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CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ ÎN CURSUL ANULUI  2013 

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. 

 

 

I. ACTIVITATEA DE REGLEMENTARE 

 

COMPONENŢA CONSILIULUI JUDEŢEAN GORJ ÎN CURSUL ANULUI 2013 

 

CĂLINOIU ION – președinte  

 

1. CIOLOCOI MĂDĂLINA-ADINA – vicepreședinte  

2. FLORESCU CIPRIAN-ADRIAN – vicepreședinte  

3.  -   

4. AMZA ELENA 

5. BANŢA VICTOR 

6. CILIBIU NICOLAE  

7. CIUCHIATU CONSTANTIN  

8. DOBRIŢOIU ION 

9. DRĂGOI ALECU 

10. FILIP ROBERT-DORIN 

11. GRECI COSMIN 

12. GRIVEI GHEORGHE 

13. MAIOREANU ANDREI PETRIŞOR 

14. MANTA PANTELIMON 

15. MILOSTEANU GHEORGHE  

16. MITESCU GHEORGHE  

  

17. NANU PETRE 

18. NEAŢĂ GHEORGHE 

19. NICHIFOR GHEORGHE 

20. NOVAC GHEORGHE 

21. ORZAN GHEORGHE 

22. PAVEL NELU 

23. PĂSĂRIN OVIDIU-DRAGOŞ 

24. POPA VALENTIN 

25. PORUMBEL GHEORGHE 

26. PUNGAN MARIAN-CONSTANTIN 

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 2013, Consiliul Judeţean Gorj s-a întrunit în 15 şedinţe, dintre care 11 ordinare (31 

ianuarie, 21 februarie, 28 martie, 30 aprilie, 30 mai, 21 iunie, 26 iulie, 27 august, 25 septembrie, 31 

octombrie, 29 noiembrie, 19 decembrie),  2 extraordinare (15 martie, 13 decembrie), adoptându-se 113 

hotărâri, iar preşedintele consiliului judeţean a emis în anul 2013 un număr de 767 dispoziţii. 

 

 probleme organizatorice: încetarea de drept a unor mandate de consilieri judeţeni şi validarea 

mandatelor membrilor supleanţi din lista partidelor politice respective, reorganizarea Comisiei de 

validare şi a comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Gorj, modificarea nominală a 

componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Gorj şi a componenţei ATOP, 

stabilirea măsurilor privind exercitarea managementului la nivelul instituţiilor de cultură din 

subordinea Consiliului Judeţean Gorj, publicarea actelor administrative în Monitorul Oficial al 

Judeţean Gorj, înfiinţarea şi stabilirea componenţei Echipei Intersectoriale Locale, acordarea 

titlului Gorjeanul Anului domnului  VICTOR PONTA. 

 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, 

repartizare cotă 20% la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, majorarea participaţiei 

Judeţului Gorj la capitalul social al SC Parc Industrial Gorj SA, respectiv SC Întreprinderea de 

Drumuri şi Poduri Gorj SA; 

 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, Agenda Culturală 

2013, desemnarea reprezentantului în Consiliul de Administraţiei al Palatului Copiilor Tg-Jiu; 

 probleme de urbanism: aprobarea componenţei şi a Regulamentului de organizare ale Comisiei 

Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a judeţului Gorj, actualizarea Planului de 

amenajare a teritoriului judeţului Gorj 

 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 Judeţeană de Fotbal Gorj, Asociaţia de Oncologie ,,Sfânta Ana”, Asociaţia ,,O nouă şansă 

pentru toţi gorjenii”, Asociaţia Euro-House Bustuchin, Asociaţia Drumeţii Montane, asocierea 

Consiliului Judeţean Gorj la Asociaţia Clubul Sportiv Pandurii-Lignitul Tg-Jiu; 

 probleme de mediu aprobarea Raportului pe anul 2012 privind stadiul realizării măsurilor cuprinse 

în Programul integrat de gestionare a calităţii aerului pentru zonele Tg-Jiu, Rovinari şi Turceni, 
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2010-2013:, aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor la nivelul judeţului Gorj, pentru 

anul 2012. 

 probleme tehnice: aprobarea indicatorilor –economici pentru realizarea unor obiective de 

investiţii, modificarea Programului de transport public judeţean prin curse regulate, stabilirea 

unor măsuri pentru delegarea gestiunii unor servicii publice; 

 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, stabilire cuantum alocaţii hrană pentru consumurile colective din serviciile de 

asistenţă socială: 

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

2013, respectiv pentru anul 2014, la nivelul Judeţului Gorj 

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

 probleme de turism: acordarea indemnizaţiilor specifice activităţilor de patrulare şi salvare 

montană pentru membrii Serviciului Salvamont Gorj; 

 strategii: aprobarea Strategiei de dezvoltare a sistemului de biblioteci publice din judeţul Gorj 

 

B.  Dispoziţiile emise au avut ca obiect: 

 convocarea în şedinţe ordinare/extraordinare a Consiliului Judeţean Gorj, convocarea şedinţelor 

Comisiei Judeţene de Dialog Social; 

 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, precum şi ale Spitalului de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu- Runcu, coordonarea 

compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj, reorganizarea 

Comisiei paritare, aprobarea Planului de măsuri privind pregătirea profesională a funcţionarilor 

publici din cadrul Consiliului Judeţean Gorj şi a instituţiilor subordonate, stabilirea măsurilor 

privind accesul la informaţiile de interes public; 

 implementarea unor soluţii de e-guvernare la nivelul judeţului Gorj; 

 desemnarea responsabililor pentru Programul Naţional de Dezvoltare Locală; 

 desemnarea responsabilului cu evidenţa militară şi mobilizarea la locul de muncă la nivelul 

Consiliului Judeţean Gorj; 

 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; 
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 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; 

 stabilirea unor măsuri pentru realizarea şi actualizarea bazei de date privind serviciile comunitare 

de utilităţi publice; 

 nominalizarea funcţionarilor publici împuterniciţi să constate contravenţii şi să aplice sancţiuni; 

 desemnarea persoanelor pentru constatare contravenţii şi aplicare sancţiuni; 

 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, 

 constituirea Comandamentului judeţean de conducere şi coordonare pentru combaterea 

poleiului şi înzăpezirii pe drumurile judeţene; 

 stabilirea criteriilor de prioritizare a obiectivelor de investiţii propuse prin Programul Naţional de 

Dezvoltare Locală; 

 

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 2013, cele opt comisii de specialitate constituite la 

nivelul Consiliului Judeţean Gorj s-au întrunit în 148 şedinţe, în care au analizat proiectele de hotărâri, au 

întocmit rapoarte de avizare şi au formulat propuneri şi amendamente referitoare la materialele supuse 

analizei şi avizării, îndeplinindu-si atribuţiile conform legii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare. 

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

compartimentele din aparatul de specialitate al consiliului în elaborarea documentelor ce au făcut 

obiectul analizelor şi dezbaterilor, precum şi cooperarea grupurilor de consilieri judeţeni în cadrul 

comisiilor de specialitate, pentru promovarea şi susţinerea intereselor Consiliului Judeţean Gorj. 

Urmare a încetării unor mandate de consilieri judeţeni şi validării mandatelor membrilor 

supleanți, 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 înfrumuseţare a localităţii, 

regulamente de funcţionare, alte machete, etc.) şi s-a acordat sprijin efectiv în activitatea de pregătire a 

materialelor de analiză şi redactare a proiectelor de hotărâri.  

Au fost stabilite obiectivele activităţii de coordonare a autorităţilor administraţiei publice locale în baza 

tematicilor semestriale şi au fost realizate acţiuni de îndrumare şi sprijin în vederea respectării legislaţiei 

privind administraţia publică locală.  

 

A. Obiectivele au fost axate pe aspectele organizatorice ale activităţii de administraţie:  

 - 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 funcţionarilor publici pentru anul 

2012 şi transmiterea la A.N.I conform art. 42 alin. 2 din Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea 

şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate cu modificările şi completările ulterioare şi art. 74 alin. 1 

din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali cu modificările şi completările ulterioare. 

Înregistrarea  în Registrele speciale a declaraţiilor de avere şi de interese;  

- 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 
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pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de 

afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei;  

- Verificarea dosarelor speciale de şedinţă din semestrul I şi II/2013, ce trebuie să conţină  conform art. 

42, alin 6 din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare următoarele: 

materialele dezbătute la ordinea de zi, dispoziţia de convocare, procesul verbal de afişare a dispoziţiei, 

procesul verbal al şedinţei, dosar ce trebuie să fie numerotat, sigilat, parafat şi semnat de cei în drept.  

- Întrunirea consiliilor locale în şedinţe ordinare, conform art. 39, din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală. Convocarea consiliului local în scris, prin intermediul secretarului unităţii 

administrativ-teritoriale, respectarea cu cel puţin 5 zile înaintea şedinţelor ordinare sau cu cel puţin 3 zile 

înainte de şedinţele extraordinare; punerea la dispoziţia consilierilor locali a materialelor înscrise pe 

ordinea de zi; precizarea în invitaţia la şedinţă a datei, orei, locul desfăşurării şi ordinea de zi a acesteia; 

aducerea la cunoştinţă locuitorilor comunei sau ai oraşului prin mass-media sau prin orice alt mijloc de 

publicitate, consemnarea convocării în procesul-verbal al şedinţei;                         

- Îndeplinirea atribuţiilor comisiilor de specialitate stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare 

a consiliului local aprobat prin adoptarea de HCL, precum şi respectarea prevederilor art.51, alin.1, 3 şi 4, 

art.54, alin. 1,2, , 4, 5 şi 6 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

în ceea ce constă ţinerea şedinţelor pe comisii şi întocmirea rapoartelor de avizare;  

- 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 2013. 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;  
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- Organizarea întâlnirilor periodice cu cetăţenii conform prevederilor legale, consilierii fiind informaţi de 

către primarul localităţii şi de către secretar de importanţa acestor întâlniri cu cetăţenii conform art. 52, 

al. 3 din Legea nr. 215/2001, modificată şi completată de Legea nr. 286/2006, pentru a prelua problemele 

cu care aceştia se confruntă;  

S-a avut în vedere menţinerea permanentă a bunei colaborări între autorităţile administraţiei publice 

locale din comune, oraşe şi municipii şi autorităţile administraţiei publice locale de la nivel judeţean, în 

rezolvarea problemelor din administraţia publică locală.  

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

Monitorului Oficial al Judeţului Gorj, realizat în baza O.G. nr. 75/2003, aprobată prin Legea nr. 534/2003. 

Au fost transmise trimestrial, aceste ediţii ale Monitorului Oficial al Judeţului Gorj, în cele 70 de unităţi 

administrativ-teritoriale din judeţ, către instituţiile subordonate consiliului judeţean şi consilierilor 

judeţeni.  

 În baza acestor legislaţii privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de editare a monitoarelor 

oficiale ale unităţilor administrativ-teritoriale s-a efectuat şi schimbul gratuit de Monitoare Oficiale cu 

consiliile  judeţene din ţară, pe bază de reciprocitate,  în scopul realizării unui schimb util de experienţă în 

activitatea administraţiei publice locale.  

Acţiunile de control şi îndrumare realizate în teritoriu de către cei 4 specialişti din cadrul 

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

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

din judeţ, primării şi consilii locale conlucrând mai eficient pentru aplicarea legilor şi a propriilor hotărâri 

în interesul locuitorilor.  

 

B. În conformitate cu prevederile Legii nr. 233/2002 prin care se aprobă Ordonanţa de Guvern nr. 27/2002 

privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, în cursul anului 2013 s-au repartizat 

Compartimentului Dezvoltarea Capacităţii  Administrative şi Monitor Oficial  un număr de 108 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 35 sesizări, care privesc cazurile sociale, iar când situaţia a impus, au fost sesizate instituţiile 

sau serviciile specializate în măsură să asigure o protecţie adecvată;  

- un număr de 10 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 legilor 

fondului funciar;  

- un număr de 8 petiţii înregistrate la Consiliul Judeţean Gorj se referă la încălcarea Legii nr. 50/1991;  

- un număr de 22 petiţii ce privesc diverse domenii (branşări la reţeaua electrică, racordări la o sursă de 

apă potabilă, despăgubiri pentru terenuri afectate, solicitări locuinţe precum şi unele abuzuri săvârşite de 

către conducerea unor primării şi a unor cetăţeni care nu respectă legislaţia în vigoare. În astfel de situaţii, 

petenţii au fost îndrumaţi să se adreseze organelor abilitate, Consiliul Judeţean neavând competenţe; 

- un număr de 3 petiţii care au avut drept obiect scoaterea din arhivă a actelor privind vechimea în muncă.  
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C. S-a asigurat reprezentarea Consiliului Judeţean la şedinţele Comitetului Consultativ de Dialog Civic 

pentru Problemele Persoanelor Vârstnice.  

D. Au fost realizate demersurile necesare în vederea tipăririi şi distribuirii certificatelor de producător 

solicitate de către autorităţile locale, conform H.G. nr. 661/2001 şi H.G. nr. 1578/2004.  

E. S-a asigurat transparenţa decizională a informaţiilor de interes public în administraţia publică cu 

respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 de către persoana desemnată în acest sens de către 

preşedintele consiliului judeţean prin publicarea pe site-ul instituţiei şi afişarea la sediul instituţiei.  

F. În vederea desfăşurării în condiţii optime a şedinţelor Comisiei Judeţene de Dialog Social, preşedintele 

consiliului judeţean a stabilit măsuri organizatorice şi desemnat un responsabil în acest sens care să 

pregătească 6 şedinţe organizate de Consiliul Judeţean Gorj şi să participe  la cele 6 şedinţe organizate de 

Instituţia Prefectului – Judeţul Gorj. 

G. Au fost nominalizate prin Ordinul Prefectului Judeţului Gorj două persoane din cadrul 

Compartimentului, ca membrii ai Colectivului de lucru şi ai Comisiei judeţene de fond funciar, pe toată 

durata funcţionării Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra 

terenurilor;  

H. Selecţionarea şi arhivarea documentelor elaborate în cadrul compartimentului, predarea acestora în 

arhiva Consiliului Judeţean Gorj pe bază de inventar;  

 

B. Sesizări și petiții 

În conformitate cu 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 2013, 

la nivelul Consiliului Judeţean Gorj, au fost înregistrate un număr de 103 sesizări şi petiţii ale cetăţenilor, 

urmărindu-se soluţionarea în termenul prevăzut de lege şi comunicarea răspunsurilor. 

Din totalul de 103 sesizări şi petiţii, 1 a fost redirecţionată către Consiliul Judeţean Gorj de Cabinetul 

Senatorial, răspunsul fiind înaintat atât petiţionarului cât şi Cabinetului Senatorial, conform prevederilor 

OUG nr.27/2002. 

Un număr de 9 petiţii au fost redistribuite către Consiliul Judeţean Gorj de Instituţia Prefectului, răspunsul 

fiind înaintat atât petiţionarilor, cât şi Instituţiei Prefectului. 

Un număr de 2 petiţii au fost redirecţionate către Consiliul Judeţean Gorj de Ministerul Sănătăţii, răspunsul 

fiind înaintat atât petiţionarilor, cât şi ministerului. 

Cele 103 sesizări au fost formulate de cetăţeni din localităţile: Tg-Jiu, Aninoasa, Bustuchin, Bălăneşti, 

Bolboşi, Bîlteni, Brăneşti, Baia de Fier, Căpreni, Cruşeţ, Dănciuleşti, Glogova, Ioneşti, Jupâneşti, Licurici, 

Motru, Mătăsari, Novaci, Padeş, Polovragi, Plopşoru, Peştişani, Runcu, Rovinari, Stăneşti, Stejari, Slivileşti, 

Scoarţa, Turceni, Turburea, Teleşti, Ţânţăreni etc. 

Problemele ridicate în petiţii au avut ca obiect: 

- obţinerea de titluri de proprietate pentru terenurile agricole conform Legii fondului funciar; 

- obţinerea de ajutoare sociale, materiale, băneşti, fiind vorba de persoane în vârstă, bolnave, fără 

posibilităţi materiale, cu pensii mici; 

- construirea de locuinţe şi anexe gospodăreşti fără autorizaţie de construcţie; 

- reparaţii de drumuri judeţene şi comunale; 
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- sprijin în obţinerea unor locuri de muncă; 

- reparaţii poduri, podeţe, pe drumurile judeţene; 

- asigurarea iluminatului public în unele localităţi; 

- asigurarea marcajelor şi indicatoarelor acolo unde se impune; 

- sprijin în obţinerea gradului I sau II de handicap; 

- introducerea mijloacelor de transport pe unele trasee sau prelungirea acestora încât cetăţenii şi elevii să 

facă naveta în condiţii corespunzătoare; 

- reparaţii îmbrăcăminţi asfaltice; 

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

Petiţiile direcţionate greşit către Consiliul Judeţean Gorj, în termen de 5 zile de la înregistrare, au fost 

redirecţionate către autorităţile sau instituţiile publice, cu atribuţii în rezolvarea problemelor sesizate, 

petiţionarul fiind înştiinţat în acest sens, conform OUG nr.27/2002. 

Toate cele 103 sesizări au avut termen 30 de zile de la data înregistrării, răspunsul fiind trimis 

petiţionarului, indiferent dacă soluţia a fost favorabilă sau nefavorabilă, conform OUG nr.27/2002. 

Unele petiţii au fost redirecţionate către DGASPC Gorj, întrucât se refereau la legislaţia privind persoanele 

cu handicap, precum şi către Instituţia Prefectului Gorj, întrucât se refereau la Legea fondului funciar. 

 

2. Accesul la informaţiile de interes public pe anul 2013 

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

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

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

de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj, funcţionează Compartimentul informaţii şi relaţii publice. 

    Au fost asigurate condiţiile necesare pentru implementarea Planului de acţiune pentru realizarea 

măsurilor stabilite în cadrul programului de combatere a birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul şi 

pentru desfăşurarea activităţilor de relaţii publice, conform programului de lucru stabilit prin acest plan 

(patru zile pe săptămână, între orele 8,30 – 16,30 iar o zi pe săptămână  între orele 8,30 – 18,30). 

     În perioada anului 2013, au fost înregistrate un număr de 35 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 580, 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 2013 au fost : 

 coordonarea activităţii de acordare a informaţiilor de interes public solicitate, stabilind condiţiile 

şi formele în care are loc accesul la acestea ; 

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

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

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

prevederilor legale. 
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3. Compartiment contractări servicii sociale 

              De la data înfiinţării în anul 2013 Compartimentul contractări servicii sociale din cadrul Consiliului 

Judeţean Gorj a procedat la organizarea şi realizarea activităţilor specifice contractării serviciilor sociale 

acordate de furnizorii publici şi privaţi din judeţul Gorj  şi la monitorizarea acestora. 

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 114 alin.(2) lit.c) din Legea asistenţei sociale nr. 

292/2011, precum şi a art. 156 alin.(2) lit. i) din Anexa nr. 3 a Hotărârii Consiliului Judeţean Gorj nr. 

16/31.01.2013 pentru modificarea organigramei, statului de funcţii şi regulamentului de organizare şi 

funcţionare ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj, cu modificările şi completările 

ulterioare, s-a procedat la înfiinţarea şi administrarea Bazei de date referitoare la toţi furnizorii de 

servicii sociale publici şi privaţi la nivelul judeţului Gorj. 

  Compartimentul contractări servicii sociale din cadrul Consiliului Judeţean Gorj a transmis către 

toţi furnizorii de servicii sociale publici şi privaţi din judeţul Gorj adrese şi machete spre completare cu 

toate datele şi informaţiile necesare înfiinţării bazei de date. Adresele au fost înaintate către:  cele 70 de 

primării,  Centrul „Christian” Tg-Jiu, Centrul Magnolia Tg Jiu, Asociaţia „Copiii noştri de pretutindeni”- 

Centrul Iasomia Tg Jiu, Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj, Penitenciarul Tg Jiu, Direcţia de Sănătate 

Publică Gorj, Mitropolia Olteniei, Asociaţia „Vasiliada”, Filiala Tg Jiu, Fundaţia „SOS Copiii Gorjului”, 

Fundaţia „PRO SATUL” Tg Jiu şi către DGASPC Gorj. 

