte obiecte domnului 
prof.dr. Ion Mocioi, cu precizarea de a i se organiza o bibliotecă de artă cu numele său. La 19 aprilie 
1989 Iosif Keber s-a stins din viaţă, lucrând la şevalet, fiind înmormântat în cripta familiei din 
cimitirul Bisericii din Vădeni (Şişeşti), Târgu-Jiu. 
 
Ridicarea imobilului, conform inscripţiei de pe faţada vestică, a început în anul 1932, an confirmat şi 
de cererea depusă de Iosif Keber, la serviciul tehnic al Primăriei Târgu-Jiu sub nr. 2958 din 25 iunie 
acelaşi an, pentru care s-a obţinut permisiunea de a construi un imobil având o suprafaţă de 92 mp. 
Alături de cerere, pictorul a depus şi schiţele imobilului, planuri, faţade şi secţiuni, la Arhivele 
Statului din Târgu-Jiu, păstrându-se o parte dintre acestea. Din studierea acestora rezultă că pictorul 
a fost consiliat de un specialist, după maniera de elaborare a documentaţiei presupunem a fi lulius 
Doppelreiter, arhitect foarte cunoscut în acea perioadă. Nu excludem nici varianta unui proiect în 
colaborare cu acesta, argumentul constând în realizarea unor decorațiuni în exces, îndeosebi pe 
faţada vestică. 
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Până în prezent, obiectul lucrărilor de întreţinere a constat din zugrăveli interioare şi amenajarea 
spaţiilor existente potrivit nevoilor specifice desfăşurării activităţii de documentare de specialitate. 
În aceste condiţii, principalele lucrări necesare a se executa sunt următoarele: 

- arhitectură; 
- consolidări; 
- instalații electrice și IPT, instalații curenți slabi; 
- instalații sanitare; 
- instalații încălzire; 
- reparații împrejmuire; 
- alei, platforme din granit; 
- pergole, etc. 

 

  
Casa Iosif Keber 

 
În cursul anului 2012, din valoarea totală în sumă de 79.732,00 lei, a fost decontată suma de 

32.121,19 lei reprezentând diferenţa serviciilor de proiectare pentru elaborarea documentației 
tehnico-economice, respectiv expertiză tehnică, expertiză biologică,  documentație de avizare a 
lucrărilor de interventie, proiect tehnic, caiete de sarcini, detalii de execuție, DTAC şi contravaloare 
avize.  
 
Reabilitare instalaţii electrice - Spitalul Tudor Vladimirescu, Dobriţa 

Până în anul 2011, Spitalul de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu dispunea de instalație 
electrică interioară de iluminat și prize, realizată îngropat sub tencuială, cu conductoare din 
aluminiu protejate în tuburi metalice izolate cu hârtie impregnată la interior (tuburi Pantzer). 

Datorită vechimii, învelișul de protecție era îmbătrânit, pe alocuri crăpat, existând 
pericolul de a se produce avarii atât pe circuitele electrice cât și în tablourile electrice de palier. De 
asemenea, datorită consumatorilor neechilibrați pe cele trei faze, apăreau tot mai des întreruperi 
ale iluminatului și deteriorări frecvente ale surselor de iluminat.  

Amplasarea tabloului electric general, la demisol, în condiții de umiditate excesivă și spațiu 
restrâns făcea greoaie intervenția atât pentru mentenanță cât și pentru intervenții la remedierea 
eventualelor defecțiuni. 

Alimentarea tablourilor  electrice de distribuție, secundare, în cascadă, avea drept urmare, 
ca orice intervenție la unul din etajele inferioare să aibă efect și la etajele superioare. 
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Spitalul Tudor Vladimirescu, Dobriţa 
 

 Având în vedere cele prezentate, pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor din 
cadrul spitalului, a fost  necesară achiziția serviciilor de proiectare și execuție lucrări pentru 
obiectivul ,,Reabilitare instalaţii electrice - Spitalul Tudor Vladimirescu, Dobriţa”. 

În cursul anului 2012, a fost decontată suma de 27.280,00 lei reprezentând servicii de 
proiectare, suma de 419.111,22 lei reprezentând valoarea lucrărilor finalizate şi recepţionate. 

 
  
Extindere prin mansardare și înlocuire tâmplărie din lemn la Biblioteca Județeană ,,Christian Tell” 

Prin scrisoarea nr. 79 din 17 ianuarie 2011 a Bibliotecii Judeţene ,,Christian Tell”, înregistrată 
la Consiliul Judetean Gorj sub nr. 768 din 17 ianuarie 2011, s–a semnalat necesitatea şi oportunitatea 
promovării unei investiţii „Extindere şi mansardare, modernizare, reamenajare şi dotări ale spaţiilor 
funcţionale ale clădirii - sediu central al Bibliotecii  Judeţene  ,,Christian Tell”, strada Eroilor nr. 23, 
municipiul Târgu - Jiu, judeţul Gorj”. 

Această nouă investiţie care se propune, are scopul de a extinde spaţiile existente, atât 
pentru păstrarea colecţiilor, cât şi pentru diversificarea serviciilor care se intenţionează a se oferi 
utilizatorilor şi comunităţii locale. 
   

Necesitatea acestei investiţii poate fi justificată din mai multe considerente: 
1. În secolul XXI, relaţia între utilizatori şi biblioteca publică este într-o continuă schimbare generată 
de apariţia internetului şi a resurselor electronice; 
2. Biblioteca publică trebuie să-şi redefinească identitatea, serviciile, colecţiile, utilizatorii, misiunea 
şi spaţiile, situaţie generată de explozia sisemelor de informaţii şi de înmulţirea competitorilor 
bibliotecii dispuşi să livreze această multitudine de informaţii. 
3. Biblioteca Judeţeană Christian Tell Gorj a suportat o extindere a spaţiului între 1991-1994, 
proiectată pentru o dinamică a colecţiilor acoperitoare pentru un interval de 10-15 ani. Această 
perioadă este deja depăşită, iar colecţiile au crescut şi s-au diversificat suporturile pe care se 
stochează şi se livrează informaţia. Pentru a se oferi servicii publice de calitate colecţiile trebuie să 
crească în continuare şi să se poată oferi posibilităţi diverse, într-un ambient corespunzător de a se 
ajunge la informaţie. 

Pentru motivele exprimate anterior, care ţin atât de perspectiva epocii în care trăim, cât şi 
de situaţia reală (sediu, teren aferent, amplasament în comunitate), se justifică realizarea acestei 
investiţii de utilitate publică şi de viitor pentru comunitate. 
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  Prin adresa nr. 562/11.06.2011,  înregistrată la CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ sub nr. 
11278/11.06.2011, BIBLIOTECA  JUDEŢEANĂ CHRISTIAN TELL GORJ solicită achiziționarea lucrărilor 
de reparații și înlocuire tâmplărie exterioară și interioară. 

    În urma adresei, o comisie tehnică a Consiliului Judeţean Gorj s-a deplasat la faţa locului, iar 
în urma analizării detaliate a situaţiei existente şi efectuării măsurătorilor, a constatat necesitatea 
executării lucrărilor  de  înlocuire a tâmplăriei din lemn existente cu tâmplărie din lemn stratificat cu 
geam termopan, deoarece actuala tâmplărie este deteriorată,  permițând pierderi mari de energie 
termică, precum și pătrunderea prafului în interiorul bibliotecii. 
          
 Lucrările necesare a se executa sunt: 
            -     Demontarea tâmplăriei existente,  din lemn (uşi,ferestre,panouri ); 

- Montarea tâmplăriei din lemn stratificat cu geam termopan; 
- Reparații tencuieli în jurul tocurilor la uși și ferestre; 
- Reparații tencuieli interioare și exterioare la spaleți; 
- Montarea la interior de glafuri din lemn stratificat; 
- Montarea de glafuri din tablă la exterior; 
- Vopsitorii lavabile la spaleți interior şi exterior. 
 
În anul 2012 a fost încheiat contractul de lucrări, valoarea serviciilor de proiectare fiind de 

49.600,00 lei, valoarea lucrărilor fiind de 684.480,00 lei, acestea urmând a fi finalizate la sfîrşitul 
anului 2013 şi s-a decontat suma de 35,00 lei, reprezentând contravaloare avize. 
 
Împrejmuiri instalații panouri solare la Complexul de Recuperare pentru Adulți ,,Balteni” și 
Complexul de Servicii Comunitare pentru Copilul cu Nevoi Speciale, Complexul de Servicii 
Alternative la Protecția Rezidențială, Complexul de Servicii Comunitare pentru Copilul în 
Dificultate, Complexul de Îngrijire și Asistență Dobrița, Complexul de Servicii Comunitare pentru 
Recuperare-Reabilitare a Persoanelor cu Handicap și Formare Profesională 