 Structura machetei a fost concepută şi structurată la nivelul compartimentului, pornind de la 

prevederile legale (art. 29-30 din Legea nr. 292/2011) şi a fost ataşată fiecărei adrese, urmând a fi 

completată corespunzător de către fiecare furnizor de servicii sociale. În acest demers, au fost acordate 

sprijin şi asistenţă, în vederea completării corecte şi complete a acestor machete (sprijin direct la sediul 

Consiliului Judeţean, prin contactare telefonică, e-mail sau fax). 

 Colectarea, completarea, procesarea şi centralizarea informaţiilor  a condus la întocmirea Bazei 

de date referitoare la toţi furnizorii publici şi privaţi de servicii sociale din judeţul Gorj, care a cuprins: 

1. Lista unică a furnizorilor publici şi privaţi de servicii sociale acreditate (sau în curs de acreditare) 

din judeţul Gorj, la data de 31.12.2013, care a fost dată publicităţii, prin afişare pe site-ul Consiliului 

Judeţean Gorj (http://www.cjgorj.ro/Anunturi/Buletin-informativ.aspx ), în scopul de a fi adusă la 

cunoştinţa cetăţenilor din judeţ şi a tuturor celor interesaţi. Lista unică a furnizorilor publici şi privaţi de 

servicii sociale urmează a fi actualizată periodic, în funcţie de modificările intervenite în conţinutul ei; 

2. Situaţia centralizatoare privind acreditarea Compartimentelor de asistenţă socială şi aprobarea 

de către UAT a strategiilor locale de dezvoltare a serviciilor sociale şi a planurilor anuale de acţiune privind 

serviciile sociale; 

3. Situaţia privind lista primăriilor care nu au acreditare pentru compartimentele de asistenţă 

socială. 

În această direcţie, Compartimentul contractări servicii sociale, în cursul anului 2014 şi a 

următorilor va acorda sprijin, îndrumare, asistenţă şi suport de specialitate Compartimentelor de 

asistenţă socială din judeţ în vederea acreditării serviciilor sociale, a  elaborării strategiilor locale de 

dezvoltare a serviciilor sociale şi a planurilor anuale de acţiune privind serviciile sociale, precum şi a 

monitorizării acestora. 

 

http://www.cjgorj.ro/Anunturi/Buletin-informativ.aspx
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4. Monitorizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice  

   Compartimentul Unitatea Judeţeană pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilităţi 

Publice şi Proiecte a avut ca prioritate monitorizarea activităţilor şi acţiunilor de furnizare a serviciilor de 

utilitate publică de interes local şi judeţean prin care se asigură:  

   a) alimentarea cu apă;  

   b) canalizarea şi epurarea apelor uzate;  

   c) colectarea, canalizarea şi evacuarea apelor pluviale;  

   d) salubrizarea localităţilor şi managementul deşeurilor solide;  

   e) alimentarea cu energie termică în sistem centralizat;  

   f) transportul public local;  

   g) iluminatul public. 

 prin solicitarea de informaţii în acest sens, de la unităţile administrativ-teritoriale de pe raza 

judeţului Gorj. 

Scopul solicitării acestor informaţii este: 

- crearea unei baze de date la nivelul Consiliului Judeţean Gorj, necesară în vederea adoptării/actualizării 

de strategii, prognoze şi programe de dezvoltare economico-socială şi de mediu la nivelul judeţului şi 

realizării acestora, pentru întreţinerea şi modernizarea infrastructurii judeţene, în vederea dezvoltării şi 

modernizării urbane şi rurale; 

-  asigurarea fondurilor destinate cofinanţării programelor de dezvoltare locală şi a proiectelor de 

infrastructură, din sume şi cote defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea 

bugetelor locale, precum şi pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare 

şi/sau de capital; 

 - fundamentarea propunerilor de proiecte investiţionale finanţate anual prin programele 

guvernamentale; 

- monitorizarea şi coordonarea elaborării şi implementării strategiilor locale privind accelerarea 

dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice, precum şi a planurilor de implementare aferente; 

Activitatea  serviciului a vizat actualizarea în permanenţă a băncii de date tehnice, cu privire la 

infrastructura edilitară a unităţilor administrativ – teritoriale de pe raza judeţului, procentul de colaborare 

cu primăriile fiind de 95%. Totodată, au fost monitorizate lunar investiţiile aflate în derulare şi propunerile 

aferente nevoilor de investiţii, la nivelul instituţiilor publice din subordinea Consiliului Judeţean Gorj. 

Asigurarea bazei de date tehnice şi financiare, s-a realizat în condiții optime datorită programului 

informatic CentroMSPC, putându-se astfel asigura funcţionalitatea unei baze de date la nivelul Consiliului 

Judeţean, privind monitorizarea infrastructurii serviciilor comunitare de utilităţi publice de pe raza 

judeţului Gorj, stadiul de dezvoltare, investiţiile aflate în curs de execuţie, precum şi nevoile de investiţii 

pentru dezvoltarea infrastructurii judeţene, dar şi o evidenţă a operatorilor economici de servicii 

comunitare de utilităţi publice de la nivelul judeţului.   

Alături de acest obiectiv programat şi realizat pentru anul 2013 au mai fost îndeplinite și 

următoarele: 

- Colaborare la implementarea „Strategiei de dezvoltare durabilă a judeţului Gorj, pentru 

perioada 2011-2020”, adoptată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 18/27.01.2012, având în 

vedere necesitatea tot mai stringentă de a răspunde problemelor actuale ale comunităţilor locale, 
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necesitatea de a pune accentul pe elementele cheie care să întărească credibilitatea administraţiei 

publice: procesul de luare a deciziilor, creşterea capacităţii de planificare strategică a autorităţilor 

administraţiei publice locale, responsabilizarea administraţiei publice şi eficacitatea organizaţională. În 

cadrul „Strategiei de dezvoltare durabilă a judeţului Gorj pentru perioada 2011-2020” s-au  identificat  

cinci obiective strategice, iar pentru fiecare obiectiv strategic identificat s-a alcătuit câte un grup de lucru, 

şi anume: 

 Grupul de lucru pentru un „Gorj prosper” (Gorjul prosper exprimă forța resurselor naturale 

de sol/subsol și angajamentul de zestrea economică existentă în mod cât mai judicios); 

 Grupul de lucru pentru un „Gorj întreprinzător” (Gorjul întreprinzător presupune mai mult 

curaj, creativitate și pricepere în dezvoltarea unui țesut antreprenorial atât de necesar pentru crearea de 

locuri de muncă);  

 Grupul de lucru pentru un „Gorj turistic” (Gorjul turistic pleacă de la nevoia de a fructifica în 

mod inteligent apropierea de natură, dar și de cultură); 

 Grupul de lucru pentru un „Gorj verde” (Gorjul verde se bazează pe legătura de dezvoltare 

durabilă, pe armonia relației cu natura și pe responsabilitatea pentru generațiile viitoare); 

 Grupul de lucru pentru un „Gorj social” (Gorjul social se construiește pe încredere, 

incluziune și solidaritate în interiorul unei comunități care are altă alternativă decât să fie unită pe termen 

mediu și lung). 

Grupurile de lucru s-au întâlnit trimestrial şi au raportat progresul înregistrat către Comitetul 

de monitorizare, iar prin intermediul Compartimentului Unitatea Judeţeană pentru Monitorizarea 

Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice şi Proiecte, a fost asigurată activitatea de secretariat în cadrul 

acestora. 

-  Monitorizarea, prin raportările trimestriale, a utilizării sumelor repartizate de Consiliul Județean 

Gorj prin H.C.J. nr. 27/15.03.2013 şi comunicate către localități prin adresa nr. 3374/18.03.2013, pentru 

achitarea arieratelor, susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru proiecte de infrastructură care 

necesită cofinanţare locală; 

- Monitorizarea, lunară, a situaţiei obligaţiilor de plată (arieratelor), a consiliilor locale din judeţul 

Gorj, către agenţii economici; 

- Asigurarea unui flux permanent de informații către unitățile administrativ – teritoriale privind 

programele de finanţare nerambursabilă active, finanţate de Uniunea Europeană şi Guvernul României; 

- Urmărirea şi monitorizarea cotizaţiilor către asociaţiile şi agenţiile în care Consiliul Judeţean Gorj 

este partener, şi anume: Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România, Agenţia pentru Dezvoltare 

Regională Sud-Vest Oltenia, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sud Vest Oltenia, Ansamblul 

Regiunilor Europene, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei „ADIA”, Asociaţia de 

Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Serviciilor Publice de Salubrizare „ADIS”, la acestea adăugându-

se cofinanţarea la proiectul „Extinderea şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare din 

judeţul Gorj” al S.C. Aparegio Gorj S.A. şi cotizaţia la Asociaţia „Inimi de gorjeni”; 

- 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; 
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- 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,printre care amintim: 

- Adresele nr. 73 şi 74/17.01.2013 ale Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, 

prin care a fost solicitată situaţia sumelor repartizate pentru achitarea arieratelor provenite din derularea 

Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, aprobat prin O.G. nr. 

7/2006 şi din derularea Programului privind reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de 

interes judeţean şi local, alimentare cu apă, canalizare şi epurarea apelor uzate la sate, aprobat prin H.G. 

nr. 577; 

- Adresa nr. RO10/2920/21.01.2013 de la S.C. CEZ Distribuţie S.A., prin care s-au solicitat 

informaţii despre numărul de locuinţe neelectrificate situate în zone fără reţele electrice stradale; 

- Adresa nr. 8689/04.02.2013 a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin 

care s-a solicitat situaţia investiţiilor în domeniul apei destinate consumului uman şi a celor din domeniile 

sistemelor de colectare şi tratare a apelor uzate; 

- Adresa nr. 1849/06.02.2013 a Agenţiei de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, prin care  s-a 

solicitat transmiterea  tabelului centralizator privind proiectele relevante propuse să fie incluse în 

portofoliul regional, în vederea definitivării Planului de Dezvoltare Regională 2014-2020; 

- Adresa nr. 3746/07.03.2013 a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, 

privind paşii ce trebuie urmaţi de către consiliile locale pentru a fi incluse, în anul 2013,  în Programul de 

construire de locuinţe sociale realizate conform prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996; 

- Adresa nr. 978/MM/08.04.2013 a Autorităţii Naţionale pentru Turism, prin care s-a solicitat 

transmiterea propunerilor de proiecte de dezvoltare strategică în domeniul turismului din judeţul Gorj; 

- Transmiterea către primării a Protocolului de colaborare nr. 5476/09.05.2013 dintre  Camera de 

Comerţ şi Industrie a judeţului Gorj şi Consiliul Judeţean Gorj, privind dezvoltarea durabilă a judeţului, a 

societăţii civile şi comunităţii de afaceri; 

- Prin adresa nr. 39169/17.05.2013, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a 

solicitat identificarea necesarului de fonduri pentru dezvoltarea, modernizarea şi reabilitarea 

infrastructurii locale şi elaborarea unei strategii pe termen mediu pentru finanţarea obiectivelor ce vizează 

domeniile programului aprobat prin O.U.G nr. 28/2013; 

- Adresa nr. 42132/28.05.2013 a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin 

care s-a solicitat întocmirea listei privind propunerile de finanţare a obiectivelor de investiţii pe anul 2013, 

în cadrul Subprogramului „Modernizarea satului românesc” – OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea 

Programului naţional de dezvoltare locală, precum şi datele necesare elaborării contractelor de finanţare 

pentru obiectivele de investiţii cu finanţare în anul 2013; 

- Prin adresa nr. 40102/BNB/01.07.2013 Ministerul Economiei a solicitat comunicarea datelor 

privind lucrările de electrificare începute în cadrul Programului Naţional de Electrificare 2007 – 2009; 

- Adresa nr. 5659/17.07.2013 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj, privind comunicarea 

proiectelor aflate în diferite stadii de implementare la nivelul judeţului Gorj; 

- Solicitarea din partea Ambasadorului extraordinar şi plenipotenţiar al României în Republica 

Polonă, înregistrată la Consiliul Judeţean Gorj sub nr. 8306/10.07.2013, cu privire la comunicarea 
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localităţilor din judeţul Gorj care derulează programe de înfrățire cu localităţi din Republica Polonă sau 

sunt interesate de colaborarea bilaterală; 

- Adresa nr. 4055/11.09.2013 a Guvernului României – Departamentul pentru Proiecte de 

Infrastructură şi Investiţii Străine, privind situaţia investiţiilor publice şi private, finalizate, în implementare 

şi în pregătire, la nivelul anului 2013; 

- Adresa nr. 80365/09.10.2013 a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin 

care s-a solicitat situaţia proiectelor aflate în implementare, referitoare la reabilitarea drumurilor 

judeţene şi locale din zona urbană, precum şi reabilitarea şi modernizarea unităţilor de învăţământ; 

- Corespondenţa cu Ministerul Sănătăţii: 

 Adresele nr. 2385/12.03.2013, 36539/11.06.2013, 1289/20.06.2013 şi 9492/07.08.2013, prin 

care s-a solicitat completarea, de către persoanele responsabile de la primării, a machetelor elaborate de 

minister, în vederea colectării datelor la nivel de unitate administrativ – teritorială, pentru elaborarea 

Strategiei naţionale de sănătate publică în România; 

 La diversele solicitări ale Ministerului, s-au transmis situaţii privind fişele de medicamente şi 

materiale sanitare, medicamentele expirate, la nivelul unităţilor sanitare din subordinea Consiliului 

Judeţean Gorj, şi au fost soluţionate petiţii; 

 În perioada  iunie – august 2013, Ministerul Sănătăţii a implementat contractul privind 

elaborarea cererii de finanţare şi a documentaţiilor aferente conform Ghidului Beneficiarului POS Mediu 

pentru proiectul „Neutralizarea deşeurilor medicale periculoase rezultate din activitatea spitalicească”. 

Obiectivul acestui proiect este: 

 Dotarea spitalelor cu instalaţii de neutralizare pentru deşeurile medicale; 

 Impunerea ca soluţie de eliminare a deşeurilor periculoase din spitale a metodei de 

neutralizare prin procedee acceptate la nivelul UE, cu impact minim asupra mediului. 

o Acest obiectiv va fi realizat prin: 

 Achiziţia de instalaţii de neutralizare deşeuri medicale, de diferite capacităţi, corespunzătoare 

cantităţii de deşeuri produse de fiecare categorie de spital; 

 Amenajarea spaţiilor unde se amplasează instalaţiile: utilităţi (racord apă, energie 

electrică/termică, canalizare), lucrări de construcţii; 

 Achiziţia dotărilor tehnice suplimentare: unitate de operare/stocare date, periferice; 

 Service în garanţie inclus pe o perioadă de luni. 

 În urma analizei documentelor transmise, Ministerul Sănătăţii ne-a comunicat că Spitalul 

Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu a fost inclus în lista unităţii spitaliceşti care vor fi dotate cu echipament de 

neutralizare prin proiectul „Neutralizarea deşeurilor medicale periculoase rezultate din activitatea 

spitalicească”. 

 Urmare solicitărilor ulterioare din partea Ministerului Sănătăţii, au fost transmise documente 

suplimentare referitoare la: existenţa suprafeţei necesare amplasării echipamentului, constituirea prin 

decizie administrativă a unei Unităţi de Implementare Proiecte, semnarea declaraţiei de incompatibilitate, 

contractele de furnizare servicii de transport deşeuri medicale, expertiza tehnică a clădirii unde urmează 

a fi instalat echipamentul, certificatul de urbanism aferent, autorizaţia de mediu, avizul de gospodărire 

ape. 
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În anul 2013, 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 2013, în cadrul serviciului au fost întocmite şi înaintate, 

în forma şi temenele legale, documentele prevăzute prin atribuţiile ce-i revin, precum: 

o pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi proiectelor de infrastructură,  a fost emisă 

H.C.J. nr. 27/15.03.2013, 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 

2013, pentru achitarea arieratelor şi pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi a proiectelor 

de infrastructură care necesită cofinanţare locală pentru anul 2013, 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 achitarea 

arieratelor, 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 2013, în scopul 

asigurării resurselor financiare destinate implementării obiectivelor propuse;  

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. 351671/02.10.2013 a Ministerului Finanţelor Publice, prin 

care s-a înaintat ,,SCRISOAREA- CADRU” privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a 

proiectelor de buget pe anul 2014 şi a estimărilor pe anii 2015-2017, precum şi limita sumelor defalcate 

din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, a fost emisă Dispoziţia nr. 

618/09.10.2013 a 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 anul 2014 şi estimări pentru anii 2015-2017, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata 

cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru 

susţinerea programelor de dezvoltare locală şi proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare 

locală. 

  

5. Secretariatul executiv al Autorităţii teritoriale de ordine publică 

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică este un organism cu rol consultativ, fără personalitate 

juridică care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr.787/2002 şi 

Legii nr.218/2008 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, în scopul asigurării bunei 

desfăşurări şi sporirii eficienţei serviciului poliţienesc din unitatea administrativ-teritorială din care face 

parte. 

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică asigură, prin activitatea sa, reprezentarea şi promovarea 

intereselor comunităţii în scopul asigurării unui climat de siguranţă şi securitate publică. 
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Organizarea şi funcţionarea Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică 

 

În vederea realizării atribuţiilor prevăzute de Legea nr.218/2002 Autoritatea Teritorială de Ordine Publică 

îşi desfăşoară activitatea în plen şi în comisii de lucru. 

Plenul se întruneşte trimestrial în şedinţă ordinară şi ori de câte ori este nevoie în şedinţă extraordinară, 

la convocarea scrisă a preşedintelui sau a cel puţin 4 membri. 

Comisiile de lucru sunt: 

A). Comisia de coordonare situaţii de urgenţă şi pentru petiţii; 

B). Comisia de planificare, stabilire şi evaluare a indicatorilor de performanţă minimali; 

C). Comisia pentru probleme sociale, standarde profesionale, consultanţă şi drepturile omului. 

În anul 2013, în cadrul Comisiei de coordonare situaţii de urgenţă şi pentru petiţii, s-au ţinut şedinţele în 

care s-au analizat următoarele probleme: 

- Informare privind asigurarea ordinii publice în contextul social actual; 

- Informare privind activitatea desfăşurată în anul 2012 pentru prevenirea infracţionalităţii asupra 

fondului piscicol, cinegetic, silvic şi de protecţie a mediului; 

- Informare privind modul de soluţionare a petiţiilor, sesizărilor şi reclamaţiilor adresate Instituţiei 

Prefectului pe primul trimestru al anului 2013; 

- Informare privind situaţia copiilor care au abandonat şcoala, precum şi măsurile luate de către 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj; 

- Informare privind situaţia copiilor care au abandonat şcoala în anul şcolar 2012-2013 şi măsurile 

luate de Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj pentru prevenirea şi reducerea absenteismului şi 

abandonului şcolar; 

- Informare privind evoluţia criminalităţii stradale pe primele şase luni ale anului 2013; 

- Analiza activităţii de rezolvare a problemelor actelor de identitate ale cetăţenilor de etnie rromă 

care se confruntă cu lipsuri materiale şi financiare; 

- Măsuri în vederea asigurării ordinii publice şi siguranţei în jurul instituţiilor de învăţământ; 

- Organizarea şi misiunile Inspectoratului de Jandarmi Gorj. 

La celelalte 2 comisii ale Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică, şi anume la comisia de planificare, 

stabilire şi evaluare a indicatorilor de performanţă minimali şi comisia pentru probleme sociale, 

standarde profesionale, consultanţă şi drepturile omului s-au ţinut 24 de şedinţe. 

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Gorj a desfăşurat 4 şedinţe de plen, ordinare şi extraordinare, 

respectând regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiei stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 

787/2002. 

 

6. Evidenţa şi administrarea patrimoniului public şi privat  

În cursul anului 2013, s-a continuat activitatea de evidenţă şi administrare a patrimoniului public 

şi privat al judeţului Gorj, 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 realizat demersurile 

necesare pentru a se corecta datele (suprafeţe construite şi suprafeţe terenuri) din Anexa 1 - Inventarul 
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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.  

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. 