Consiliul Judeţean Gorj a avut în derulare în cursul anului 2011, conform Contractului de 
finanţare nerambursabilă  nr. 869/ N /16. 11.2010 încheiat între Administraţia Fondului pentru 
Mediu şi UAT - Judeţul Gorj, proiectul: “ECO-ENERGIE PENTRU JUDEŢUL GORJ” pentru obiectivele de 
investiţii „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 la: Complex 
de recuperare pentru adulţi ”Bâlteni Târgu-Jiu”, Complexul de servicii comunitare pentru copilul cu 
nevoi speciale, Complexul de Servicii alternative la protecţia rezidenţială, Complexul de Servicii 
comunitare pentru copilul în dificultate, Complexul de îngrijire şi Asistenţă Suseni, Complexul de 
Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa, Complexul de Servicii comunitare pentru recuperare-reabilitare a 
persoanelor cu handicap şi formare profesională Târgu-Cărbuneşti” . 

Din cele 8 locaţii în care s-a implementat acest proiect, în 5 locaţii a fost absolut necesară 
executarea împrejmuirii panourilor solare,  deoarece toate cele 5 instituţii sunt centre de servicii 
comunitare pentru copii cu probleme psiho - sociale şi cu nevoi speciale. 

În vederea evitării unor accidente, ce puteau apare datorită instalaţiilor solare amplasate în 
incinta instituţiilor mai sus menţionate s-a impus achiziția și contractarea lucrărilor privind realizarea 
acestor împrejmuiri, în locaţiile menționate. 

Pentru decontarea lucrărilor menționate,  finalizate și recepționate în luna decembrie 2011, 
în anul 2012 s-a decontat suma de 73.724,00 lei. 

 
Asistenţă tehnică prin diriginţi de şantier pentru verificarea realizării corecte a execuţiei lucrărilor - 
,,Reparații curente săli operație la Spitalul Județean de Urgență, strada Tudor Vladimirescu” 

În baza contractului de lucrări nr. 10150/01.08.2012,  au fost demarate lucrările de reparaţii 
curente săli operație la Spitalul Județean de Urgență, strada Tudor Vladimirescu. 
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Conform Legii 10/1995 privind Calitatea în Construcţii,  Cap.III. Obligaţii şi răspunderi – 
Secţiunea 1. Obligaţii şi răspunderi ale investitorilor prevede: ,,Art.21. Investitorii sunt persoane fizice 
sau juridice care finanţează şi realizează investiţii sau intervenţii la construcţiile existente în sensul 
legii şi au următoarele obligaţii principale referitoare la calitatea construcţiilor: 
d) asigurarea verificării execuţiei corecte a lucrărilor  de construcţii prin diriginţi de specialitate sau 
agenţi economici de consultanţă specializaţi, pe tot parcursul lucrărilor”.   

Pentru îndeplinirea obligaţiilor menţionate anterior,  s-a încheiat contractul de servicii 
nr.11568 din 11.09.2012. 

În anul 2012, a fost decontată suma de 718,7 lei reprezentând contravaloarea serviciului de 
asistenţă tehnică prin diriginţi de şantier pentru lucrarea ,,Reparații curente săli operație la Spitalul 
Județean de Urgență, strada Tudor Vladimirescu”. 

 
Modernizarea circuitului de vizitare, Peștera Polovragi 

Peștera Polovragi, a treia peșteră din România ca număr de vizitatori și unul dintre cele mai 
cunoscute obiective turistice din Oltenia,  este inclusă în patrimoniul județului Gorj și este dată de 
către Consiliul Județean Gorj în administrarea Muzeului Județean Gorj.  

Lipsa resurselor financiare nu a permis decât efectuarea unor lucrări de întreţinere minore la 
circuitul vizitabil, amenajarea porţii de intrare şi înlocuirea corpurilor de iluminat clasice cu cele de 
iluminat „reci”. 

Circuitul vizitabil al peşterii a fost amenajat în anii ‘70, a fost îmbunătăţit parţial de-a lungul 
timpului, dar în acest moment nu mai corespunde cerinţelor actuale, atât din punct de vedere al 
noilor norme de protecţie a obiectivelor naturale, cât şi al condiţiilor de vizitare pe care turiştii le 
aşteaptă.  

În aceste condiţii, principalele lucrări necesare a se executa sunt următoarele: 
- amenajarea unei platforme de parcare în poiana din faţa mănăstirii, la circa  1,3 km de 

obiectiv; 
- realizarea unei construcţii parter pentru grupuri sanitare situată între parcare şi drum; 
- amenajarea zonei de intrare în peşteră pe două niveluri; 
- amenajarea unor scări din grătare metalice, cu podeste intermediare şi a unei platforme 

de belvedere parţial în consolă, toate dotate cu balustrade de protecţie pe ambele 
laturi; 

- scări de zidărie de piatră; 
- platforme de regrupare din zidărie; 
- trotuar metalic suspendat din oţel inox pe suporţi metalici; 
- instalaţii electrice, etc. 