Astfel, prin Dispoziţia nr. 624/14.10.2013 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 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: 

 1. Corpul C1 – Clădire Muzeu – Secţia Istorie îşi măreşte valoarea cu 1.776.517,35 lei conform procesului 

– verbal de recepţie nr. 11226 din 06.11.2008; 

2. La Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa au fost demolate 3 imobile după cum urmează:  

- corpul C4 (sală de mese) a fost demolat parţial conform autorizaţiei de desfiinţare nr. 68 din 

04.11.2009 şi construită prin extindere, conform autorizaţiei de construire nr. 69 din 04.11.2009, cu o 

suprafaţă desfăşurată de 1624,28 mp, în cadrul investiţiei prin proiectul “Extindere şi Dotare Centru de 

Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa, satul Dobriţa, comuna Runcu”;  

- au fost demolate cele două depozite de combustibil şi reamplasate conform autorizaţiei de 

construire nr. 33 din 29.08.2011, în cadrul proiectului de investiţiei „Extindere şi Dotare Centru de Îngrijire 

şi Asistenţă Dobriţa, satul Dobriţa, comuna Runcu”;  

 Întrucât acest proiect nu a fost închis până la data de 31 decembrie 2013, cele trei imobile 

construite urmează a fi date în administrare Direcţiei Generale de Asistenţă şi Protecţia Copilului Gorj - 

Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa în cursul anului 2014. 

4. La Biblioteca Judeţeană Gorj – suprafaţa terenului din locaţia str. Eroilor, nr. 23, este mai mare decât 

cei 604 mp menţionaţi în documentaţia cadastrală nr. 41406 din 14.02.2012. 

 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 cele faptice. 

 Prin Hotărârea nr. 40/30.04.2013, s-a aprobat preluarea în administrarea Consiliului Judeţean 

Gorj, prin Muzeul Judeţean Gorj “Alexandru Ştefulescu”, a imobilului – monument istoric “Cula Cioabă – 

Chinţescu”, aflat în patrimoniul Comunei Slivileşti. 
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 Prin Hotărârea nr. 72/26.07.2013, s-a aprobat trecerea din domeniul public al judeţului Gorj în 

domeniul privat al judeţului Gorj a unui număr se 446 arbori din plantaţia de conifere situată în incinta 

Spitalului de Pneumoftiziologie, Tudor Vladimirescu” Runcu, în scopul exploatării şi valorificării în 

condiţiile legii. 

 Prin Hotărârea nr. 84/25.09.2013, s-a aprobat darea în administrarea Inspectoratului de Poliţie al 

judeţului Gorj a unor echipamente IT – imprimante Laser A4, achiziţionate de Consiliul Judeţean Gorj. 

 Prin Hotărârea nr. 96/29.11.2013, s-a aprobat solicitarea de transmitere a imobilului situat în 

municipiul Târgu – Jiu, strada Victoriei, nr. 2-4, judeţul Gorj – Palat Administrativ, proprietate publică a 

statului, din administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Instituţia Prefectului Judeţului Gorj în 

administrarea Consiliului Judeţean Gorj. 

 Prin Hotărârea nr. 99/29.11.2013, s-a constatat îndeplinirea procedurii de majorare a capitalului 

social al S.C. ÎNTREPRINDEREA DE DRUMURI ŞI PODURI GORJ S.A. prin aport în natură al judeţului Gorj 

reprezentând Autotractor Marca Mercedes Benz, tipul ACTROS 1840, an de fabricaţie 1997, bun evaluat 

la suma de 35,330 lei, fără TVA, şi semiremorcă marca GB SREMA, bun evaluat la suma de 25.290 lei, fără 

TVA. 

 În baza 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-a 

realizat procedura de casare a bunurilor din gestiunea Consiliul Judeţean Gorj, propuse spre casare de 

către comisiile de inventariere la data de 31 decembrie 2012, procedura fiind încheiată în data de 

29.03.2013. 

Conform Dispoziţiei nr. 632 din 21 octombrie 2013, privind constituirea comisiilor de analiză şi evaluare a 

conţinutului, structurii, datelor tehnice, precum şi corelarea acestora cu situaţia existentă a 

documentaţiilor tehnico – economice (studii de fezabilitate, strategii, proiecte tehnice), precum şi a 

comisiilor de realizare a casării efective a documentaţiilor tehnico –economice, elaborate în perioada 

1990 – 2012, comisiile a procedat la analizarea, evaluarea documentaţiilor şi în funcţie de fiecare 

constatare în parte, s-au propus soluţii în legătură cu respectivele documentaţii, conform raportului nr. 

13066 din 01.11.2013. 

 

7. Activitatea în domeniul juridic-contencios 

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

consilier juridic, cu modificările şi completările ulterioare, consilierii juridici din cadrul Compartimentului 

juridic-contencios au asigurat apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale Consiliului Judeţean Gorj în 

conformitate cu 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 2013, principalele activităţi desfăşurate prin Compartimentul juridic contencios au fost:     

 Reprezentarea şi apărarea intereselor Consiliului Judeţean Gorj în faţa instanţelor de judecată, atât la 

fond cât şi în căile de atac, în cauze civile, comerciale, penale, plângeri contravenţionale (în baza Legii 
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nr.50/1991-privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea de locuinţe, OG 

nr.43/1997-privind regimul juridic al drumurilor); contencios administrativ (în baza Legii cadru privind 

salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nr. 330/2009; Legii nr.554/2004-privind 

contenciosul administrativ; Legii nr.544/2001-privind liberul acces la informaţiile de interes public şi Legii 

nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici) şi conflicte de muncă (în baza Legii cadru privind 

salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nr. 330/2009; Codului muncii; Legii 

nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic; Legii nr. 84/1995, republicată, privind învăţământul), 

precum şi în alte cauze în care instituţia a fost citată.  

 Acordarea de sprijin şi asistenţă juridică consiliilor locale şi aparatelor de specialitate ale acestora, 

precum şi instituţiilor publice subordonate Consiliului Judeţean Gorj, la cerere, constând în formularea de 

acţiuni în justiţie, întâmpinări, concluzii scrise, apeluri şi recursuri; 

 Asigurarea condiţiilor de legalitate (formă şi conţinut) la întocmirea proiectelor dispoziţiilor emise de 

Preşedintele Consiliului Judeţean Gorj, a hotărârilor Consiliului Judeţean Gorj şi a altor acte elaborate în 

exercitarea atribuţiilor autorităţii administraţiei publice judeţene; 

 Întocmirea, din partea Direcţiei Juridică şi Administraţie Publică Locală, a proiectelor de hotărâri ale 

Consiliului Judeţean Gorj, a rapoartelor de specialitate şi a expunerilor de motive; 

 Redactarea proiectelor de acte normative în temeiul Legii nr. 24/2000 - privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative şi H.G. nr.1226/2007, pentru aprobarea Regulamentului 

privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de 

documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea 

aprobării/adoptării, precum şi înaintarea acestora spre aprobare Ministerului Administraţiei şi Internelor; 

 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 
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de urgentă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune 

de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare şi a 

HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractelor de achiziţie publică din Ordonanţei de urgenta nr. 34/2006; 

 Avizarea contractelor de achiziţie publică iniţiate şi atribuite de Consiliul Judeţean Gorj, cu respectarea 

prevederilor Ordonanţei de urgentă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 

contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi 

completările ulterioare precum şi de instituţiile publice aflate în subordinea Consiliului Judeţean Gorj; 

 Organizarea informării şi documentării juridice prin constituirea de colecţii de acte normative;    

 Rezolvarea scrisorilor şi sesizărilor  repartizate, conform Ordonanţei nr. 27/2002 - privind 

reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată prin Legea nr. 233/2002; 

 Soluţionarea plângerilor prealabile formulate, în baza Legii nr. 554/2004 - privind contenciosul 

administrativ,  de către persoanele care se consideră vătămate într-un drept al lor ori într-un interes 

legitim prin acte administrative individuale emise de Preşedintele Consiliului Judeţean Gorj sau adoptate 

de Consiliul Judeţean Gorj; 

 Acordarea de consultaţii juridice la cerere, cu respectarea legii privind organizarea şi exercitarea 

profesiei de consilier juridic; 

 Îndeplinirea şi a altor sarcini încredinţate de conducerea Consiliului Judeţean Gorj. 

 

8. Activitatea economico-financiară 

BUGETUL PROPRIU GENERAL AL JUDEŢULUI GORJ PE ANUL 2013 a fost aprobat iniţial la valoarea 

de 259.853.440 lei la partea de venituri şi în sumă de 265.159.130 lei la partea de cheltuieli, structurat 

pe următoarele bugete componente: 

 

 
 

183.672.900; 

70,68%

76.180.540; 

29,32%

BUGETUL PROPRIU GENERAL INITIAL  AL JUDEŢULUI GORJ  
PE ANUL 2013   (venituri - lei)

buget local

buget centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate parţial din venituri proprii
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  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 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 2013 a fost în sumă 

260.565.270 lei la partea de venituri şi la valoarea de 265.870.960 lei la partea de cheltuieli, structurat 

după cum urmează:  

 

184.542.030; 

69,60%

80.617.100; 

30,40%

BUGETUL PROPRIU GENERAL INITIAL  AL JUDEŢULUI GORJ  
PE ANUL 2013   (cheltuieli- lei)

buget local

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

172.305.870; 

66,13%

88.259.400; 

33,87%

BUGETUL PROPRIU GENERAL FINAL  AL JUDEŢULUI GORJ  
PE ANUL 2013   (venituri - lei)

buget local

buget centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate parţial din venituri proprii
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I.    BUGETUL LOCAL PE ANUL 2013 

- la partea de venituri:  

-  prevederi bugetare iniţiale – 183.672.900 lei, din care veniturile secţiunii de funcţionare cumulează 

suma de 136.931.050 lei, (74,55%), iar veniturile secţiunii de dezvoltare cumulează suma de 46.741.850 

lei (25,45%); 

- prevederi bugetare definitive – 172.305.870 lei, din care veniturile secţiunii de funcţionare cumulează 

suma de 137.371.870 lei, (79,72%), iar veniturile secţiunii de dezvoltare cumulează suma de 34.934.000 

lei (20,28%); 

 - încasări realizate – 164.770.885 lei, din care veniturile secţiunii de funcţionare cumulează suma de 

136.223.356 lei, (82,67%), iar veniturile secţiunii de dezvoltare cumulează suma de 28.547.529 lei 

(17,33%); 

- la partea de cheltuieli: 

-  credite bugetare iniţiale – 184.542.030 lei, din care cheltuielile secţiunii de funcţionare cumulează suma 

de 136.931.050 lei, (74,20%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează suma de 47.610.980 lei 

(25,80%); 

- credite bugetare definitive – 173.175.000 lei, din care cheltuielile secţiunii de funcţionare cumulează 

suma de 137.371.870 lei, (74,43%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează suma de 35.803.130 

lei (25,57%); 

- plăţi efectuate – 168.579.495 lei, din care cheltuielile secţiunii de funcţionare cumulează suma de 

135.295.541 lei, (80,25%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează suma de 33.283.954 lei 

(19,75%). 

În anul 2013, din excedentul înregistrat la finele anului 2012, în sumă de 5.677.480,97 lei, a fost 

aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 20/21.02.2013 repartizarea sumei de 5.677.480 lei, 

173.175.000; 

65,13%

92.695.960; 

34,87%

BUGETUL PROPRIU GENERAL FINAL  AL JUDEŢULUI GORJ  
PE ANUL 2013   (cheltuieli - lei)

buget local

buget centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate parţial din venituri proprii
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din care: ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, suma de 869.130 lei pentru proiecte 

cu finanţare din fonduri externe nerambursabile şi suma de 4.808.350 lei pentru acoperirea temporară a 

golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi 

dezvoltare în anul curent. 

 

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

VENITURI PROPRII PE ANUL 2013 

              Bugetul centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate parţial din venituri proprii pe 

anul 2013 a fost fundamentat la partea de venituri, prin bugetul iniţial, la valoarea de 76.180.540 lei, iar 

în bugetul final a fost prevăzută valoarea de 88.259.400 lei, la partea de cheltuieli a fost fundamentat, 

prin bugetul iniţial, la valoarea de 80.617.100 lei, iar în bugetul final a fost prevăzută valoarea de 

92.695.960 lei, execuţia, la partea de venituri, înregistrând suma de 84.059.888 lei (95,24%), iar la partea 

de cheltuieli fiind de 87.553.316 lei (94,45%), 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.           

                                                                                                              

    Încasările înregistrate în anul 2013, în sumă de 84.059.888 lei, raportate la prevederile bugetare 

definitive în cuantum de 88 259.400 lei, au fost realizate în procentaj de 95,24 %, defalcându-se pe 

secţiuni astfel: 

- veniturile secţiunii de funcţionare, programate în sumă de 87.311.040 lei, au fost încasate în procent 

de 95,97%, respectiv în valoare de 83.795.402 lei; 

- veniturile secţiunii de dezvoltare, programate în sumă de 948.360 lei, au fost încasate în procent de 

27,89%, respectiv în valoare de 264.486 lei. 

Ponderea veniturilor încasate la nivelul bugetului centralizat al instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate parţial din venituri proprii, pe componente de finanţare, este prezentată în 

diagrama de mai jos:  
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Ponderea veniturilor încasate la nivelul bugetului centralizat al instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate parţial din venituri proprii, pe componente de finanţare, este prezentată în 

diagrama de mai jos:  

 

 
 

Prevederile bugetare înregistrate la 31.12.2013, au cumulat, la partea de cheltuieli a bugetului 

centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate parţial din venituri, suma de 92.695.960 lei, 

înregistrând plăţi în cuantum de 87.553.316 lei (94,45%), astfel: 

- cheltuielile secţiunii de funcţionare, programate în sumă de 91.597.600 lei, au fost realizate în 

procent de 95,05%, respectiv au fost efectuate plăţi în valoare de 87.071.813 lei; 

-      cheltuielile secţiunii de dezvoltare, programate în sumă de 1.098.360 lei, au fost realizate în 

procent de 43,84%, respectiv au fost efectuate plăţi în valoare de 481.503 lei. 

 

Pe capitole de cheltuieli, execuţia bugetară înregistrată la data de 31.12.2013 se prezintă după 

cum urmează: 

Cap. 51.02 „Autorităţi publice şi acţiuni externe”  

83.795.402; 

99,69%

264.486; 0,31%

Buget centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor 

finanţate parţial din venituri proprii la 31.12.2013

Venituri încasate pe secţiuni - lei

secţiunea de

funcţionare

secţiunea de dezvoltare

77.350.738; 

92,02%

6.709.150; 

7,98%

STRUCTURA VENITURILOR ÎNCASATE   

ÎN ANUL 2013

venituri proprii realizate

subvenţii alocate din bugetul

local şi bugetul de stat
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                        - credite bugetare iniţiale – 10.735.820 lei, din care cheltuielile secţiunii de funcţionare 

cumulează suma de 9.757.050 lei (90,88%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează suma de 

978.770 lei (9,12%); 

                        - credite bugetare definitive – 9.440.020 lei, din care cheltuielile secţiunii de funcţionare 

cumulează suma de 8.469.250 lei (89,72%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează suma de 

970.770 lei (10,28%); 

                             -  plăţi efectuate – 8.898.264 lei, din care aferente cheltuielilor secţiunii de funcţionare 

în sumă de 7.981.261 lei (89,69%) şi aferente cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în sumă de 917.003 lei 

(10,31%). 

În cadrul acestui capitol bugetar sunt cuprinse cheltuielile prevăzute pentru funcţionarea şi buna 

desfăşurare a activităţii aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj.  

 

Pe naturi de cheltuieli, plăţile efectuate se defalcă după cum urmează: 

 5.906.050 lei - cheltuieli de personal, reprezintă cheltuielile cu salariile personalului din 

cadrul aparatului de specialitate al instituţiei, respectiv funcţionari publici şi personal contractual, 

indemnizaţiile consilierilor judeţeni, acordate în temeiul legii şi potrivit prezenţei acestora la şedinţele 

publice ale Consiliului Judeţean şi activităţii desfăşurate în cadrul comisiilor de specialitate ale autorităţii 

publice judeţene, cheltuielile aferente contribuţiilor către bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale de 

stat, precum şi indemnizaţiile de delegare, acordate în conformitate cu prevederile legale;   

 1.430.821 lei - cheltuieli cu bunuri şi servicii, respectiv cheltuielile curente ale instituţiei, 

necesare pentru buna funcţionare a activităţii proprii a Consiliului Judeţean, de gospodărire, întreţinere şi 

plata utilităţilor privind consumurile curente de gaze, energie, telefoane, acces reţea internet, cheltuieli 

poştale, consumuri de rechizite şi materiale pentru funcţionarea activităţii salariaţilor în interesul şi folosul 

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

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

revizii auto, asigurări, cheltuieli cu întreţinerea şi repararea echipamentelor IT, cheltuieli de mentenanţă, 

precum şi orice alte cheltuieli necesare asigurării continuităţii şi lărgirii sferei de cuprindere a activităţilor 

şi obiectivelor ce intră în responsabilitatea şi competenţa legală de rezolvare a autorităţii publice 

judeţene. 

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

 22.406 lei - furnituri de birou (rechizite şi alte materiale consumabile necesare desfăşurării 

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

nerambursabilă aflate în diferite stadii de evaluare şi/sau de execuţie la autorităţile de management, după 

caz; 

   11.907 lei  - materiale pentru curăţenie; 

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

  16.193 lei - apă, canal şi salubritate (apă, canal şi ridicat gunoi – contracte cu operatorii economici 

de specialitate); 

 64.500 lei - carburanţi şi lubrifianţi (contravaloare bonuri benzină şi motorină pentru 

autovehiculele din dotarea Consiliului Judeţean); 
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 9.270 lei - transport (sume alocate pentru decontarea consumului de carburanţi salariaţilor 

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

judeţeni care nu au domiciliul în Tg-Jiu, pentru deplasarea la şedinţele de consiliu); 

 112.081 lei - poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet (contravaloare abonamente şi convorbiri 

telefonice, internet, taxe poştale, timbre şi mărci poştale, conform contractelor de achiziţii încheiate cu 

operatorii economici de specialitate); 

 600.792 lei - alte bunuri şi prestări de servicii cu caracter funcţional (prestări de servicii diverse, 

servicii de pază, achiziţionare materiale consumabile pentru tehnica de calcul, servicii de spălătorie auto, 

servicii de tipărire – precum tipărirea Monitorului Oficial al Judeţului, contravaloare service centrală 

telefonică etc.); 

 82.707 lei - reparaţii curente (revizii şi reparaţii auto, reparaţii curente asupra imobilelor aflate în 

patrimoniul Consiliului Judeţean, conform normativelor tehnice în vigoare); 

 14.376 lei - obiecte de inventar (au fost achiziţionate imprimante, monitoare, hard extern ); 

 22.976 lei - deplasări interne şi externe, detaşări, transferări (au fost decontate serviciile de cazare 

pentru delegaţiile care s-au deplasat în interes de serviciu); 

 15.772 lei - cărţi, publicaţii şi materiale documentare (abonamente mass-media şi publicaţii de 

specialitate); 

 875 lei - pregătire profesională (cursuri de perfecţionare); 

 6.118 lei – protecţia muncii, respectiv analizele medicale efectuate conform legislaţiei în vigoare; 

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

 37.470 lei - protocol şi reprezentare (produse şi obiecte de protocol şi reprezentare, potrivit 

actelor normative în vigoare şi/sau plafoanelor reglementate prin lege); 

 14.375 lei - prime de asigurare non - viaţă (asigurările CASCO şi RCA la autoturismele din dotare); 

 5.666 lei – executare silită creanţe bugetare; 

 35.460 lei - alte cheltuieli cu bunuri şi servicii. 

 16.610 lei – alte transferuri, reprezentând contribuţia financiară datorată de Consiliul 

Judeţean Gorj, în calitate de membru,  la organismul internaţional – Ansamblul Regiunilor Europene, 

aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 13/31.01.2013; 

Ansamblul Regiunilor Europene (ARE) a fost creat în anul 1985, fiind o organizaţie politică a regiunilor 

europene. ARE este un susţinător al intereselor regiunilor, atât la nivel european cât şi internaţional. 

În momentul de faţă, Ansamblul Regiunilor Europene are peste 250 de regiuni membre din 35 de ţări 

europene şi 16 organizaţii interregionale. 

Prin Hotărârea nr. 35/21.10.2004, Consiliul Judeţean Gorj a aprobat aderarea la Ansamblul Regiunilor 

Europene, astfel încât judeţul Gorj a devenit regiune membră a acestei organizaţii. 

În calitate de membru cu drepturi depline, conform Statutului Ansamblului Regiunilor 

Europene, Consiliul Judeţean Gorj este obligat să achite o contribuţie financiară anuală. 

 690.059 lei - reprezintă cheltuieli efectuate în cadrul titlului „proiecte cu finanţare din fonduri 

externe nerambursabile”, pentru implementarea proiectului „Consolidarea sistemului de 

formare continuă a angajaţilor Consiliului Judeţean Gorj şi a instituţiilor subordonate”  

Judeţul Gorj, reprezentat prin Consiliul Judeţean Gorj, a implementat proiectul „Consolidarea 

sistemului de formare continuă a angajaţilor Consiliului Judeţean Gorj şi a instituţiilor subordonate”, 
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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. - Îmbunătăţirea eficienţei organizaţionale, 

Operaţiunea „Module de pregătire în domenii ca achiziţiile publice, ECDL, limbi străine, dezvoltarea de 

proiecte, licitarea  şi managementul proiectelor etc.”.Proiectul a fost finalizat la data de 23.10.2013. 

Obiectivul general al proiectului a fost 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 a personalului contractual. 

Proiectul a avut trei scopuri bine definite: 

1. Creşterea capacităţii de management a instruirii resurselor umane la nivelul Consiliului Judeţean Gorj 

şi al Direcţiei 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 Direcţiei 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. 

La data de 31.12.2013 a fost înregistrată o execuţie bugetară aferentă acestui proiect în sumă 

de 690.059  lei. 

 660.095 lei - alte cheltuieli, reprezentând cotizaţii la organisme interne – Uniunea 

Naţională a Consiliilor Judeţene din România (61,2 mii lei), Agenţia de Dezvoltare Regională Sud - Vest 

Oltenia (559,10 mii lei), Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sud – Vest Oltenia (5 mii lei), Asociaţia 

de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Serviciilor Publice de Salubrizare (1 mii lei), Asociaţia ,,Inimi 

de gorjeni”(2 mii lei), Asociaţia Localităţilor şi Zonelor Istorice şi de Artă din România (3,73 mii lei), 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei (5 mii lei), decontate conform hotărârilor de 

consiliu judeţean pe anul 2013; 

 145.944 lei – active nefinanciare, sumele utilizate vizând realizarea următoarelor 

cheltuieli de investiţii: 

 Achiziţie ,,Software de management şi urmărire execuţie lucrări” - plăţi efectuate în sumă de 

9.920 lei; 

 ,,Extindere şi modernizare reţea calculatoare şi comunicaţii”-  plăţi efectuate în sumă de 

39.621 lei; 

 ,,Audit anual de certificare a sistemului de management al calităţii (SMC) ”, implementat la 

nivelul Consiliului Judeţean Gorj, în conformitate cu standardul ISO 9001:2008 - plăţi efectuate în sumă 

de 2.244 lei; 

 „Reparaţii capitale autoturism Audi A8” - plăţi efectuate în sumă de 94.159 lei; 

 81.000 lei – active financiare, reprezentând contribuţia Consiliului Judeţean Gorj la 

capitalului social al societăţii S.C. Parc Industrial Gorj S.A. (80.000 lei) şi respectiv al Asociaţiei „Inimi de 

gorjeni” (1.000 lei). 
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Sumele recuperate, aferente cheltuielilor efectuate în anii precedenţi, evidenţiate în cadrul 

titlului „plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent” (cu semnul minus) au fost în 

cuantum de 32.315 lei. 

Cap. 54.02 „Alte servicii publice generale” – atât creditele bugetare iniţiale, în sumă de  

4.254.000 lei, cât şi cele definitive, în sumă de 846.390 lei, au reprezentat cheltuieli ale secţiunii de 

funcţionare, plăţile efectuate cumulând valoarea de 791.697 lei (93,53%). 

 

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

Evidenţă a Persoanelor, precum şi acţiuni ale Consiliului Judeţean privind susţinerea activităţii Oficiului 

Central de Stat pentru Probleme Speciale Gorj, Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Gorj. Pe instituţii 

publice, respectiv pe naturi de cheltuieli, plăţile efectuate se defalcă astfel: 

 

1. Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Gorj  

 Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Gorj exercită competenţe în 

conformitate cu prevederile legale pentru punerea în aplicare a actelor normative care reglementează 

activitatea de evidenţă a persoanelor şi de stare civilă, îndeplinind atribuţiile prevăzute de Ordonanţa 

Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de 

evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare. Astfel, are obligaţia de a sprijini, 

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

locale de evidenţă a persoanelor şi a oficiilor de stare civilă din judeţ, precum şi de a lua măsuri în scopul 

îmbunătăţirii activităţilor ce intră în sfera sa de competenţă şi responsabilitate. 

Direcţiei Comunitare Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Gorj i-a fost aprobat, pentru anul 2013, 

un buget iniţial în sumă de 665.000 lei, în bugetul definitiv s-a prevăzut valoarea de 624.290 lei, din care 

s-au efectuat plăţi în sumă de 600.275 lei (96,15%), respectiv 482.673 lei au fost alocaţi pentru titlul 

cheltuieli de personal, 122.342 lei pentru cheltuieli cu bunuri şi servicii. 

 Sumele recuperate, aferente cheltuielilor efectuate în anii precedenţi, evidenţiate în cadrul 

titlului „plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent” (cu semnul minus) au fost în 

cuantum de 4.740 lei. 

 

2.   Structura Teritorială  pentru Probleme Speciale Gorj 

În bugetul aprobat pe anul 2013 au fost programate fonduri în sumă de 7.000 lei, din care a fost 

utilizată efectiv suma de 4.834 lei (69,06%), reprezentând cheltuieli curente pentru susţinerea, în 

condiţiile legii, a activităţii Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale Gorj, respectiv pentru 

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

         

3.  Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Gorj        

În vederea susţinerii desfăşurării fluente şi continue a activităţilor specifice acestei structuri de 

specialitate, în anul 2013 din bugetul alocat în cuantum de 193.000 lei, repartizaţi în cadrul secţiunii de 

funcţionare, s-au efectuat plăţi în cuantum de 186.587 lei (96,68%), din care au fost achitate cheltuielile 

de personal în sumă de 180.596 lei, reprezentând indemnizaţiile acordate membrilor comisiei de 

autoritate teritorială şi ordine publică, precum şi cheltuielile privind bunuri şi servicii în sumă de 5.991 lei, 
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efectuate în vederea achiziţionării a 8 imprimante în scopul dotării noilor centre zonale de poliţie înfiinţate 

la nivelul Inspectoratului de Poliţie al judeţului Gorj,  pentru eliberarea certificatelor de cazier judiciar. 

 

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

În bugetul Judeţului Gorj pe anul 2013, aprobat în şedinţa publică a Consiliului Judeţean Gorj prin 

Hotărârea nr. 32/28.04.2013, a fost înscris un fond de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean 

în sumă de 3.400.000 lei, majorat cu suma de 230.000 lei pe parcursul execuţiei bugetare, dar şi diminuat 

cu suma de 3.607.900 lei pentru finanţarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute, privind realizarea 

unor lucrări de reparaţii curente (2.727.900 lei), precum a unor lucrări de investiţii (880.000 lei), astfel că, 

la finele la anului, valoarea rămasă neutilizată a fost în sumă de 22.100 lei.  

 

Cap. 55.02 „Tranzacţii privind datoria publică” – cheltuielile, aferente secţiunii de funcţionare, 

au fost aprobate în bugetul iniţial în cuantum de 3.505.000 lei, cumulând în bugetul definitiv valoarea de 

2.091.030 lei, plăţile înregistrate fiind în sumă de 2.081.590 lei (99,54%), reprezentând dobânzi bancare 

aferente împrumutului contractat prin credit bancar, pentru execuţia obiectivului de investiţie privind 

„Reabilitarea drumului judeţean DJ 661 Ţînţăreni – Târgu -Cărbuneşti - Săcelu - Crasna, km 0+000 - 69 + 

040”, cheltuieli ce sunt evidenţiate în cadrul secţiunii de funcţionare.  

Ca pondere în totalul cheltuielilor realizate pe anul 2013, acest capitol bugetar deţine 1,23%. 

 

Cap. 60.02 „Apărare” – atât ca prevederi iniţiale, cât şi definitive cheltuielile programate au 

fost în sumă de 170.000 lei, plăţile înregistrate fiind în sumă de 162.107 lei (95,35%), reprezentând 

cheltuieli cu bunuri şi servicii programate în cadrul secţiunii de funcţionare pentru susţinerea activităţii 

Centrului Militar Judeţean Gorj, în vederea acoperirii nevoilor curente ale instituţiei, asigurării achiziţiei 

de materiale necesare acţiunii de încorporare şi recrutare şi alte materiale necesare desfăşurării activităţii 

specifice, pentru plata utilităţilor lunare, întreţinerea şi gospodărirea spaţiilor de funcţionare, reparaţii şi 

revizii auto, asigurări auto obligatorii şi facultative, precum şi alte cheltuieli de natură curentă. 

 Acest capitol de cheltuieli deţine o pondere de 0,10% în totalul cheltuielilor bugetare realizate 

la finele anului 2013. 

 

Cap. 61.02 „Ordine publică şi siguranţă naţională” - în bugetul iniţial a fost alocată suma de 

472.560 lei, în bugetul definitiv s-a prevăzut valoarea de 100.000 lei, plăţile înregistrate fiind în sumă de 

87.892 lei (87,89%), reprezentând cheltuieli cu bunuri şi servicii programate în cadrul secţiunii de 

funcţionare pentru susţinerea activităţii Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Gorj, 

necesare desfăşurării activităţilor specifice acestei instituţii, ce intră în sfera de competenţă a autorităţii 

publice judeţene, respectiv pentru cheltuieli curente privind asigurarea achiziţiei de materiale, rechizite, 

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

pentru plata utilităţilor lunare, întreţinerea şi gospodărirea spaţiilor de funcţionare, reparaţii şi revizii 

auto, asigurări, carburanţi, precum şi alte cheltuieli de natură curentă realizate pentru desfăşurarea 

comisiilor judeţene operative ce sunt organizate şi funcţionează la nivelul acestei structuri de specialitate.   

În totalul execuţiei bugetare, ponderea acestui capitol reprezintă 0,05%. 
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Cap. 65.02 „Învăţământ”  

                        - credite bugetare iniţiale – 17.189.700 lei, din care cheltuielile secţiunii de funcţionare 

cumulează suma de 17.137.000 lei (99,69%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează suma de 

52.700 lei (0,31%); 

                        - credite bugetare definitive – 16.341.700 lei, din care cheltuielile secţiunii de funcţionare 

cumulează suma de 15.679.000 lei (95,94%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează suma de 

662.700 lei (4,06%); 

                             -  plăţi efectuate – 15.599.441 lei, din care aferente cheltuielilor secţiunii de funcţionare 

în sumă de 14.999.016 lei (96,15%) şi aferente cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în sumă de 600.425 lei 

(3,85%). 

În cadrul acestui capitol bugetar sunt cuprinse cheltuielile prevăzute pentru funcţionarea şi buna 

desfăşurare a activităţii Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Târgu – Jiu şi Centrului Judeţean de 

Resurse şi Asistenţă Educaţională Gorj, precum şi cheltuielile efectuate pentru finanţarea Programului 

guvernamental „Laptele şi cornul”, destinat elevilor din clasele I - VIII şi pentru copiii preşcolari din 

învăţământul de stat şi privat de pe raza judeţului Gorj.  

 

Pe instituţii publice, respectiv pe naturi de cheltuieli, plăţile efectuate se defalcă astfel: 

 

1. Analiza activităţii desfăşurată de către Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Gorj  

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

2013, suma de 3.975.000 lei, iar în urma rectificărilor bugetare a înregistrat la finele anului un buget în 

sumă de 4.804.000 lei, din care s-au realizat plăţi în sumă de 4.747.176 lei (98,81%). 

Pe titluri de cheltuieli, execuţia se prezintă astfel:  

- cheltuieli de personal - prevăzute iniţial în sumă de 3.370.000 lei, atingând în bugetul final 

valoarea de 3.433.000 lei, din care s-au înregistrat plăţi în sumă de 3.413.591 lei (99,43%), reprezentând 

drepturile salariale şi contribuţiile la bugetul de stat aferente ale personalului din cadrul instituţiei, 

respectiv personal contractual didactic şi auxiliar; 

- cheltuieli privind bunuri şi servicii - prevăzute în forma iniţială în sumă de 480.000 lei, 

cumulând în forma definitivă valoarea de 716.000 lei, din care s-au înregistrat plăţi în sumă de 714.261 

lei (99,75%), cuprinzând cheltuielile curente necesare bunei funcţionări a instituţiei, respectiv cu 

asigurarea achiziţiei de materiale, rechizite, piese de schimb, carburanţi, consumabile necesare 

desfăşurării activităţii specifice, obiecte de inventar, plata utilităţilor lunare, întreţinerea şi gospodărirea 

spaţiilor de funcţionare, reparaţii şi revizii auto, asigurări etc.  

- asistenţă socială - au cumulat în forma iniţială suma de 100.000 lei, iar în forma finală a 

bugetului, suma de 80.000 lei, plăţile fiind efectuate  în sumă de 79.993 lei (99,99%),  având ca scop 

acordarea unor drepturi materiale şi alocaţii zilnice de hrană pentru copiii/ elevii/ tinerii cu cerinţe 

educative speciale, care urmează o formă de şcolarizare, conform Hotărârii Guvernului nr. 

1251/13.10.2005 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii de învăţare, instruire, compensare, 

recuperare şi protecţie specială a copiilor/ elevilor/ tinerilor cu cerinţe educative speciale din cadrul 

sistemului de învăţământ special şi special integrat; 
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- cheltuieli de capital - au cumulat în forma iniţială suma de 25.000 lei, iar în bugetul final au 

atins suma de 575.00 lei, plăţile fiind efectuate  în cuantum de 553.312 lei (96,23%), având ca scop 

realizarea lucrării ,,Sistem de încălzire termică” prin care s-a asigurat agentul termic la corpul de clădire A, 

sistemul constând în construire clădire centrală termică (autorizaţii de construcţie, autorizaţie de branşare 

la reţeaua de gaze naturale, cota 0.1% si 0.7% ISC), dotarea cu centrală termică şi accesoriile aferente 

(pompe, vas de expansiune, cos de fum,  realizarea distribuţiei, montarea de corpuri de încălzire, instalaţie 

pentru distribuţie apă caldă, etc.; 

- plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent – în sumă de 13.981 lei, 

înregistrate în execuţia bugetară cu semnul minus, reprezentând sume recuperate de la Casa Judeţeană 

de Asigurări de Sănătate Gorj, pentru plata concediilor medicale.  

 

2. Analiza activităţii desfăşurată de către Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională 

Bugetul iniţial pentru anul 2013, în sumă de 3.067.700 lei, a fost majorat prin rectificări bugetare, 

ajungând în formă definitivă la valoarea de 3.130.700 lei, din care pe parcursul execuţiei bugetare s-a 

utilizat suma de 3.056.899 lei (97,64%). 

 

Pe titluri de cheltuieli, execuţia se prezintă astfel:  

- cheltuieli de personal - prevăzute iniţial în sumă de 2.310.000 lei, au cumulat în bugetul final 

valoarea de 2.313.000 lei, înregistrând plăţi în sumă de 2.311.400 lei (99,93%)  

- cheltuieli privind bunuri şi servicii - prevăzute în forma iniţială cât şi finală la suma de 80.000 lei, 

din care s-au înregistrat plăţi în cuantum de 79.519 lei (99,39%);  

- proiecte cu finanţări din fonduri externe nerambursabile - au avut programate cheltuieli în 

sumă de 27.700 lei, nefiind efectuate plăţi; 

- asistenţă socială – creditele bugetare au cumulat în forma iniţială cât şi în bugetul definitiv 

suma de 650.000 lei, plăţile înregistrate fiind  în sumă de 618.867 lei (95,21%), având ca obiectiv 

acordarea unor drepturi materiale şi a unor ajutoare sociale în numerar pentru copiii/ elevii/ tinerii cu 

cerinţe educative speciale, care urmează o formă de şcolarizare, conform Hotărârii Guvernului nr. 

1251/13.10.2005 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii de învăţare, instruire, compensare, 

recuperare şi protecţie specială a copiilor/ elevilor/ tinerilor cu cerinţe educative speciale din cadrul 

sistemului de învăţământ special şi special integrat; 

 - cheltuieli de capital - au cumulat în bugetul final suma de 60.000 lei, plăţile fiind efectuate  în 

cuantum de 47.113 lei (78,52%), destinate achiziției unei autoutilitare, necesară desfăşurării activităţii 

instituţiei. 

 

3. Analiza activităţii Consiliului Judeţean Gorj pentru desfăşurarea programului privind 

acordarea produselor lactate şi de panificaţie pentru elevi şi preşcolari 

 

Pentru asigurarea finanţării programului guvernamental privind acordarea produselor lactate şi 

de panificaţie pentru elevii din clasele I-VIII din învăţământul de stat şi pentru copiii preşcolari din 

grădiniţele de stat şi privat cu program normal de 4 ore, au fost programate în bugetul iniţial pe anul 2013 

credite bugetare în sumă de 10.147.000 lei, diferenţiat pentru copiii preşcolari - 2.460.000 lei, elevii din 
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învăţământul primar - 3.690.000 lei şi secundar inferior - 3.997.000 lei, iar ca prevederi bugetare 

definitive totalizând valoarea de 8.407.000 lei, din care: pentru copiii preşcolari – 2.060.000 lei, elevii 

din învăţământul primar – 2.500.000 lei şi secundar inferior – 3.847.000 lei, execuţia bugetară 

înregistrând la data de 31.12.2012 plăţi în sumă totală  de 7.795.366 lei, din care: pentru copiii preşcolari 

– 1.633.039 lei, elevii din învăţământul primar – 2.365.385 lei şi gimnazial – 3.796.942 lei. 

Sursele de finanţare alocate acestui program guvernamental au provenit din sume defalcate din 

taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului. 

 

Cap. 66.02 „Sănătate”  

             - credite bugetare iniţiale – 10.292.850 lei, din care cheltuielile secţiunii de funcţionare cumulează 

suma de 281.650 lei (2,74%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează suma de 10.011.200 lei 

(97,26%); 

             - credite bugetare definitive – 2.687.850 lei, din care cheltuielile secţiunii de funcţionare 

cumulează suma de 356.650 lei (13,27%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează suma de 

2.331.200 lei (86,73%); 

                - plăţi efectuate – 2.180.583 lei, din care aferente cheltuielilor secţiunii de funcţionare în sumă 

de 349.129 lei (16,01%) şi aferente cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în sumă de 1.831.454 lei (83,99%). 

 

În cadrul acestui capitol bugetar au fost cuprinse cheltuielile prevăzute pentru susţinerea 

activităţii Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu”- Dobriţa, comuna Runcu,  precum şi 

pentru realizarea, prin aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj, a unor cheltuieli de natură 

investiţională având ca scop acţiuni în domeniul sănătăţii.  