 
Importanța proiectului a permis includerea acestuia în lista proiectelor de infrastructură 

turistică aprobate prin H.G 120/2010 cu modificările şi completările ulterioare și cofinanțate de către 
Ministerul Dezvoltării și Turismului din Romania pentru etapele de proiectare  și execuție. Pentru 
demararea acestui obiectiv de investiție, în cursul anului 2011, a fost întocmit Studiul de fezabilitate, 
indicatorii tehnico-economici pentru acest obiectiv de investiţie fiind aprobaţi prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean nr. 24/23.02.2012, respectiv avizul cu nr. 186/24.04.2012 emis de Consiliul 
Tehnico-Economic de avizare al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului. 

În anul 2012, a fost decontată suma de 200,00 lei reprezentând aviz mediu. 
 
Pompă de circulaţie agent termic  

Serviciul Public Salvamont Gorj, prin adresa nr. 76/16.03.2012, înregistrată la Consiliul 
Judeţean Gorj sub nr. 3781/19.03.2012,  ne informează că la centrala termică  de la  Baza de 
intervenţie din Rânca s-a ars pompa de circulaţie a agentului termic, iar la centrala de la sediul din 
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Târgu-Jiu s-a ars ventilatorul de evacuare a gazelor arse, datorită faptului că pe perioada iernii, când 
s-au înregistrat temperaturi foarte scăzute, acestea funcţionând la parametrii maximi. 

 
Menţionăm că ambele centrale au termenele de utilizare depăşite, centrala de la Rânca 

având 8 ani de utilizare, iar centrala de la sediul din Târgu-Jiu, 10 ani de utilizare. 
 
În urma deplasării la faţa locului şi analizării situaţiei existente, s-a constatat că pentru 

punerea în funcţiune a centralei termice (cazan tip ATMOS) de la Baza de intervenţie din  Rânca, este 
necesară înlocuirea pompei de circulaţie a agentului termic, cu următoarele caracteristici: 
- presiune de funcţionare – maxim 10 bar; 
- domeniul de temperatură – 20 C până la 130 C; 
- motor electric – 180 Watt; 
- funcţionare – pompează şi recirculă agentul termic, se montează prin racorduri     
  filetate sau flanşe, funcţionează în trei trepte de turaţie (putere). 
 

Pentru stabilirea cu exactitate a defecţiunilor de la centrala de la sediul din Târgu-Jiu, 
propunem contactarea în condiţiile legii, a unei firme de specialitate, care să stabilească dacă 
acestea mai pot funcţiona în parametrii optimi.  
 În anul 2012, s-a decontat suma de 6801,40 lei reprezentând contravaloarea pompei de 
circulaţie agent termic. 
 
 
Contorizare individuală a consumului de gaze naturale la Biblioteca Județeană Christian Tell – 
Secția pentru copii și tineret 
 
 Biblioteca Județeană Christian Tell  a solicitat prin adresa nr.970/19.10.2011, înregistrată la 
Consiliul Judeţean Gorj sub nr. 16793/19.10.2011, separarea consumului propriu de gaze naturale a 
Secției pentru copii și tineret, de consumul Centrului Militar Județean Gorj. În acest sens, în cursul 
anului 2011 s-a achiziționat și contractat serviciul de proiectare și execuție lucrări ,,Contorizare 
individuală a consumului de gaze naturale la Biblioteca Județeană Christian Tell – Secția pentru copii 
și tineret”. 

În anul 2012 s-a decontat suma de 10.191,51 lei reprezentând contravaloare 
documentaţie tehnico- economică şi execuţie lucrare. 

 
Reparaţii curente instalaţii sanitare şi grupuri sanitare - Spitalul Tudor Vladimirescu, Dobriţa, 
Județul Gorj 
 

În anul 2011, 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. Astfel  au fost 
achiziționate și contractate lucrările 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 achitarea integrală a lucrărilor finalizate și recepționate, în anul 2012 s-a decontat 
suma de  277.371,16 lei. 
 
Sistem protecție prin acoperire la supraîncălzire la colectorii solari de la Spitalul de 
Pneumoftiziologie Dobrița, Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu (Str. Tudor Vladimirescu), 
Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu (Str. Progresului) 
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Consiliul Judeţean Gorj a avut în derulare în cursul anului 2011,  investiția ,,Energia Solară, o 

alternativă pentru viitor - Completarea sistemului clasic de producerea apei de consum cu sistemele 
care utilizează energia solară, eoliană și geotermală și care conduc la îmbunătățirea calității aerului, 
apei și solului în locațiile: Spitalul de Pneumoftiziologie Dobrița, Spitalul Județean de Urgență Târgu-
Jiu (Str. Tudor Vladimirescu), Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu (Str. Progresului)”. 