 

Pe naturi de cheltuieli, plăţile efectuate se defalcă după cum urmează: 

 106.304  lei - reprezintă transferuri între unităţi ale administraţiei publice, respectiv 

sume acordate sub formă de subvenţii din bugetul propriu al judeţului Spitalului de Pneumoftiziologie 

„Tudor Vladimirescu” pentru finanţarea unor cheltuieli curente (78.304 lei) şi de capital (20.000 lei), 

precum şi din bugetul de stat pentru plata arieratelor (8.000 lei); 

 

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

 

 - Asistenţă tehnică prin diriginţi de şantier pentru verificarea realizării corecte a execuţiei 

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

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

 1.811.454 lei, reprezintă cheltuieli efectuate în cadrul titlului „proiecte cu finanţare din 

fonduri externe nerambursabile”, pentru implementarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea şi 

echiparea Ambulatoriului Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu, judeţul Gorj” 

 

 Cap. 67.02 „Cultură, recreere şi religie”   
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                - credite bugetare iniţiale – 11.999.140 lei, din care cheltuielile secţiunii de funcţionare 

cumulează suma de 11.639.600 lei (97%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează suma de 

359.540 lei (3%); 

                - credite bugetare definitive – 12.301.590 lei, din care cheltuielile secţiunii de funcţionare 

cumulează suma de 11.844.270 lei (96,28%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează suma de 

457.320 lei (3,72%); 

                 - plăţi efectuate – 12.099.830 lei, din care aferente cheltuielilor secţiunii de funcţionare în sumă 

de 11.704.987 lei (96,74%) şi aferente cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în sumă de 394.843 lei (3,26%). 

 

În cadrul acestui capitol bugetar s-au finanţat activitatea Bibliotecii Judeţene „Christian Tell”, 

Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj, cheltuieli privind 

acordarea de subvenţii instituţiilor de cultură autofinanţate, precum şi acţiuni ale Consiliului Judeţean Gorj 

în domeniul culturii, recreerii şi religiei.   

 

 Pe instituţii publice, respectiv pe naturi de cheltuieli, plăţile efectuate se defalcă astfel: 

1. Analiza activităţii desfăşurată de către Biblioteca Judeţeană „Christian Tell” 

 

Pentru anul 2013, Biblioteca Judeţeană „Christian Tell” Gorj a avut alocat un buget iniţial în sumă 

de 1.737.540 lei, bugetul final fiind de 1.794.220 lei, din care s-a utilizat suma de 1.785.483 lei (99,51%), 

defalcată pe titluri de cheltuieli astfel: 

 

- cheltuieli  de personal - prevăzute iniţial în sumă de 1.060.000 mii lei, au cumulat în bugetul final 

valoarea de 1.000.000 lei, înregistrându-se plăţi în valoare de 994.170 lei (99,42%), ce au vizat acordarea 

drepturilor salariale ale personalului din cadrul aparatului propriu al instituţiei, acordate în conformitate 

cu prevederile Legii nr. 284/2010 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice şi Legii nr. 

285/2010 privind salarizarea pe anul 2013 a personalului plătit din fonduri publice; 

 

-  cheltuieli cu bunuri şi servicii - prevăzute iniţial în sumă de 495.000 lei, au atins în bugetul final valoarea 

de 570.950 lei, din care s-au efectuat plăţi în cuantum de 570.809 lei (99,98%), utilizate pentru 

cheltuielile curente ale instituţiei, asigurarea necesarului de carte, materiale, rechizite, piese de schimb, 

consumabile necesare desfăşurării activităţii instituţiei, respectiv pentru plata utilităţilor lunare, 

întreţinerea şi gospodărirea spaţiilor de funcţionare, reparaţii şi revizii auto, asigurări, precum şi alte 

cheltuieli de natură curentă. O pondere mare în totalul cheltuielilor planificate o deţin cele privind 

achiziţionarea de cărţi, publicaţii şi materiale documentare (169.998 lei ). Astfel, au fost achiziţionate un 

număr de 6.372 volume de carte, din care 185 fiind publicaţii periodice; 

 

       -  proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare – prevăzute iniţial în sumă 

de 177.540 lei, bugetul final fiind 177.540 lei, înregistrându-se plăţi în valoare de 175.096 lei (98,62%), 

fonduri necesare implementării proiectului „Centrul Europe Direct Gorj” aplicat în cadrul programului 

„Selectarea structurilor gazdă pentru centrele de informare ale Reţelei Europe Direct pentru perioada 

2013 - 2017”; 
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- cheltuieli de capital - prevăzute iniţial în sumă de 5.000 lei, au atins în bugetul final valoarea de 

50.910 lei, din care s-au efectuat plăţi în cuantum de 50.885 lei (99,95%), necesare realizării unui sistem 

de încălzire cu centrală termică la sediul vechi-monument istoric, investiţie ce a  condus la o economie la 

consumul de gaze, dar şi la o eficientă încălzire a spaţiilor destinate publicului şi depozitelor.  

 

2. Analiza activităţii desfăşurată de către Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea 

Culturii Tradiţionale Gorj 

 

    Pentru anul 2013, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale 

Gorj, a avut alocat un buget iniţial în sumă de 595.000 lei, bugetul final fiind de 585.000 lei, din care s-au 

efectuat plăţi în sumă de 581.931 lei (97,80%), defalcată pe titluri de cheltuieli astfel: 

 

- cheltuieli de personal - prevăzute iniţial în sumă de 254.000 lei, au atins în bugetul final suma 

de 244.000 lei, înregistrând plăţi în valoare de 240.937 lei (98,74%) şi reprezintă drepturile salariale ale 

personalului angajat, acordate în conformitate cu prevederile Legii nr. 284/2010 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice şi Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2012 a personalului 

plătit din fonduri publice; 

 

             - bunuri şi servicii - creditele bugetare au cumulat în forma iniţială suma de 333.000 lei, ajungând 

la finele anului la valoarea de 333.000 lei,  înregistrându-se plăţi la nivelul prevederilor definitive 

utilizate pentru cheltuielile curente ale instituţiei, realizarea agendei culturale - manifestări şi editură 

precum şi pentru prestări servicii culturale colaboratori;   

 

             -  cheltuieli de capital - prevăzute iniţial în sumă de 8.000 lei, au atins în bugetul final aceiaşi 

valoare, din care s-au efectuat plăţi în cuantum de 7.994 lei (99,93%), necesare achiziţionării unei 

imprimante laser color A3 şi a unei staţii de lucru (PC). 

 

3.   Transferuri acordate instituţiilor publice de cultură autofinanţate 

 

În totalul cheltuielilor acestui capitol bugetar, s-au prevăzut transferurile acordate instituţiilor 

publice de cultură autofinanţate (subvenţii în completarea veniturilor proprii realizate), după cum 

urmează:  

 

 Muzeul Judeţean Gorj: a înregistrat în bugetul iniţial suma de 1.652.000 lei,  bugetul final a 

cumulat valoarea de 1.633.500 lei, din care, s-au realizat plăţi, până la finele anului, în sumă de  

1.633.000 lei (99,97%); 

 Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului”: cu suma de 1.849.600 lei în bugetul iniţial şi 

valoarea de 2.031.900 lei în bugetul final, din care s-au realizat plăţi în sumă de 2.029.464 lei (99,88%); 



Consiliul Județean Gorj             Raportul Președintelui 2013 

 
 

35 
 

 Şcoala Populară de Artă: a înregistrat în bugetul iniţial suma de 1.633.000 lei,  bugetul final a 

cumulat valoarea de 1.734.100 lei, din care, s-au realizat plăţi, până la finele anului, în sumă de  

1.699.568 lei (98,01%). 

 

4.  Analiza activităţii Consiliului Judeţean Gorj pentru desfăşurarea programului privind 

susţinerea acţiunilor în domeniul culturii, recreerii şi religiei 

 

Pentru susţinerea unor acţiuni în domeniul culturii, recreerii şi religiei, Consiliul Judeţean Gorj a 

alocat, prin bugetul iniţial, suma de 4.532.000 lei, bugetul definitiv cumulând valoarea de 4.522.870 lei, 

iar execuţia bugetară a înregistrat un procent de 96,63%, respectiv valoarea de 4.370.670 lei, din care:  

 

- cheltuieli cu bunuri şi servicii – prevăzute atât în bugetul iniţial, cât şi final în sumă de 122.000 

lei, au înregistrat plăţi, în cursul anului 2013, în sumă de 45.499 lei. 

 

             - alte cheltuieli – au totalizat în bugetul iniţial credite în valoare de 4.350.000 lei, iar în bugetul 

final s-au înregistrat prevederi bugetare în cuantum de 4.340.000 lei, din care s-au efectuat plăţi în 

valoare de 4.324.303 lei. 

 

- transferuri - reprezentând contribuţii pentru susţinerea cheltuielilor privind salarizarea 

personalului neclerical, pentru un număr de 337 posturi, repartizate judeţului Gorj prin Legea nr. 

5/22.02.2013 a bugetului de stat pe anul 2013, plăţile efectuate fiind în sumă de 3.097.341 lei, finanţate 

din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată. 

           - cheltuieli de capital, respectiv active nefinanciare - au cumulat în bugetul iniţial prevederi în  sumă 

de 60.000 lei, iar în bugetul final a înregistrat prevederi de 60.870 lei, plăţile efectuate cumulând suma 

de 868 lei, utilizată pentru cheltuieli aferente obiectivului de investiţii” R.K. Casa Iosif Keber” 

 

Cap. 68.02 „Asistenţă socială”  

 

 - credite bugetare iniţiale – 76.793.250 lei, din care cheltuielile secţiunii de funcţionare 

cumulează suma de 73.209.000 lei (95,33%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează suma de 

3.584.250 lei (4,67%); 

  -  credite bugetare definitive – 75.997.500 lei, din care cheltuielile secţiunii de funcţionare 

cumulează suma de 72.234.050 lei (95,05%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează suma de 

3.763.450 lei (4,95%); 

  -  plăţi efectuate – 74.345.998 lei, din care aferente cheltuielilor secţiunii de funcţionare în sumă 

de 71.620.021 lei (96,33%) şi cele aferente cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în sumă de 2.725.977 lei 

(3,67%). 

 

Cheltuielile prevăzute în cadrul acestui capitol bugetar au ca scop finanţarea serviciilor de 

asistenţă socială acordate prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj, către 
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beneficiari persoane instituţionalizate şi neinstituţionalizate, precum şi acţiuni ale Consiliului Judeţean 

Gorj în acest domeniu. 

 

Pe instituţii publice, respectiv pe naturi de cheltuieli, plăţile efectuate se defalcă astfel: 

 

1.  Analiza activităţii desfăşurată de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Gorj 

 

 În cursul anului 2013, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 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. 

 

Bugetul acestei instituţii este structurat pe trei subcapitole bugetare, după cum urmează: 

-  „Asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi” (cod 68.02.05); 

-  „Asistenţă socială pentru familie şi copii” (cod 68.02.06); 

- „Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale” (cod 68.02.50). 

 

În temeiul prevederilor legale în vigoare privind fundamentarea şi elaborarea bugetului pe anul 

2013, precum şi în baza situaţiei privind asigurarea serviciilor sociale şi a numărului de beneficiari, în 

conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost 

pentru serviciile sociale, coroborate cu alte acte normative specifice ce reglementează organizarea, 

funcţionarea şi asigurarea standardelor de calitate a serviciilor sociale oferite beneficiarilor, sumele 

utilizate în exerciţiul bugetar aferent anului 2013 la nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Gorj au cumulat valoarea de 68.187.157 lei. 

  Prin Legea nr. 5 /22.02.2013 a bugetului de stat pe anul 2013, bugetului propriu al Judeţului Gorj 

i-au fost alocate fonduri de 37.745.000 lei, reprezentând sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată 

pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate, din care suma de 11.812.710 lei - pentru susţinerea 

sistemului de asistenţă socială pentru familie şi copil şi suma de 8.020.000 lei - pentru susţinerea 

sistemului de asistenţă socială în caz de invaliditate.  
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Totodată, sumele alocate asistenţei sociale din bugetul de stat reprezentând subvenţii pentru 

finanţarea drepturilor persoanelor cu handicap au fost în sumă de 38.484.000 lei  din care au fost 

efectuate plăţi în valoare de 38.246.157 lei (99,38%). 

 

Analizând cheltuielile efectuate, pe titluri de cheltuieli, se constată următoarele: 

 cheltuielile de personal - prevăzute în bugetul iniţial în sumă de 24.600.000 lei, atingând în 

bugetul final valoarea de 23.816.000 lei, au înregistrat plăţi în sumă de 23.765.841 lei (99,79%), necesare 

pentru asigurarea drepturilor salariale şi a contribuţiilor aferente posturilor ocupate în anul 2013, inclusiv 

indemnizaţiile de delegare pentru deplasări. 

 

 cheltuielile cu bunuri şi servicii - au cumulat în bugetul iniţial valoarea de 9.500.000 lei, în bugetul 

definitiv înregistrând suma de 9.677.870 lei, plăţile efectuate fiind în sumă de 9.367.492 lei (96,79%), 

din care: 

- costurile cu hrana unui număr de 775 beneficiari, - 2.828.750 lei; 

- încălzit, iluminat, forţă motrică – 1.633.490 lei; 

- carburanţi şi lubrifianţi – 184.783 lei; 

- alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare -  2.169.432 lei; 

- medicamente şi materiale sanitare  - 489.497 lei; 

- bunuri de natura obiectelor de inventar – 687.156 lei (echipament, cazarmament conform 

legislaţiei în vigoare  pentru beneficiarii din sistemul rezidenţial, achiziţie calculatoare, imprimante, 

aparate de aer condiţionat, etc.) 

 - furnituri birou – 121.360 lei; 

 - pregătire profesională – 23.332 lei (cursuri de formare profesională pentru salariaţi); 

 - alte cheltuieli cu bunuri şi servicii (drepturi materiale pentru 175 copii aflaţi la asistenţi maternali 

profesionişti – 887.581 lei). 

 

 cheltuieli cu „asistenţa socială” - acordate conform Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, suma repartizată din bugetul de stat, prin Ministerul 

Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, a fost de 38.484.000  lei, din care plăţile alocate  pentru  beneficiari 

- persoane neinstituţionalizate au fost în sumă de 38.246.157 lei (99,98%). 

 

 proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile - au înregistrat credite în  valoare de 

2.637.000 lei, din care au fost efectuate plăţi în sumă de 1.615.763 lei (61,27%), necesare 

implementării a două proiecte finanţate din fonduri structurale europene.  

 

 cheltuielile de capital -  au cumulat în buget suma de 371.000 lei, plăţile efectuate fiind în valoare 

de 354.892 lei (95,66%), necesară pentru: 

- servicii de proiectare şi execuţie sistem de înmagazinare şi pompare apa la  Complexul de Îngrijire şi 

Asistență Dobriţa - 138.693 lei; 

- achiziţionare şi implementare a  unui  program informatic DE-Smart, pentru constituirea la nivel naţional 

a registrelor electronice  privind persoanele cu handicap - 21.908 lei;       
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- achiziţionarea unui server cu procesor şi staţii de lucru - 67.356 lei; 

- achiziționarea unei autoutilitare frigoterme pentru Complexul de servicii comunitare pentru copilul în 

dificultate Târgu -  Jiu - 96.471 lei; 

- achiziţie generator de curent cu automatizare trifazat la Complexul de servicii comunitare pentru 

copilul cu handicap  Târgu -  Jiu – 30.464 lei. 

 

 2. Analiza activităţii Consiliului Judeţean Gorj, reflectată în cadrul cap. bugetar 68.02 

 

Prin proiectul bugetului propriu al judeţului pe anul 2013, în cadrul capitolului bugetar 68.02 

„asistenţă socială”, a fost alocată suma de 1.085.450 lei, iar valoarea plăţilor efectuate a fost de 

1.085.322 lei (99,99%), repartizată pe următoarele destinaţii de cheltuieli: 

- transferuri între unităţi ale administraţiei publice  – 330.000  lei; 

- proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare – 755.322 lei. 

 

                    Cap. 70.02 „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică”  

 

 - credite bugetare iniţiale – 7.975.460 lei, din care cheltuielile secţiunii de funcţionare cumulează 

suma de 850.000 lei (10,66), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează suma de 7.125.460 lei 

(89,34%); 

- credite bugetare definitive – 7.121.620 lei, din care cheltuielile secţiunii de funcţionare 

cumulează suma de 913.000 lei (12,82%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează suma de 

6.208.620 lei (87,18%); 

-  plăţi efectuate – 6.559.267 lei, din care aferente cheltuielilor secţiunii de funcţionare în sumă 

de 866.302 lei (13,21%) şi aferente cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în sumă de 5.692.965 lei (86,79%). 

 

În cadrul acestui capitol bugetar, s-a finanţat activitatea Serviciului Public Judeţean Salvamont 

Gorj, precum şi acţiuni ale Consiliului Judeţean Gorj privind servicii şi dezvoltare publică. 

   

 Pe instituţii publice, respectiv pe naturi de cheltuieli, plăţile efectuate se defalcă astfel: 

 

1. Analiza activităţii desfăşurată de către Serviciul Public Judeţean Salvamont Gorj 

 

In anul 2013 Serviciului Public Judeţean Salvamont Gorj i-au fost alocate de către Consiliul 

Judeţean Gorj, următoarele credite definitive: 

- cheltuieli de personal   420.000 lei 

- cheltuieli pentru bunuri si servicii 463.000 lei 

- cheltuieli de capital   230.000 lei 

2.   Analiza activităţii Consiliului Judeţean Gorj, reflectată în cadrul capitolului  bugetar  70.02 „Locuinţe, 

servicii şi dezvoltare publică”  
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Consiliul Judeţean Gorj a programat în cadrul acestui capitol bugetar cheltuieli în sumă de 

6.862.460 lei prin bugetul iniţial, iar ulterior, în urma rectificărilor bugetare, a fost diminuat la valoarea de 

6.008.620 lei, înregistrându-se plăţi în cuantum de 5.473.538 lei (91,09%), cu următoarea repartizare: 

         

 3.615 lei - cheltuieli cu bunuri şi servicii, plăţile reprezentând achitarea unor tarife de 

monitorizare a autorizaţiei deţinute de autoritatea de autorizare pentru serviciile de transport public, 

tipărirea licenţelor de traseu pentru curse speciale, precum și pentru evaluarea unor construcții din 

domeniul public și documentații cadastrale; 

 400.000 lei - ,,alte transferuri”, reprezentând contribuţia virată societății S.C. APAREGIO 

S.A. pentru proiectul „Extinderea şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare din judeţul 

Gorj”. 

 5.066.816 lei - reprezentând plăţi efectuate în cadrul titlului „proiecte cu finanţare din 

fonduri externe nerambursabile”, pentru derularea proiectului „Realizarea sistemului integrat de salvare 

montană al judeţului Gorj”. 

 

 3.107 lei – active nefinanciare, respectiv cheltuieli de capital efectuate pentru realizarea 

următoarelor obiective de investiţii: 

 

-  Modernizarea circuitului de vizitare, Peştera Polovragi 

Peştera Polovragi, a treia peşteră din România ca număr de vizitatori şi unul dintre cele mai 

cunoscute obiective turistice din Oltenia,  este inclusă în patrimoniul judeţului Gorj şi este dată de către 

Consiliul Judeţean Gorj în administrarea Muzeului Judeţean 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. 

Importanţa proiectului a permis includerea acestuia în lista proiectelor de infrastructură turistică 

aprobate prin H.G. nr. 120/2010, cu modificările şi completările ulterioare, şi cofinanţate de către 
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Ministerul Dezvoltării şi Turismului din România pentru etapele de proiectare  şi execuţie. Pentru 

demararea acestui obiectiv de investiţie, 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. 

Pentru obţinerea avizelor de la Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj, conform certificatelor de 

urbanism, în anul 2013,  s-a achitat suma de 800 lei. 

 

-  Cheltuieli conexe proiectului „Realizarea sistemului integrat de salvare montană a judeţului Gorj" - 

taxe, avize, acorduri, studiu soluţie şi realizarea branşamentului trifazic la postul salvamont Tismana 

Cap. 74.02 „Protecţia mediului”   

  

- credite bugetare iniţiale – 691.000 lei, din care cheltuielile secţiunii de funcţionare cumulează 

suma de 670.000 lei (96,96%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează suma de 21.000 lei 

(3,04%); 

- credite bugetare definitive – 677.100 lei, din care cheltuielile secţiunii de funcţionare cumulează 

suma de 670.000 lei (98,95%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează suma de 7.100 lei (1,05%); 

- plăţi efectuate – 659.799 lei, din care aferente cheltuielilor secţiunii de funcţionare în sumă de 

658.762 lei (99,84%) şi aferente cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în sumă de 1.037 lei (0,16%). 