În vederea realizării protecției la supraîncălzire, datorită unui consum redus de apă caldă 
menajeră, a panourilor solare montate la locațiile menționate, precum și facilitarea intervențiilor la 
acestea, s-a impus achiziția a 128 bucăți prelate de acoperire. 

În anul 2012, s-a decontat suma de 23.808,00 lei pentru achiziţionarea a 128 bucăţi prelate 
de acoperire la colectorii solari. 

 
Reparații curente săli operație la Spitalul Județean de Urgență, strada Tudor Vladimirescu 

Având în vedere vechimea, uzura şi modificarea normelor tehnice şi sanitare de la data 
construirii spitalului până în prezent, în momentul de faţă sălile de operaţie şi spaţiile adiacente 
acestora din cadrul blocului operator nu asigură funcţionarea conform Normelor sanitare actuale şi 
cu încadrarea în prevederile ,,Normativului privind proiectarea şi verificarea construcţiilor spitaliceşti 
şi a instalaţiilor” indicativ NP 015-97. 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu, a făcut demersuri la Ministerul Sănătăţii Publice în 
vederea alocarii de fonduri pentru amenajarea (modernizarea) blocului operator. Astfel, prin adresa 
nr. 26491/14.11.2007, a fost înaintată către Ministerul Sănătăţii Publice, Nota de fundamentare 
privind amenajarea blocului operator la Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu. Acest demers nu a 
avut însă finalitate, până în prezent nefiind alocate fondurile solicitate. 

Necesitatea amenajării sălilor de operaţii şi a spaţiilor adiacente acestora din cadrul blocului 
operator, derivă şi din prevederile Ordinului Ministrului sănătăţii publice nr. 914/26.07.2006, pentru 
aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea 
obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare cu respectarea ,,Normativului privind proiectarea şi 
verificarea construcţiilor spitaliceşti şi a instalaţiilor” indicativ NP 015-97. 

 
 

   
Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu 

 
Principalele lucrări ce se vor avea în vedere sunt: 
- finisaje şi zugrăveli; 
- instalaţii electrice; 
- instalaţii sanitare; 
- instalaţii termice; 



Consiliul Județean Gorj             Raportul Președintelui 
2012 

 
 

179 
 

- tâmplărie PVC; 
- placări PVC, faianţă şi gresie, etc. 
Prin executarea lucrărilor de reparații curente a sălilor de operaţie şi a spaţiilor adiacente 

acestora din cadrul blocului operator, se va realiza creşterea calităţii actului medical, precum și 
respectarea normelor de asepsie şi dezinfecţie; 
 În anul 2012 a fost încheiat contractul de lucrări în valoare de 427.800,00 lei,  lucrările 
urmând a fi finalizate la sfârşitul lunii aprilie 2013. 
             S-au executat lucrări de arhitectură, instalaţii sanitare, termice şi electrice la o parte din sălile 
de operaţie adiacente blocului operator, respectiv: 
-etajul I – Secţia urologie; 
-etajul II – Secţia chirurgie; 
-etajul III – Secţia chirurgie,  
în valoare de 150.453,66  lei. 
 
Înlocuire centrale termice Casa Gănescu  

În prezent, imobilul ,,Casa Barbu Gănescu” este deservit de două centrale termice murale tip 
SIME, cu următoarele caracteristici: 

- Q=3,0 Nmc/h; 
- Pu =24 kw. 

În urma analizei fişelor de revizie la centralele termice murale  cu combustibil gazos de la imobilul 
situat în Piaţa Victoriei nr. 1-,,Casa  Barbu Gănescu”, întocmite de S.C. TEHNOINSTAL S.R.L TG-JIU în 
baza contractului de servicii nr. 14564/23.11.2010, comisia de recepţie a serviciului a constatat că 
cele două centrale termice nu mai prezintă siguranţă în exploatare. 
 

Menţionăm că ambele centrale au termenele de utilizare depăşite, fiind fabricate în anul 
2003, prezentând un grad de uzură avansat. 