 

  În cadrul acestui capitol bugetar, s-a finanţat activitatea Serviciului Judeţean de 

Gestionare a Deşeurilor şi a Activităţilor de Salubrizare Gorj, precum şi acţiuni ale Consiliului Judeţean Gorj 

privind servicii şi dezvoltare publică. 

  Pe instituţii publice, respectiv pe naturi de cheltuieli, plăţile efectuate se defalcă astfel: 

 

1. Serviciului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor şi a Activităţilor de Salubrizare Gorj 

 Serviciul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor şi a Activităţilor de Salubrizare Gorj este un serviciu 

public de interes județean, cu personalitate juridică, constituit în data de 01.05.2007, în temeiul 

prevederilor legii 215/2011 privind administrația publică locală, O.U.G. nr. 78/2000 privind regimul 

deșeurilor, legea 211/2011 privind regimul deșeurilor și a O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea 

localităților urbane și rurale. 

  In anul 2013, Serviciului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor şi a Activităţilor de Salubrizare Gorj, 

i-au fost alocate de către Consiliul Judeţean Gorj, următoarele credite definitive: 

- cheltuieli de personal    610.000 lei; 

- cheltuieli pentru bunuri și servicii   60.000 lei. 

 

 Pe titluri de cheltuieli, execuţia se prezintă astfel:  

- cheltuieli de personal – credite bugetare prevăzute în sumă de 610.000 lei, au înregistrat plăţi în 

sumă de 607.505 lei (99,59%);  

- cheltuieli privind bunuri şi servicii – credite bugetare prevăzute în sumă de 60.000 lei, au 

înregistrat plăţi în sumă de 51.550 lei (85,92%); 
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- plăți din anii precedenți și recuperate în anul curent - în sumă de -293 lei, reprezentând concedii 

medicale recuperate de la Casa de Sănătate. 

  

 2. Consiliul Judeţean Gorj –  au fost  efectuate plăţi în sumă de 1.037 lei, în cadrul titlului active 

nefinanciare, reprezentând avize şi acorduri de gospodărire a apelor aferente proiectului „Sistem de 

Management Integrat al Deşeurilor Solide în Judeţul Gorj”. 

 

Cap. 80.02 „Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă” 

 

Bugetul alocat iniţial a fost în sumă de 85.000 lei, bugetul definitiv cumulând valoarea de 

180.100 lei, din care plăţile efectuate au fost în sumă de 178.553 lei (99,14%), reprezentând cheltuieli 

ale secţiunii de funcţionare cu bunuri şi servicii, necesare implementării Planului European de Distribuţie 

Ajutoare - produse alimentare - destinate persoanelor cele mai defavorizate din România, derulat de 

Consiliul Judeţean Gorj prin personalul de specialitate al Serviciului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor 

şi Activităţi de Salubrizare Gorj. 

 

Cap. 83.02 „Agricultură, silvicultură şi vânătoare” 

 

În cadrul acestui capitol bugetar se evidenţiază sumele primite de la bugetul de stat pentru 

finanţarea cheltuielilor Camerei Agricole Judeţene Gorj. În conformitate cu prevederile Hotărârii 

Guvernului nr. 1609/2009, modul de finanţare pentru această instituţie se realizează prin obţinerea de 

venituri proprii din activitatea specifică ce o desfăşoară şi în completare, alocarea, prin transfer, a 

subvenţiilor de la bugetul de stat.  

Pentru anul 2013, a fost aprobată suma de 250.000 lei, sumă suplimentată pe parcursul anului 

până la valoare de 825.000 lei, fiind utilizată integral şi evidenţiată în bugetul local în cadrul secţiunii de 

funcţionare la titlul “transferuri între unităţi ale administraţiei publice”. 

În totalul cheltuielilor efectuate din bugetul local pe anul 2013, acest capitol deţine o pondere de 

0,49%. 

 

Cap. 84.02 „Transporturi”  

 

 - credite bugetare iniţiale – 40.128.250 lei, din care cheltuielile secţiunii de funcţionare 

cumulează suma de 15.022.750 lei (37,44%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează suma de 

125.105.500 lei (62,56%); 

 - credite bugetare definitive – 44.395.100 lei, din care cheltuielile secţiunii de funcţionare 

cumulează suma de 22.993.130 lei (51,79%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează suma de 

21.401.970 lei (48,21%); 

 - plăţi efectuate – 44.109.474 lei, din care aferente cheltuielilor secţiunii de funcţionare în sumă 

de 22.989.224 lei (52,12%) şi aferente cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în sumă de 21.120.250 lei 

(47,88%). 
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La acest capitol bugetar, Consiliul Judeţean Gorj a avut ca obiectiv promovarea, elaborarea 

documentaţiilor tehnice, urmărirea, în condiţii de calitate, a execuţiei şi recepţionarea lucrărilor de 

modernizare, reabilitare, reparaţii capitale, reparaţii curente şi de întreţinere pe reţeaua publică de 

drumuri şi poduri judeţene.   

 

Pe titluri de cheltuieli, execuţia se prezintă astfel:  

 

 Prin efectuarea cheltuielilor cu bunuri şi servicii s-au realizat lucrări de întreţinere şi  

reparaţii curente la drumurile publice de interes judeţean. În acest sens, au fost prevăzute iniţial credite 

bugetare în sumă de 12.010.750 lei, atingând în bugetul final valoarea de 19.981.130 lei şi s-au înregistrat 

plăţi în sumă de 19.980.632 lei, din care 8.000.000 lei reprezintă sume defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată pentru drumuri.  

Drumurile publice judeţene sunt componente principale ale sistemului de infrastructură 

judeţean, iar întreţinerea şi repararea lor reprezintă o prioritate pentru judeţul Gorj, cu impact 

semnificativ şi benefic în dezvoltarea obiectivelor socio-economice, prin descongestionarea şi fluidizarea 

circulaţiei, facilitarea legăturilor interjudeţene şi a legăturilor cu şi între căile rutiere principale, prin 

reducerea timpului şi a costurilor de transport, îmbunătăţirea accesului şi creşterea eficienţei administrării 

reţelei judeţene şi, mai ales, valorificarea potenţialului turistic şi economic, precum şi desfăşurarea unui 

trafic rutier în condiţii normale de siguranţă şi transport.   

Reţeaua de drumuri publice judeţene este constituită dintr-un număr de 34 de drumuri 

judeţene, cu o lungime totală de 837 de km, drumuri cu o stare de viabilitate precară, determinată atât 

de structura rutieră îmbătrânită şi ieşită din perioada normală de funcţionare (circa 60%), cât şi de traficul 

de mare tonaj, în continuă creştere pe marea majoritate a acestora. 

Pentru anul 2013, 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. 

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 beneficiarului. 

Pentru activitatea de întreţinere şi reparaţii efectuată pe drumurile publice judeţene, în anul 

2013, s-au efectuat plăţi în valoare de 19.860.380 lei, iar pentru siguranţa circulaţiei în valoare de 

109.836,18 lei. 

Totodată, ca urmarea a implementării proiectului „REABILITARE DRUMURI JUDEŢENE DJ 665 

KM 0+000-54+500 ŞI DJ 675C KM 0+000-4+300”, COD SMIS 3044, în anul 2013, a fost prevăzută în bugetul 

propriu al Judeţului Gorj suma de 10.740 lei pentru furnizarea şi montarea a 6 panouri (plăci) permanente 

(1.790 lei x 6 panouri), astfel încât acestea să fie pe teren până la data vizitei ex-post a proiectului, 

preconizată în luna august 2013. 
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Proiectul “Reabilitare drumuri judeţene DJ 665, km 0+000-54+500 şi DJ 675C, km 0+000-4+300” 

a fost implementat în baza contractului de finanţare nr. 1, prin Programul Operaţional Regional 2007-

2013, Axa prioritară 2, Domeniul major de intervenţie 2.1, semnat între Consiliul Judeţean Gorj, Ministerul 

Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor şi Agenţia pentru Dezvoltare Sud - Vest Oltenia. 

În conformitate cu Anexa II la Contractul de Finanţare – Măsuri de Informare şi Publicitate, 

beneficiarul are obligaţia de a menţine panourile (plăcile) permanente amplasate la locaţia proiectului o 

perioadă de 5 ani de la data finalizării proiectului finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007 – 

2013. 

În luna iunie 2011, în conformitate cu prevederile Contractului de servicii nr. 8237 din 

25.08.2009, au fost realizate şi montate, la locaţiile indicate, 14 panouri (plăci) permanente. Aceste 

panouri (plăci) permanente au fost recepţionate, conform procesului verbal de recepţie nr. 1/10786 din 

21.06.2011. 

Datorită condiţiilor meteorologice nefavorabile extreme (grindină, furtuni, vijelii), 6 din aceste 

panouri (plăci) permanente au fost deteriorate în totalitate, lucru constatat prin raportul de vizită la faţa 

locului din data de 13.08.2012. 

Recomandarea emisă de ofiţerul de monitorizare ex-post al proiectului a fost completarea 

numărului de panouri permanente, conform indicatorilor din cererea de finanţare. 

La data de 31.12.2013, pentru efectuarea acestor cheltuieli, s-au înregistrat plăţi în sumă de 

10.416 lei. 

 

 Plăţile efectuate în cadrul titlului de cheltuieli bugetare „proiecte cu finanţare din fonduri 

externe nerambursabile postaderare”, în cuantum de 14.833.789 lei, au asigurat derularea implementării 

proiectului  „Reabilitare drum judeţean DJ 675, km 0+000 - 25+000, Târgu-Cărbuneşti - Ţicleni - Peşteana 

Jiu”. 

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 a fost îmbunătăţirea accesibilităţii regiunilor şi mobilităţii 

populaţiei, bunurilor şi serviciilor, în vederea stimulării dezvoltării economice durabile. 

În cursul anului 2013 au fost înregistrate cheltuieli în sumă totală de 14.833.789 mii lei, din care 

7.166,655 mii lei pe clasificaţia economică 56.01.01 – finanţare naţională şi 7.667,134 mii lei pe clasificaţia 

56.01.02 – finanţare U.E. 

 În cadrul titlului de cheltuieli „active nefinanciare” au fost efectuate plăţi în sumă de 

6.286.461 lei, creditele bugetare iniţiale fiind în sumă de 3.986.500 lei, majorate pe parcursul execuţiei 

bugetare până la valoarea de 6.565.970 lei.  
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9. Amenajarea teritoriului şi urbanism 

 

a. Compartimentul urbanism si amenajarea  teritoriului 

- La finele anului 2013 s-a aprobat actualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Judetului Gorj 

.  P.A.T.J. Gorj constituie principalul instrument privind strategia de dezvoltare urbanistică a unităţilor 

administrativ- teritoriale ale judeţului  până în anul 2025 şi stă la baza întocmirii planurilor urbanistice 

generale ale tuturor localităţilor judeţului. 

- S- a constituit şi aprobat Comisia tehnică de urbanism şi amenajarea teritoriului, alcătuită din 

specialişti din instituţii ale judeţului, pentru avizarea documentaţiilor care sunt supuse aprobării prin 

hotărâre de consiliu. 

- S-a întocmit şi aprobat Regulamentul privind implicarea publicului în elaborarea şi avizarea 

documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului. 

- S-a finalizat, 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),  Târgu Jiu pentru indicatorul pulberi în suspensie (PM 10) şi Turceni  pentru indicatorul dioxid de sulf 

(SO2),  program iniţiat în anul 2009 şi monitorizat până în acest an” . 

- S-a analizat si aprobat prin hotărâre de consiliu Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor pentru 

anul 2013, elaborat de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, împreună cu care s-au efectuat 

deplasări la evenimentele produse in  localităţile judeţului, in vederea constatării si evaluării efectelor 

alunecărilor de teren si inundaţiilor. 

- S-au verificat, analizat documentaţiile si s-a eliberat Avizul Arhitectului Şef  pentru 23 de planuri 

urbanistice zonale în vederea realizării  construcţiilor de locuinţe, spatii comerciale si parcuri fotovoltaice. 

Au fost avizate de asemenea, patru planuri urbanistice generale actualizate conform prevederilor din 

planul de amenajare a teritoriului judeţului Gorj. 

- S-au verificat, recepţionat si avizat documentaţii întocmite conform H.G. nr. 834/1991 privind 

terenurile din patrimoniul societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, in 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 săptămânala 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. 

- S-au analizat şi avizat documentaţiile la şedinţele lunare ale Comisiei regionale pentru cultură şi 

culte, care au avut loc în municipiile de reşedinţă ale judeţelor din regiunea Oltenia . 

       - S-a asigurat participarea la întâlniri de lucru,  instruiri organizate la nivel judeţean, regional si naţional 

cu scopul informării şi însuşirii legislaţiei:  

        - Conferinţa naţională Urbanconcept – Dezvoltare urbana moderna in Romania 

        - Adunarea generala a Asociaţiei Localităţilor şi Zonelor Istorice si de Artă din România.  

        -  Consiliul consultativ al Parcului National Domogled – Valea Cernei 

        -  Consiliul consultativ al Parcului Naţional Defileul Jiului. 
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         - S-au încheiat protocoale de colaborare cu primăriile a două localităţi care nu au organizat structuri 

de urbanism, în vederea eliberării certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire de către 

compartimentul de specialitate al consiliului judeţean. 

- Pe tot parcursul anului am acordat asistenţă de specialitate compartimentelor de urbanism din 

cadrul primăriilor localităţilor si am transmis noutăţile legislative in domeniu. 

 

b. Compartimentul autorizări, disciplină și control 

În anul 2013, Compartimentul autorizări, disciplină şi control a analizat, întocmit, înaintat spre 

aprobare şi eliberat :  

- un număr 44 de autorizaţii de construire/desfiintare pentru care s-au încasat 52.448,75 lei si 

- un număr de  92 certificate de urbanism pentru care s-au încasat 11.059,88 lei  

S-au regularizat si încasat taxele în valoare de 59.654,39 lei pentru autorizaţii de construire la 

finalizarea lucrărilor. 

Conform Legii 50/1991 Rep , art. 27, al. 2, arhitectul-şef al judeţului şi personalul împuternicit al 

compartimentului de specialitate din subordinea acestuia urmăresc respectarea disciplinei în domeniul 

autorizării executării lucrărilor de construcţii pe teritoriul administrativ al judeţului, precum şi respectarea 

disciplinei în urbanism şi amenajarea teritoriului legată de procesul de autorizare a construcţiilor. 

 În baza acestor prerogative s-au efectuat un număr de 70 controale privind respectarea disciplinei 

in urbanism si amenajarea teritoriului precum si respectarea legislaţiei privind respectarea disciplinei în 

activitatea de  autorizarea lucrărilor de construire/desfiinţare.  

În cadrul acestor controale li s-a făcut cunoscut responsabililor cu atribuţii în domeniul 

urbanismului modificările în legislaţia specifică cât şi acte normative complementare. 

Conform Legii 50/1991 Rep art. 45, alin. 31 şi art. 11, lit. c, alin. 2 din Ordinul MDRL nr. 839/2009 

structura de specialitate din cadrul Direcţiei de urbanism şi amenajarea teritoriului a emis Certificate de 

urbanism şi Autorizaţii de construire/desfiinţare pe bază de Convenţie pentru următoarele primării : 

Ioneşti, Hurezani, Schela, Glogova, Turcineşti. 

 S-au soluţionat un număr de 22 de sesizări si scrisori referitoare la abateri de la regulile de 

construire. 

S-au întocmit si transmis lunar situaţii către :  

- Inspectoratul de Stat in Constructii situatiile privind emiterea certificatelor de urbanism  si a 

autorizaţiilor de construire 

-  Direcţia Judeţeana de Statistica - situaţia privind construcţiile cu destinaţia de locuinţe – 

autorizate atât pentru Consiliul Judeţean Gorj cât şi pentru localităţile cu care acesta are încheiate 

Partenerite tehnice de colaborare. 

-  compartimentul buget, situaţii financiare şi sinteză - situaţiile financiare si sinteza acestora 

privind taxa de timbru de arhitectura si a sumelor care trebuie transmise primăriilor pe teritoriul cărora s-

au emis autorizaţii de construire si certificate de urbanism conform competenţelor sau parteneriatelor 

încheiate. 

Conform Ordinului MDRL nr. 839/2009. art. 12. pct. 1, lit i respectiv pct. 2, lit. f , copiile după toate 

Certificatele de urbanism şi Autorizaţiile de construire /desfiinţare emise de către Preşedintele Consiliului 

Judeţean au fost transmise periodic către primarii Unităţilor Administrativ Teritoriale respective. 
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S-a acordat asistenta de specialitate responsabililor cu urbanismul din unităţile teritoriale ale 

judeţului privind respectarea disciplinei în urbanism la eliberarea Autorizaţiilor de construire /desfiinţare 

şi Certificatelor de urbanism. 

 

10. Cooperare şi Dezvoltare Regională 

 

a. Proiecte implementate din fonduri nerambursabile 

 

1. PROIECTUL „REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI ECHIPAREA AMBULATORIULUI SPITALULUI 

JUDEŢEAN DE URGENŢĂ TÂRGU-JIU”, COD SMIS 12082 

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 41 de luni de la această dată, conform Actului adițional nr. 3 la  contractul de finanțare. 

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. 

Valoarea totală aprobată a proiectului la data de 31.12.2013, conform Actului adiţional nr. 4 la Contractul 

de finanţare, a fost în sumă de 16.158.312,16 lei, din care:  

- Cheltuieli eligibile 12.967.457,67 lei; 

- Cheltuieli neeligibile 98.940,00 lei;  

- TVA 3.091.914,49 lei. 

Pe parcursul anului 2013 au fost înregistrate cheltuieli în sumă de 1.811.454  lei.  

 

2. PROIECTUL „EXTINDERE ŞI DOTARE CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ DOBRIŢA - JUDEŢUL 

GORJ”, COD SMIS 12052 

Proiectul „Extindere și dotare Centrul de Îngrijire și Asistenta Dobrița - județul Gorj” 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 a fost de 38 de luni de 

la data semnării contractului de finanţare, proiectul fiind finalizat în data de 21.08.2013. 

Bugetul final al proiectului a fost de 2.519.171,50 lei cu TVA. 

În anul 2013 au fost repartizate credite bugetare în sumă de 755.450 lei aferente proiectului „EXTINDERE 

ŞI DOTARE CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ DOBRIŢA - JUDEŢUL GORJ”. 

La data de 31.12.2013 a fost înregistrată o execuţie bugetară aferentă acestui proiect în sumă de 755.322 

lei. 
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3. 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, a implementat 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.”. Proiectul a fost finalizat la data de 23.10.2013. 

Obiectivul general al proiectului a fost 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 a avut 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. 

La data de 31.12.2013 a fost înregistrată o execuţie bugetară aferentă acestui proiect în sumă de 690.059  

lei. 

 

4. PROIECTUL „REALIZAREA SISTEMULUI INTEGRAT DE SALVARE MONTANĂ A JUDEŢULUI GORJ”, 

COD SMIS 14984 

Proiectul „REALIZAREA SISTEMULUI INTEGRAT DE SALVARE MONTANĂ A JUDEŢULUI GORJ”, cod SMIS 

14984, este finanțat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 – Dezvoltarea 

durabilă şi promovarea turismului, Domeniul major de intervenţie 5.2 – Crearea, dezvoltarea, 

modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterii calităţii 

serviciilor turistice, în baza contractului nr. 1541 din 28.04.2011. 

Durata de implementare a proiectului este de 34 luni de la data semnării contractului de finanțare, 

respectiv 28.02.2014, execuţia propriu zisă a obiectivului de investiţii a fost demarată în data de 30 

octombrie 2011, când a fost emis ordinul de începere al lucrărilor. 

Principalele activități ale proiectului sunt: 

 Amenajarea a  9 posturi salvamont prin construirea a 6 clădiri şi reabilitarea a 3 clădiri existente; 

 Dotarea cu mobilier a celor 9 posturi salvamont; 

 Înzestrarea celor 9 posturi salvamont cu mijloace şi echipamente specifice asigurării condiţiilor 

optime de salvare în arie montană; 

 Crearea a 9 locuri de muncă. 
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Bugetul total al proiectului este în sumă de 9.160.491,79 lei. 