 
De asemenea,  conform  art. 8.3 alin. (2) din Normele Tehnice pentru Proiectarea, Executarea şi 

Exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze natural /2008 - ,,pentru cazul în care geamurile au o 
grosime mai mare de 4 mm sau sunt de constructie speciala (securizat, tip Thermopan etc.) este 
obligatorie montarea detectoarelor automate de gaze cu limita de sensibilitate de cel putin 2% 
metan (CH4 ) în aer, care actioneaza asupra robinetului de închidere (electroventil) a conductei de 
alimentare cu gaze naturale a aparatelor consumatoare de combustibili gazosi”. 

 
Astfel, pentru asigurarea necesarului de căldură la imobilul de mai sus, a fost necesară 

achiziţionarea a două centrale murale cu combustibil gazos, cu următoarele caracteristici: 
- Q=3,0 Nmc/h; 
- Pu =24 kw; 
- Randamentul mai mare de 90%, 

a unui detector de gaze  (cu electrovană) şi manopera aferentă montajului acestora, valoarea 
decontată în anul 2012, fiind de 7.900 lei.  
 

XIII. AGRICULTURĂ 

Activitatea Camerei Agricole Judeţene Gorj (CAJ) în anul 2012 s-a desfășurat, conform 
Planului anual de măsuri aprobat de Consiliul Județean Gorj și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării 
Rurale, prin acţiuni specifice ce au loc la sediul principal, prin compartimentele de specialitate 
(Învăţământ şi pregătire profesională, Consultanţă, extensie şi promovare forme asociative, 
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Elaborare și Implementare Proiecte) şi prin cele 13 centre locale (denumite Centre Locale de 
Consultanță Agricolă) situate la nivelul localităţilor judeţului. 
 
1. Asistență tehnică de specialitate 

S-au acordat peste 26.000 consultaţii de specialitate, pentru toate categoriile de ferme: 
exploataţii mici (până la10 ha) – cu pondere majoritară în acordarea de informații agricole, 
exploataţii mijlocii (10 – 50 hectare) şi exploataţii mari (peste 50 hectare).  

Consultaţiile de specialitate au fost acordate în mod gratuit pentru fermieri şi producătorii 
agricoli. 

Domeniile de activitate în care s-a acordat asistența tehnică sunt, în principal: cultura mare; 
legumicultură; pomicultură; viticultură; zootehnie; mecanizare şi îmbunătăţiri funciare; legislaţie 
specifică, proiecte finanțate din fonduri comunitare și naționale. 
 
2. Demonstrații practice 

S-a realizat un număr de 82 demonstraţii cu un număr total de peste 1500 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 
Având în vedere aspectele pozitive și impactul loturilor demonstrative realizate în anii anteriori, la 
nivelul CLCA-urilor, s-au menținut și dezvoltat un număr de 24 loturi demonstrative în sectorul 
vegetal şi animal, astfel: 
 
În sector vegetal: 
Grâu – 5 loturi demonstrative, la soiurile Boema – 3 loturi la Văgiulești, Turcinești și Crușeț, respectiv 
Crina – 2 loturi la Tismana și Bălești; 
Triticale -1 lot, pentru analizarea soiului Trilstar la Peștișani; 
Porumb - 3 loturi demonstrative, la Bălești, Polovragi și Căpreni; 
 
Căpşuni – 1 lot, cultivat cu soiurile Elsanto, Alba, Asia, Queen pe o suprafață de 2 hectare la 
Polovragi; 
Prun – 3 loturi demonstrative (Anna Spath, Stanley și D`Agen) situate în Stănești, Baia de Fier și 
Polovragi; 
Măr – 1 lot (Florina, Generos, Starkrimson) în localitatea Mătăsari; 
Legume în spații protejate – 1 lot demonstrativ la Crușeț 
Total vegetal 15 loturi  
 
În sector animal: 
Ovine – 5 loturi – peste 1000 capete, rasa țurcană situate în localitățile Tismana, Samarinești, 
Peștișani, Stănești, Baia de Fier; 
Albine – 4 loturi (albina carpatină) în Tismana, Stoina, Hurezani și Dănciulești. 
Total zootehnie 9 loturi. 
 
4. Proiecte de dezvoltare rurală în implementare 
Specialiştii CAJ au întocmit şi depus în cursul anului 2012, proiecte pentru 
producătorii agricoli, în cadrul PNDR, în valoare de 893.500 euro, astfel: 

 pe Măsura 141 – Sprijinirea fermelor de semi-subzistență s-au realizat 101 proiecte, la o 
valoare de 7500 €/proiect, cu valoare totală a proiectelor de 757.500 euro, realizate în mod 
gratuit pentru fermieri prin Măsura 143. 
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 pe Măsura 112 – Instalarea tinerilor fermieri s-au realizat 6 de proiecte, cu valoarea totală de 
136.000 euro. 