În anul 2013 au fost repartizate credite bugetare în sumă de 5.070.200 lei aferente proiectului „Realizarea 

sistemului  integrat de salvare montană al judeţului Gorj”. 

La data de 31.12.2013 s-a  înregistrează o execuţie bugetară în sumă de 5.066.816  lei. 

 

5. PROIECTUL „REABILITARE DRUM JUDEȚEAN DJ 675, KM 0+000 – 25+000”, COD SMIS 3074 

Proiectul a fost depus în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 2 - 

Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale, Domeniul major de intervenţie 2.1. - 

Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane inclusiv construcţia/reabilitarea 

şoselelor de centură, fiind finanţat în baza Contractului de finanţare nr. 1869 din 25.06.2011. 

 

Bugetul total al proiectului la data de 31.12.2013, conform Actului adiţional nr. 3 la Contractul de 

finanţare, era în sumă de 28.179.202,37 lei, din care:  

- Cheltuieli eligibile 22.485.752,92 lei 

- cheltuieli neeligibile 423.832,17 lei 

- TVA  5.269.617,28 lei 

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de îmbunătăţirea accesibilităţii regiunilor şi mobilităţii 

populaţiei, bunurilor şi serviciilor, in vederea stimulării dezvoltării economice durabile. Durata de 

implementare a proiectului este de 32 luni, proiectul aflându-se în faza de implementare. 

În cursul anului 2013 au fost înregistrate cheltuieli în sumă totală de 14.833.789 mii lei, din care 7.166,655 

mii lei pe clasificaţia economică 56.01.01 – finanţare naţională şi 7.667,134 mii lei pe clasificaţia 56.01.02 

– finanţare U.E. 

 

6. COFINANȚARE PROIECT "EXTINDEREA DOTĂRII CU ECHIPAMENTE A BAZELOR OPERAŢIONALE 

PENTRU INTERVENŢII ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ ÎN REGIUNEA SUD-VEST OLTENIA”, COD SMIS 

39293 

Pentru a beneficia de întreaga alocare financiară oferită 

de Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa 

prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, 

Domeniul major de intervenţie 3, Domeniul major de 

intervenţie 3.3 – „Îmbunătăţirea dotării cu 

echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii 

în situaţii de urgenţă”, Asociaţia de Dezvoltare 

Intercomunitară Sud Vest Oltenia a depus un al doilea 

proiect, cu titlul Extinderea dotării cu echipamente a 

bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de 

urgenţă în Regiunea Sud-Vest Oltenia.  

Prin acest proiect, vor fi achiziţionate de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia 

şi distribuite în mod egal judeţelor Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Vâlcea, următoarele echipamente: 

- 5 autospeciale complexe de intervenţie, descarcerare şi acordarea asistenţei medicale de urgenţă 

(FRAP); 
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- 5 autospeciale de intervenţie şi salvare de la înălţime. 

Valoarea totală a proiectului „Extinderea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru 

intervenţii în situaţii de urgenţă în Regiunea Sud - Vest Oltenia” este de 22.116.300  lei,  cu TVA inclus.  

 

Contribuţia Consiliului Judeţean Gorj la implementarea proiectului este de 931.379   lei. 

Pentru implementarea proiectului „Extinderea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru 

intervenţii în situaţii de urgenţă în Regiunea Sud - Vest Oltenia” în bugetul propriu al Județului Gorj pe 

anul 2013 a fost prevăzută suma de 372.551 lei, urmând ca diferenţa de 558.827  lei să fie prevăzută în 

bugetul anului 2014. 

Prin adresa nr. 8646 din 17.07.2013, Consiliul Judeţean Gorj şi-a exprimat acordul ca suma de 931379  lei, 

reprezentând contribuţia la implementarea proiectului „Extinderea dotării cu echipamente a bazelor 

operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă în Regiunea Sud - Vest Oltenia” să fie utilizată din 

contul primului proiect, „Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii 

în situaţii de urgenţă în regiunea Sud Vest Oltenia", (din suma de 1.448.518  lei, reprezentând TVA-ul 

rambursabil, virată de către Consiliul Judeţean Gorj pentru implementarea acestui proiect).  

Până la sfârşitul anului 2013, au fost semnate contractele de furnizare pentru cele două tipuri de 

echipamente specifice pentru intervenţii în situaţii de urgenţă iar dintre acestea au fost recepţionate cele 

5 autospeciale complexe de intervenţie, descarcerare şi acordarea asistenţei medicale de urgenţă – FRAP 

în valoare de 4.211.263  lei, cu TVA inclus.  

 

7. PROIECTUL"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 comună a Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi". De asemenea, prin 

Hotărâre a fost aprobată Convenţia de Colaborare între Ministerul Mediului şi Consiliul Judeţean Gorj şi 

contribuţia financiară a Consiliului Judeţean Gorj în valoare totală de 14.650 Euro, reprezentând 5% din 

valoarea lucrărilor de investiţii incluse în proiect. 

Modificările intervenite în timpul implementării proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi" 

au fost stipulate în Actul adiţional nr.1 la Convenţia de colaborare nr. 33/26.03.2009(UMP)/ nr. 

3902/29.04.2009(Consiliul Judeţean Gorj), care a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 76 

din 21.12.2012.  
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Conform Anexei 2 la Actul Adiţional nr.1, valoarea 

contribuţiei Consiliului Judeţean Gorj a crescut la 

20.963,00 euro (respectiv 94,333 mii lei, la cursul 

valutar 1 euro= 4,5 lei). 

În anul 2012, Consiliul Judeţean Gorj a virat în contul 

comunei Băleşti, suma de 3,583 mii lei ( echivalentul  

a  796,34 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, pentru  proiectul ”Controlul Integrat al Poluării cu 

Nutrienţi”. 

Prin Actul Adiţional nr. 2 la Convenţia de colaborare nr. 33/26.03.2009 (UMP)/nr. 3902/29.04.2009 

(Consiliul Judeţean Gorj), a fost aprobată prelungirea perioadei de implementare a Proiectului „Controlul 

Integrat al Poluării cu Nutrienţi”, de la 31 decembrie 2013, până la 30 noiembrie 2015. 

În data de 19.12.2013 au fost recepţionate lucrările la obiectivul Platforma de depozitare şi gospodărire a 

gunoiului de grajd şi a deşeurilor menajere. Conform Procesului Verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, 

nr. 39/19.12.2013, valoarea declarată a investiţiei pentru acest obiectiv este în sumă de 558,466 mii lei, 

cu TVA inclus.  

În bugetul propriu al Județului Gorj, pentru anul 2013 a fost prevăzută suma de 90.733  lei (echivalentul a  

20.163,00 euro, la cursul  valutar  estimat de 1 euro = 4,5 lei), reprezentând contribuţia de 5% a Consiliului 

Judeţean Gorj, pentru implementarea proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi", dar nu au 

fost efectuate plăţi în anul 2013. 

 

8. PROIECTUL „SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEŞEURILOR SOLIDE ÎN JUDEŢUL GORJ” 

Judeţul Gorj a beneficiat de asistenţă tehnică din partea Ministerului Mediului şi Pădurilor pentru 

pregătirea proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Gorj”, proiect ce se 

intenționa a fi finanţat prin POS Mediu, Axa prioritară 2 – Dezvoltarea sistemelor de management integrat 

al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate istoric - Domeniul major de intervenţie 2.1.- Dezvoltarea 

sistemelor integrate de management al deşeurilor şi extinderea infrastructurii de management al 

deşeurilor.  

Asistenţa tehnică a fost asigurată de către Consorţiul EPEM SA Grecia - ISPE SA România. 

Pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare, a fost necesar a se obține avizele de gospodărire a apelor şi 

eliberării documentelor de atestare a locaţiilor pentru terenurile pe care se vor realiza lucrări în cadrul 

proiectului. 

În anul 2013 au fost alocată din bugetul propriu al județului Gorj suma de 1.100 lei, necesară pentru plata 

acestor avize. 

La data de 31.12.2013 se  înregistrează o execuţie bugetară în sumă de 1.037 lei. 
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9. PROIECT „REABILITARE DRUMURI JUDEŢENE DJ 665 KM 0+000-54+500 ŞI DJ 675C KM 0+000-

4+300”, COD SMIS 3044 

Proiectul “Reabilitare drumuri judeţene DJ 665, km 0+000-54+500 si DJ 675C, km 0+000-4+300” a fost 

implementat în baza contractului de finanţare nr. 1, prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa 

prioritară 2, Domeniul major de intervenţie 2.1, semnat între Consiliul Judeţean Gorj, Ministerul 

Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor şi Agenţia pentru Dezvoltare Sud-Vest Oltenia. 

În conformitate cu Anexa II la Contractul de Finanțare – Măsuri de Informare și Publicitate, beneficiarul 

are obligația de a menține panourile (plăcile) permanente amplasate la locația proiectului o perioadă de 

5 ani de la data finalizării proiectului finanțat prin Programul Operațional Regional 2007 – 2013. 

În luna iunie 2011, în conformitate cu prevederile Contractului de servicii nr. 8237 din 25.08.2009, au fost 

realizate și montate, la locațiile indicate , 14 panouri (plăci) permanente. Aceste panouri (plăci) 

permanente au fost recepționate, conform procesului verbal de recepție nr. 1/10786 din 21.06.2011. 

Datorită condițiilor meteorologice nefavorabile extreme (grindină, furtuni, vijelii), 6 din aceste panouri 

(plăci) permanente au fost deteriorate în totalitate, lucru constatat prin raportul de vizită la fața locului 

din data de 13.08.2012. 

Recomandarea emisă de ofițerul de monitorizare ex-post al proiectului a fost completarea numărului de 

panouri permanente, conform indicatorilor din cererea de finanțare. 

În anul 2013 a fost alocată din bugetul propriu al județului Gorj suma de 10.740 lei cu TVA (1.790 lei x 6 

panouri), pentru furnizarea și montarea acestor panouri (plăci) permanente, astfel încât până la data 

vizitei ex-post a proiectului, preconizată în luna august 2013, acestea să fie pe teren și să se realizeze 

recomandarea din raportul de vizită. 

La data de 31.12.2013 se  înregistrează o execuţie bugetară în sumă de 10.416,00 lei. 

 

10. COFINANŢARE PROIECT „PARTENERUL LA NEVOIE SE CUNOAŞTE” 

În baza Acordului de parteneriat încheiat între UAT-  Judeţul Gorj şi Asociația Judeţeană de Fotbal Gorj, 

înregistrat la UAT- Judeţul Gorj sub nr. 2411 din 25.02.2013, pentru cofinanţarea proiectului “Partenerul 

la nevoie se cunoaşte”, s-a aprobat cuantumul şi plata de către Consiliul Județean Gorj, ca partener, în 

sumă totală de 40.000 lei pentru anul 2013. 

Scopul proiectului „Partenerul la nevoie se cunoaşte” l-a reprezentat revigorarea fotbalului județean. 

Pentru îndeplinirea acestui deziderat, Asociaţia Judeţeană de Fotbal Gorj a stabilit următoarele obiective: 

 atragerea tineretului din localitățile județului spre activități sportive și recreative, spre practicarea 

fotbalului în mod organizat și instruiți de antrenori calificați; 

 dotarea echipelor de fotbal din județ (liga a IV-a, liga a V-a, copii și juniori) cu echipament sportiv, 

mingi, plase pentru porți, fanioane de colț etc.; 

 susținerea selecționatelor județene de juniori pe categorii de vârstă, care participă la diferite 

competiții județene sau la nivel național; 

 perfecționarea antrenorilor din județ prin participarea la cursuri de specialitate; 

 premierea celor mai buni jucători. 

Conform celor prezentate mai sus, s-a aprobat suma de 120.000 lei (eșalonată pe trei ani, câte 40.000 lei 

pe an, între anii 2013-2015), reprezentând 50% din valoarea totală a proiectului de 240.000 lei, ca și 

contribuție a Consiliului Județean Gorj la finanțarea proiectului mai sus menționat. 
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Contribuția Județului Gorj la proiectul „Partenerul la nevoie se cunoaşte” a fost aprobată prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean Gorj nr. 25/21.02.2013. Proiectul se derulează pe o perioadă de trei ani, iar suma 

aferentă fiecărui an va fi prevăzută în bugetul propriu al județului Gorj, în perioada 2013-2015. 

Pentru anul 2013, s-a alocat şi cheltuit suma de 40.000,00 lei. 

 

11. REABILITARE DRUM JUDEŢEAN DJ 672, KM 0+000-43+623, CIUPERCENI – GODINEŞTI – 

TISMANA – PEŞTIŞANI –BRĂDICENI – BUDUHALA (DN 67)”, COD SMIS 3075 

Proiectul „Reabilitare drum judeţean DJ 672, KM 0+000-43+623, Ciuperceni – Godineşti – Tismana – 

Peştişani – Brădiceni – Buduhala (DN 67)”, COD SMIS 3075, a fost depus în cadrul Programul Operaţional 

Regional 2007-2013, Axa Prioritară 2 „Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”, 

Domeniul major de intervenţie 2.1 – „Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane 

– inclusiv construcţia / reabilitarea şoselelor de centură” şi este finanţat în baza contractului de finanţare nr. 

3771 din 16.07.2013. 

Bugetul total al proiectului la data de 31.12.2013 , conform Actului adiţional nr. 1 la contractul de finanţare, 

era în sumă de 87.696.339,90 lei, din care: 

- Cheltuieli eligibile 70.180.094,76 lei 

- cheltuieli neeligibile 542.760,00 lei 

- TVA  16.973.485,14 lei. 

Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea accesibilităţii regiunilor şi mobilităţii populaţiei, 

bunurilor şi serviciilor, în vederea stimulării dezvoltării economice durabile. 

Obiectivele specifice ale proiectului, sunt următoarele: 

Obiectiv specific 1: reabilitarea drumului  judeţean DJ 672, Km 0+000-43+623 pentru îmbunătăţirea 

accesibilităţii şi mobilităţii populaţiei, bunurilor şi serviciilor în vederea stimulării dezvoltării economice 

durabile a judeţului. 

Obiectiv specific 2: conectarea drumului judeţean DJ 672 la reţeaua de drumuri  naţionale DN 67 şi DN 67D. 

Pe parcursul anului 2013 au fost înregistrate cheltuieli în sumă de 86.888  lei.  

 

b. Relații externe 

 

În data de 18 aprilie 2013, Ambasadorul Franţei Philippe Gustin, însoţit de consilierul său 

Sebastien Gorlin, a efectuat o vizită de lucru în județul Gorj. Întâlnirea de lucru oficială a avut loc la sediul 

Consiliului Judeţean Gorj, la care au participat: Preşedintele Consiliului Judeţean, Ion Călinoiu; Prefectul 

Judeţului, Ion Claudiu Teodorescu; Primarul Municipiului Tg-Jiu; reprezentanţi ai firmelor franceze de pe 

raza judeţului, alţi oameni de afaceri din judeţ, reprezentanţi ai Camerei de Comerţ şi Industrie Gorj, 

reprezentanţi ai Universităţii Constantin Brâncuşi, primari şi alţi invitaţi din diferite domenii de activitate. 

Vizita ambasadorului în judeţul Gorj a avut drept scop consolidarea şi dezvoltarea relaţiilor de 

colaborare culturale şi economice ale Gorjului cu diferite localităţi din Franţa. Domnul ambasador şi-a 

exprimat dorinţa de a cunoaşte acţiunile desfăşurate la nivelul judeţului privind Francofonia, de a 

cunoaşte potenţialul economic, turistic şi cultural al judeţului, pentru găsi potenţiali investitori francezi 

care să investească în Gorj.  
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În data de 23 aprilie 2013, la sediul Consiliului Judeţean Gorj, a avut  loc o importantă întâlnire de 

lucru, având ca temă „Fonduri europene 2014 – 2020, o oportunitate pentru viitorul localităţilor”, la care 

au participat autorităţi ale administraţiei publice judeţene şi locale, reprezentanţi ai Grupului de Acţiune 

Locală, de la nivel central, şi personalităţi de marcă din Spania – Domnul VICTOR  JIMENEZ  RUIZ, 

Preşedinte GAL ADESIMAN(Spania) şi Domnul FRANCISCO  JOSE GALEGO MORENO –Director General al 

Asociaţiei „Institutul de  Dezvoltare Comunitară din CUENCA’’. Întâlnirea de lucru a avut drept scop 

informarea autorităţilor publice locale şi judeţene despre oportunităţile oferite de perioada de 

programare financiară 2014 – 2020, cu precădere pentru dezvoltarea rurală prin participarea în cadrul 

unui Grup de Acţiune Locală (GAL), precum şi stabilirea unui mecanism pentru luarea deciziilor şi 

procedura de lucru care să ducă la crearea de GAL – uri, în care să fie cuprinse toate localităţile gorjene. 

 

În data de 16 mai 2013, la Tg-Jiu, a avut loc vizita delegaţiei formată din Ambasadorul Italiei la 

Bucureşti, Diego Brasioli, însoţit de domnul Alberto Dal Degan, Secretar I al Ambasadei şi domnii Sergio 

Nocchi şi Andrea Colecchia, Carabinierii Ambasadei pentru preluarea unui obiect de cult catolic, furat 

acum 6 ani din biserica Beata  Vergine  Maria dell’ Alltamonte din Orna Nova – ITALIA. Acest obiect – 

ostensoriul – a fost recuperat de poliţiştii gorjeni de la un cetăţean care intenţiona să-l vândă la 

Mănăstirea Lainici. Acesta a fost păstrat la Muzeul Judeţean Gorj. Predarea obiectului de cult a avut loc la 

Sala Maură din cadrul Palatului Administrativ în prezenţa Preşedintelui Consiliului Judeţean -  Ion Călinoiu, 

Prefectul judeţului - Claudiu Ion Teodorescu, Primarul Municipiului Tg – Jiu – Florin Cârciumaru, Şeful 

Inspectoratului de Poliţie Gorj – Salvador Caragea, alte personalităţii din Gorj. 

Vizita ambasadorului în judeţul Gorj a avut drept scop şi consolidarea şi dezvoltarea relaţiilor de 

colaborare culturale şi economice ale Gorjului cu diferite localităţi din Italia. Domnul ambasador şi-a 

exprimat dorinţa de a cunoaşte potenţialul economic, turistic şi cultural  al judeţului, pentru găsi şi alţi 

potenţiali investitori italieni care să investească în Gorj. De asemenea, în programul ambasadorului, a fost 

prevăzut şi vizitarea operelor marelui sculptor Constantin Brâncuşi. 

  

În data de 30 mai  2013 a sosit în vizită de lucru Ambasadorul Republicii Macedonia la Bucureşti, 

Excelenţa Sa, Domnul Doctor Pande  Lazarevski. 

Întâlnirea de lucru oficială a avut loc la sediul Consiliului Judeţean Gorj, la care au participat: Preşedintele 

Consiliului Judeţean, Ion Călinoiu;  Prefectul Judeţului,  Ion Claudiu Teodorescu;  Primarul Municipiului Tg-

Jiu;  oameni de afaceri din judeţ,  reprezentanţi ai Camerei de Comerţ şi Industrie Gorj, reprezentanţi 

Universităţii Constantin Brâncuşi, primari şi alţi invitaţi din diferite domenii de activitate. 

Vizita ambasadorului în judeţul Gorj a avut drept scop consolidarea şi dezvoltarea relaţiilor de colaborare 

culturale şi economice ale Gorjului cu diferite localităţi din Macedonia. Excelenţa Sa, Domnul Doctor 

Pande  Lazarevski şi-a exprimat dorinţa de a cunoaşte potenţialul economic, turistic şi cultural al judeţului, 

pentru a  găsi potenţiali investitori macedonieni, care să investească în Gorj.  
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În data de 07 iunie 2013, în judeţul Gorj, la invitaţia Domnului Preşedinte al Consiliului Judeţean 

Gorj – Ion Călinoiu, a sosit într-o vizită de lucru o delegaţie din Austria, formată din 5 persoane, potenţiali 

investitori, printre care: Thomas Irmfcher, Preşedintele  Asociaţiei  Aeriene  din  Wiener  Neustadt; 

Alexander Nausner ECHO Media Haus, şeful departamentului Radio (Concert Media al Primăriei Viena); 

Willy Koblizek, Investitor Privat şi Preşedinte al  Camping şi Karavaning Austria; Hant Laura şi Constantin 

Hant – consilieri pe probleme tehnice. 