 
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 2012 un număr de aproximativ 48 de 
producători agricoli, din care 3 potenţiali beneficiari pentru Măsura 112, iar restul potenţiali 
beneficiari pentru Măsura 141. 
 
6. Întâlniri de lucru 
De la începutul anului până în luna decembrie 2012 a fost organizat un număr de 300 întâlniri de 
lucru, dezbateri sau mese rotunde la nivelul centrelor locale cu un număr de peste 4000 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 112 şi Măsura 141. 
S-au organizat, de către Camera Agricolă Judeţeană Gorj în colaborare cu centrele locale: 

 simpozioane: „Ziua cireşului” la Turcineşti (14.06.2012) unde au fost prezentate materiale 
informative şi vizite la loturi demonstrative reprezentative din zona respectivă;  

 festivaluri: participarea la „Pastorala florilor” la Stăneşti în luna martie, iar în septembrie, 
Camera Agricolă Judeţeană Gorj, a participat cu pliante pe diverse teme, alte materiale 
informative pentru producătorii agricoli din zona Baia de Fier, cu ocazia festivalului 
„Coborâtul oilor de la munte”, manifestare anuală de tradiție a locuitorilor din zonă. 

 
7. Cursuri de formare profesională 

În anul 2012 a fost organizat un număr de 22 cursuri, în meseriile de Apicultor, Lucrător în 
cultura plantelor, Lucrător în creșterea animalelor, Legumicultor, unde au fost înscrişi un număr de 
peste 600 de producători agricoli. 

În urma frecventării şi susţinerii examenului final, au absolvit cursurile peste 420 producători 
agricoli din judeţul Gorj. 
Cursurile derulate de CAJ sunt autorizate prin Direcţia Muncii.  
Solicitanţii acestor cursuri sunt beneficiari sau potenţial beneficiari de proiecte derulate prin PNDR 
Măsurile 112 – Instalarea tinerilor fermieri şi Măsura 141 – 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 400 lei / cursant. 

XIV. Centrul Militar Judeţean Gorj 

Centrul Militar Judeţean Gorj exercită competenţele ce îi revin prin lege pentru punerea în aplicare a 
prevederilor actelor normative care reglementează activitatea de pregătire a populaţiei pentru 
apărare. 

În conformitate cu Legea 446 /30.11.2006, modificată cu Legea 128/ 2012 - privind pregătirea 
populaţiei pentru apărare, Centrul Militar Judeţean Gorj a desfăşurat activităţi multiple în zona de 
responsabilitate, astfel: conştientizarea opiniei publice despre rolul şi locul profesiei militare în 
societate; generarea unei atitudini favorabile a populaţiei civile faţă de instituţia militară şi 
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menţinerea bunelor relaţii de colaborare cu instituţiile administraţiei publice locale, cu instituţiile 
civile de învăţământ şi comunitatea locală; identificarea mediilor cu potenţial socio-demografic pentru 
recrutarea personalului militar; ţinerea evidenţei nominale şi numerice a tuturor tinerilor, recruţilor şi 
rezerviştilor cu domiciliul pe raza judeţului; sprijinirea, verificarea şi îndrumarea activităţii organelor 
administraţiei publice locale, instituţiilor publice, operatorilor economici, care au obligaţii pe linia 
evidenţei militare. 

În anul 2012, Consiliul Judeţean Gorj a asigurat Centrului Militar Judeţean Gorj fondurile 
necesare desfăşurării activităţii specifice, pentru plata contractelor de furnizare/ prestare de servicii 
de energie electrică, termică, alimentare cu apă, canalizare, salubritate, televiziune, radio, telefonie, 
telefax, poştă, fax, paza localului centrului militar, achiziţionarea de carburanţi-lubrifianţi, reparaţii la 
tehnica din administrare, alte dotări şi materiale în valoare de 171.929 lei.  

Pentru îmbunătăţirea activităţi de evidenţa militară a rezerviştilor şi a cetăţenilor încorporabili 
din zona de responsabilitate şi în baza bugetului aprobat, prin Anexa nr. 1 b – LISTA Alte cheltuieli de 
investiţii, defalcată pe categorii de bunuri pe anul 2012 cap. 60.02 şi a contractului de furnizare 
servicii înregistrat la Consiliul Judeţean Gorj cu numărul 13611/ 26.10.2012 s-a achiziţionat şi montat 
un sistem de evidenţă şi monitorizare a cetăţenilor încorporabili, în valoare de 14.684 lei cu TVA.  

De asemenea în urma solicitării nr. A 2581/ 25.09.2012, înregistrată la Consiliul Judeţean Gorj 
sub nr. 12129/25.09.2012 şi a contractului de furnizare servicii nr. 14616/ 19.11.2012, pentru 
respectarea legii nr. 333/2003 - privind  paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, 
la Centrul Militar Judeţean Gorj s-a achiziţionat şi montat un sistem de supraveghere, în valoare de 
12.242,52 lei cu TVA.  
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Doamnelor și domnilor consilieri, stimați colegi 

 
 

În contextul evenimentelor parcurse în anul 2012, Consiliul Județean Gorj a traversat un 
interval de timp complex, marcat atât de continuitate cât și de schimbare. În luna iunie a anului 
trecut a avut loc constituirea unui nou consiliu județean, venind alături de noi, colegi tineri care au 
întregit structura și  activitatea forului legislativ al Unității Administrativ Teritoriale Județul Gorj.  

Trecerea printr-o perioadă critică determinată de criza economică a impus o repliere a 
activității în limita constrângerilor bugetare de la acea dată. 

Concomitent,  anul 2012 a adus cu sine și perspectiva adaptării reale la modelul european  a 
actului administrativ desfășurat la nivelul autorităților publice locale, în vederea creării cadrului de 
regionalizare. 

Astfel, Consiliul Județean Gorj a urmărit menținerea și respectarea calității actului 
administrativ din angajamentul managementului, prin creșterea capacității administrative, măsură 
realizată prin instruirea resurselor umane cât și prin reorganizarea activității aparatului propriu de 
lucru al consiliului județean. 
 În baza celor expuse mai sus, punctele de reper în desfășurarea și derularea tuturor 

acțiunilor întreprinse la nivelul instituției, au fost obiectivele strategice și domeniile prioritare ce 

alcătuiesc Strategia de Dezvoltare Durabilă a județului Gorj, „Euro-Strategie,  Euro-Administrație, 

Euro-Cetățeni”. Valoarea fondurilor atrase se ridică la cca. 218.768.797,30 lei. 

 

Referitor la colaborarea cu autoritățile administrației publice locale, cu reprezentanții 
administrației publice centrale în teritoriu - în speță Instituția Prefectului , cu serviciile 
deconcentrate, cu Complexul Energetic Oltenia, activitatea s-a desfășurat în bune condiții. 
Argumentul cel mai elocvent în acest sens , este constituirea grupurilor de lucru, care reprezintă în 
esență, motorul  implementării strategiei de dezvoltare durabilă 2011-2020.  

S-a obţinut prin decizia Guvernului, stabilirea sediului administrativ al CEO la Tg-Jiu, precum 
şi garanţia menţinerii locurilor de munca. Implicarea noastră în continuare va fi de a obţine sprijin de 
la Guvern pentru redevenţe direct in bugetele locale, precum si reconstrucţia ecologica a zonelor 
rămase libere de sarcini industriale prin redarea terenurilor în circuitul agricol, constituirea 
arhitecturii zonelor cât mai aproape de forma iniţială încât să avem garanţia unei zone cu factor de 
mediu în echilibru astfel încât să se realizeze alternativa de dezvoltare locala. 

 
 
În baza legii și în conformitate cu actele normative în vigoare, hotărârile consiliului au fost 

emise cu scopul de a fi respectate și îndeplinite în primul rând interesele cetățenilor, necesitățile 
acestuia și  interesele de dezvoltare ale județului, în diverse domenii. 

Este evident faptul că, așa cum cunoaștem cu toții, deschiderea și plierea actului 
administrativ județean către rigorile normelor europene trebuie să fie o prioritate pentru noi toți. 
Adaptarea sistemului de administrație publică la standardele europene va fi un proces ce va impune 
o și mai mare rigoare și implicare din partea noastră, a consilierilor care alcătuiesc Consiliul Județean 
Gorj dar și a aparatului de lucru. Regionalizarea este o realitate cu care ne vom confrunta și pentru 
care trebuie să fim pregătiți cu profesionalismul și experiența acumulată în activitatea desfășurată. 

La moment de bilanț al unui an de activitate din mandatul 2012-2016  declar deschis că am 
apreciat evaluarea  dumneavoastră asupra activității mele, chiar dacă a fost bună sau critică și vreau 
să vă mulțumesc pentru buna colaborare de care ați dat dovadă. 
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Acceptați considerația mea pentru activitatea dumneavoastră și permiteți-mi să vă urez 
succes în continuare!  

 
 Vă mulțumesc! 

Președinte Ion Călinoiu 