Scopul acestei vizite a constat în identificarea oportunităţilor de investiţii în judeţul Gorj ale unor firme 

austriece, potenţial interesate în domeniul aviatic şi de a întări relaţiile de cooperare dintre Consiliul 

Judeţean Gorj şi Austria, pe de o parte şi dintre Consiliul Judeţean Gorj şi firme austriece, pe de altă parte.  

Întâlnirea de lucru oficială a avut loc la Consiliul Local Stăneşti, unde alături de autorităţile judeţene au 

participat şi consilierii locali din zonă şi oameni de afaceri din judeţ. Preşedintele Consiliului Judeţean a 

expus pe larg oportunitatea înfiinţării unui Aerodrom în Comuna Stăneşti, ce va fi destinat operării 

aeronavelor din categoria ultra-uşoare ce va oferi facilităţi deosebite pentru dezvoltarea regională şi 

pentru exploatarea potenţialului turistic.  

 

În data de 02 iulie 2013, a avut loc vizita de lucru a delegației formată din 5 persoane, potenţiali 

investitori, printre care: Mr. Mohamad Daoud – american – medical consultant,  Mr. Cedric Jay De Angelo 

– American – planning consultant, Dr. Sophocleous  Aris – Cypriot – engeneering consultant, Mr. Nader 

Lambaz – swiss –financial consultant şi Mr. Ignat Andrei – romanian–country representative, 

Reprezentantul Consorţiului - Puertollano Medica Group – Lucio A. Gomez. 

Compania Reliable Business Solutiens – specializată în oferirea de soluţii integrate pentru investitorii 

străini ce doresc să intre pe piaţa românească, prin unul dintre clienţii săi. Puertollano Medica Group 

Consortium şi-a exprimat interesul de a construi în România spitale în parteneriat cu consiliile judeţene. 

Firmele consorţiului au solicitat o întâlnire oficială cu Preşedintele Consiliului Judeţean Gorj, Ion Călinoiu, 

pentru o prezentare oficială  a unui parteneriat privind construirea unui spital în Municipiul Târgu-Jiu, la 

care a participat şi Prefectul Judeţului, directorul Direcţiei de Sănătate Publică, directorul Spitalului 

Judeţean, Directorul Direcţiei de Finanţe Publice, Directorul Casei de Asigurări şi alţi oameni de afaceri din 

Gorj. 

Reprezentantul Consorţiului - Puertollano Medica Group – Lucio A. Gomez, prin Reliable Business 

Solutiens, au realizat o scurtă prezentare a celor 5 companii, care acoperă câte un domeniu necesar 

dezvoltării acestui proiect. 

Consiliul Judeţean îi revine sarcina punerii la dispoziţie a terenului, permiselor, infrastructurii, utilităţilor, 

căilor de acces, autorizaţiilor de funcţionare etc. Firmele Grupului au fost prezentate individual cu ocazia 

întâlnirii oficiale dintre consorţiu şi reprezentanţii Consiliului Judeţean Gorj. 

 

În scopul realizării unor schimburi de experiență, în perioada 07-12.07.2013, Președintele 

Consiliului Județean Gorj, Ion Călinoiu, a acceptat invitația Preşedintelui Provinciei Tarragona (Spania) 
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Josep Poblet i Tous, unde a participat la întâlnirea cu reprezentanții Guvernului Provinciei Tarragona și la 

mai multe întâlniri oficiale în Barcelona. 

Premergător întâlnirii cu președintele Regiunii Tarragona, vizita de lucru a președintelui 

Consiliului Județean Gorj a cuprins și o serie de întrevederi cu reprezentanți ai administrației publice locale 

din orașul Barcelona, discuțiile axându-se pe realizarea de schimburi de experiență în domeniul relațiilor 

internaționale și cooperare. În acest sens a fost  programată și întâlnirea de lucru cu dl. Joachim Llimona i 

Balcells, director pe relații internaționale și cooperare din cadrul Primăriei Barcelona. 

Din programul vizitei mai menționăm reuniunea de lucru cu președintele Camerei de Comerț și Industrie 

Româno – Spaniole privind prezentarea strategiei de dezvoltare durabilă a județului Gorj pe perioada 

2012-2020 privind  atragerea de investitori în județul Gorj. 

 

În data de 11.10.2013, la Sala Maură a Palatului Administrativ din Târgu-Jiu, a avut loc vizita unei 

delegații de potențiali investitori din Republica Populară Chineză, interesați să dezvolte în județul diferite 

proiecte în domenii precum turism, minerit și trafic aerian. 

În cadrul acestei întâlniri au fost purtat discuții cu delegația chineză despre demararea de investiții privind 

dezvoltarea a două zone ale județului Gorj, confirmate cu înalt potențial turistic și mare atractivitate pe 

piața turistică, respectiv Zona Bumbești Jiu-Curtișoara și Zona Rânca. Pornind de la aceste două nuclee de 

dezvoltare, proiectul urmărește și dezvoltarea elementelor de interes turistic din zonele adiacente. Astfel, 

pentru Zona Bumbești–Jiu-Curtișoara se intenționează construirea unei structuri de primire turistică, care 

să se încadreze în contextul zonei, respectiv Castrul Roman Bumbești-Jiu și Muzeul Artei și Arhitecturii 

Populare Curtișoara. În zona Rânca se dorește extinderea domeniului schiabil, a facilităţilor pentru 

telegondolă şi teleschi (cu rețea de acoperire a localităților limitrofe ale județului Vâlcea), realizarea unui 

patinoar şi a facilităţilor necesare practicării altor sporturi specifice precum: schi fond, bob, parc aventura, 

tubing, pârtie de schi artificială pentru sezonul de vară, amenajare de parcări, amenajări de campinguri 

pentru corturi și rulote, loc de aterizare pentru elicoptere. De asemenea, în terenul rezervat în centrul 

Stațiunii Rânca se dorește construirea unui Centru Multifuncțional Transalpina care să acopere toate 

cerințele turiștilor sosiți aici, din punct de vedere al agrementului, după practicarea activităților turistice 

montane, respectiv centre de relaxare și spa, cinematografe, shopping, sălii de conferințe, spații 

expoziționale. 

În domeniul minier, autoritățile județene și locale au supus atenției realizarea unui combinat 

pentru producerea de îngrăşăminte minerale cu suport humic din lignit, prin care se urmărește asigurarea 

necesarului de îngrăşăminte naturale cu suport humic pentru agricultura românească şi pentru export 

precum și obţinerea de îngrăşăminte naturale cu suport humic pentru fertilizarea a 1.000.000 ha/an. 

Efectele benefice ale utilizării unor astfel de îngrăşăminte constau în creşterea accesibilităţii elementelor 

nutritive din sol şi stimularea activităţii microbiologice, având ca rezultat îmbunătăţirea regimului 

humusului din soluri, stimularea proceselor biologice din plante, îmbunătăţirea regimului aerohidric, 

regenerarea fertilităţii solurilor degradate. 

Protocolul de colaborare, încheiat în anul 2012 între Consiliul Județean Gorj și Regiunea Basilicata a fost 

supus în 25 noiembrie 2013, unor serii de discuții în perspectiva dezvoltării obiectivelor cuprinse în 
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document. Drept pentru care, președintele Consiliului Județean Gorj, Ion Călinoiu, a avut o serie de 

întâlniri instituțional-administrative, economice și culturale în localitatea Potenza, sediul Regiunii 

Basilicata, cu noul președinte al regiunii, dl. Marcello Pitella. 

Președintele Consiliului Județean Gorj, dl. Ion Călinoiu, a fost însoțit în vizita de lucru de către dl. 

Ciprian Florescu-vicepreședinte Consiliul Județean Gorj și dl. Ion Ișfan – inspector școlar general ISJ Gorj. 

Partea română a prezentat o serie de proiecte ce se axează pe domeniile sănătate, ecologie, cultură și  

infrastructură de turism. Astfel, au fost prezentate  fișe de proiect privind cercetarea integrată în vederea 

aplicării de tehnologii şi de procese inovatoare în lupta împotriva deșertificării, modernizarea spitalului 

județean din Târgu-Jiu în perspectiva transformării acestuia în spital de înaltă specializare; realizarea, 

dezvoltarea unui aerodrom în comuna Stănești, județul Gorj, care să fie inclus  în rețeaua națională de 

aerodromuri certificate pentru aviația generală. 

Tot în cadrul deplasării în Italia, în orașul Trani, regiunea Puglia, la inițiativa preotului Mihai Driga, liderul 

Decanatului Ortodox –Român din Puglia și Basilicata a avut loc simpozionul cultural pe tema „Brâncuși, 

între cer și pământ”, la care au participat mai multe oficialități și înalte fețe bisericești, cum ar fi 

ambasadorul României pe lângă Sfântul Scaun - dl. Bogdan Tătaru-Cazaban, primarul al orașului Trani - 

Luigi Nicola Riserbato, Monsenior Giovan Battista Picchieri – Arhiepiscopul Diocezei din Trani-Bisceglie- 

Barletta si Nazaret, Preasfințitul Părinte Episcop Siluan al Episcopiei Ortodoxe Române din Italia. 

Evenimentul a avut loc la inițiativa reprezentanților comunității de români stabilite în cele două regiuni 

din Italia. 

 

c. Susţinerea manifestărilor  cuprinse în Agenda Culturală 2013 

Unitatea Administrativ Teritorială – Județul Gorj, reprezentată prin Consiliul Județean, potrivit 

prevederilor legale în vigoare, comemorează anual evenimentele istorice și culturale, prin depunerea 

de coroane de flori la monumentele istorice. Aceste acțiuni de comemorare a evenimentelor istorice au 

fost prevăzute în Agenda Culturală a Județului Gorj pe anul 2013. 

Temeiul legal l-a constituit art. 9, alin.1 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, 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”. 

De asemenea, Legea nr. 379/2003 privind regimul mormintelor și operelor comemorative de 

război, cu modificările și completările ulterioare, stipulează la art. 45, alin.1: „autoritățile administrației 

publice locale vor organiza programe proprii de comemorare, cu sprijinul și cu participarea 

reprezentanților autorităților centrale și ai cultelor religioase din teritoriu”, şi la art. 46 „finanțarea 

activităților de comemorare a eroilor se face din bugetul de stat prin bugetul Oficiului Național pentru 
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Cultul Eroilor, pentru acțiunile organizate de acestea, din bugetele unităților administrativ-teritoriale, 

pentru acțiunile organizate de acestea, sau din resursele proprii alte categorii de organizatori, după caz”.  

Imagini de la diverse manifestări culturale 

      
În baza atribuţiilor ce îi revin, Consiliul Județean Gorj, a susţinut cultura ca pe o moştenire ce trebuie nu 

numai păstrată, ci şi transmisă.  

La nivelul Judeţului Gorj, s-a desfăşurat un ciclu de manifestări cultural - ştiinţifice şi educative ale 

instituţiilor culturale subordonate,  conform Agendei Culturale pentru anul 2013. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 12/31.01.2013, a fost aprobat Programul anual propriu pentru 

acordarea de finanțări nerambursabile în vederea susținerii manifestărilor cuprinse în Agenda culturală 

2013, în sumă totală de 222.000 lei. Plățile aferente acestor evenimente, s-au efectuat din bugetul propriu 

al județului Gorj pe anul 2013, din capitolul de cheltuieli 67.02. ”cultură, recreere şi religie, titlul II - ”bunuri 

și servicii”-  67.02.20 potrivit clasificaţiei economice şi funcţionale aprobate de Ministerul Finanţelor 

Publice. 

Din totalul sumei de 222.000 lei aprobată inițial pentru acordarea premiilor cuprinse în Agenda 

Culturală 2013, din bugetul final în sumă de 122.000 lei s-a acordat suma de 45.499 lei pentru activităţile 

culturale conform Agendei Culturale pentru anul 2013. 

 

1. Finanţarea activităţilor de tineret a structurilor neguvernamentale de utilitate publică de/şi pentru 

tineret, precum şi a unor activităţi de tineret de interes local de pe raza unităţii administrativ-

teritoriale, conform Legii nr. 350/2006 - Legea tinerilor,  cu modificările şi completările ulterioare 

Conform prevederilor art. 10 din Legea nr. 350 din 21 iulie 2006, ce reglementează cadrul juridic necesar 

asigurării de condiţii adecvate integrării socio-profesionale a tinerilor, conform necesităţilor şi aspiraţiilor 

acestora, în vederea finanţării activităţii de tineret, a structurilor neguvernamentale de utilitate publică 

de/şi pentru tineret, precum şi a unor activităţi de tineret de interes local, Consiliul Judeţean Gorj, are 

obligaţia de a organiza proceduri de consultare cu fundaţiile judeţene pentru tineret, precum şi cu 

organizaţiile neguvernamentale de tineret şi pentru tineret, constituite la nivelul unităţii administrativ-

teritoriale. 

Potrivit art. 91 alin. 5, lit. a), pct. 5, coroborat cu art. 91, alin. 6, lit. a) din Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul 

Judeţean Gorj asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea 

serviciilor publice de interes judeţean privind (...) tineretul şi respectiv, hotărăşte, în condiţiile legii, 

cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române ori străine, inclusiv cu parteneri din societatea 

civilă, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes 

public judeţean. 
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Art. 14 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

prevede că 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 se va realiza 

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. 

Pentru stabilirea activităţilor de tineret, a structurilor neguvernamentale de utilitate publică de şi 

pentru tineret, precum şi a unor activităţi de tineret de interes local ce au fost finanţate în anul 2013, din 

suma ce a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj de aprobarea a bugetului pe anul 2013, 

precum şi a procedurii de finanţare, în conformitate cu prevederile art. 28, alin. 2 din Legea nr. 350/2006, 

au fost invitate, imediat după aprobarea bugetului, la sediul instituţiei noastre, Fundaţia Judeţeană de 

Tineret Gorj, Direcţia Judeţeană de Tineret şi organizaţiile neguvernamentale de/şi pentru tineret ce îşi 

desfăşoară activitatea la nivelul judeţului. S-a întocmit un proces-verbal în care s-a consemnat toate 

dezbaterile. Au fost consultați reprezentanţii organizaţiilor neguvernamentale de şi pentru tineret 

prezenţi la întâlniri, unde părţile au stabilit, de comun acord, tipurile de acțiuni ce vor fi finanțate din 

fondul destinat activităţilor de tineret pentru anul 2013, precum și suma maximă ce va fi alocată pentru 

fiecare proiect depus.  

Ca și în anii anteriori, în anul 2013, au fost realizate următoarele: 

- alocarea sumelor s-a realizat prin încheierea de parteneriate între societatea civilă şi administraţia 

publică locală, în condiţiile Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, pentru fiecare proiect în parte. În conformitate cu 

prevederile art. 91, alin. 1, lit. d coroborat cu alin. 5, lit. a, pct. 5 şi art. 91, alin. 1, lit. e coroborat 

cu alin. 6, lit. a din actul normativ mai sus menţionat, acordul de parteneriat va fi supus spre 

aprobare consiliului judeţean, în cadrul şedinţelor de consiliu; 

- suma maximă alocată pentru fiecare proiect depus a fost stabilită de comun acord cu 

reprezentanții ONG-urilor de/și pentru tineret; 

- fiecare ONG care a depus proiecte, a putut obţine finanţare pentru un singur proiect, 

pentru tot anul 2013, respectând procedurile legale. 

Având în vedere faptul că sumele alocate, reprezintă fonduri publice, modul de utilizare al acestora a fost 

justificat pe bază de documente (chitanţe, facturi, ordine de plată şi extrase de cont), făcându-se, în acelaşi 

timp, dovada că, la utilizarea lor, s-au respectat prevederile legale în vigoare și destinația pentru care au 

fost alocați. 

Ca și în anii precedenți, s-a propus să finanțăm activități de și pentru tineret în domenii ca: 

 educaţie: sprijinirea procesului de învăţământ, în vederea creşterii calităţii în educaţie şi adaptării 

la standardele europene şi la tendinţele actuale; facilitarea accesului la educaţie; promovarea 

inovării în educaţie.  

Activităţi eligibile: întocmirea de studii, planuri sau lucrări; desfăşurarea de activităţi de instruire, training, 

consiliere de către personal specializat; organizarea de seminalii, conferinţe,  congrese,  simpozioane;  

proiecte  pilot urmărind  inovarea în procesul educaţional. 
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 minorităţi naţionale: sprijinirea conservării şi manifestării valorilor etno-culturale şi meseriilor 

tradiţionale ale minorităţilor naţionale din judeţul Gorj; promovarea unei cunoaşteri adecvate a 

drepturilor omului şi a drepturilor minorităţilor naţionale în judeţul Gorj; sprijinirea dezvoltării 

personale a reprezentanţilor minorităţilor naţionale şi facilitarea accesului acestora la serviciile 

publice, inclusiv prin activităţi de asistenţă şi incluziune socială. 

Activităţi eligibile: organizarea de spectacole şi manifestări artistice cu specific etno-cultural; organizarea 

de târguri şi expoziţii de produse meşteşugăreşti tradiţionale; organizarea de campanii şi produse de 

informare şi conştientizare; realizarea de activităţi de consiliere, instruire şi alte activităţi de asistenţă şi 

incluziune socială. 

 cultură: promovarea acţiunilor culturale în domeniul literar, publicistic, teatral şi a altor acţiuni 

artistice în judeţul Gorj; promovarea valorilor etno-culturale gorjene; stimularea consumului de 

produse culturale în rândul populaţiei judeţului Gorj.  

Activităţi eligibile: apariţii editoriale, manifestări teatrale, alte acţiuni artistice; organizarea de târguri, 

expoziţii, vernisaje, spectacole, recitaluri, festivaluri cu specific cultural; organizarea de acţiuni de 

promovare a tradiţiilor şi obiceiurilor populare specifice judeţului Gorj; organizarea de activităţi de 

promovare a produselor culturale oferite de organizaţii şi instituţii în domeniul cultural, în rândul 

diverselor categorii de populaţie din judeţul Gorj. 

 asistenţă socială: facilitarea participării la ocupare, resurse, drepturi şi servicii a membrilor 

grupurilor sociale vulnerabile din judeţul Gorj; protecţia grupurilor vulnerabile în judeţul Gorj.  

Activităţi eligibile: activităţi de consiliere, instruire, protecţie şi alte forme de asistenţă pentru persoane 

aflate în situaţii de dependenţă, persoane fără adăpost, tineri care au renunţat la şcoală sau au plecat din 

centrele de ocrotire, femei singure cu copii, persoane cu dizabilităţi, persoane dependente de alcool, 

persoane dependente de droguri şi alte persoane aflate în situaţii dificile şi/sau cele care trăiesc în sărăcie 

extremă; elaborarea de materiale informative şi de conştientizare. 

 mediu: promovarea protejării, conservării şi managementului mediului înconjurător în judeţul 

Gorj; conştientizarea populaţiei judeţului Gorj cu privire la importanţa protejării şi conservării 

mediului.  

Activităţi eligibile: elaborarea de studii şi planuri, broşuri; organizarea de acţiuni şi campanii de informare 

şi conştientizare; organizarea de activităţi de instruire şi consiliere. 

 promovarea tineretului: facilitarea accesului la informaţie şi consiliere a tinerilor din judeţul Gorj; 

promovarea dezvoltării sociale şi personale a tinerilor din judeţul Gorj; sprijinirea modalităţilor de 

petrecere a timpului liber al tinerilor din judeţul Gorj prin acţiuni sportive şi social-educative. 

Activităţi eligibile: organizarea de activităţi de instruire, informare, consiliere, training; organizarea de 

seminarii, conferinţe, congrese, dezbateri publice; organizarea de activităţi sportive şi social-educative, 

concursuri, competiţii pe diverse domenii. 

 teme europene: stimularea dezbaterilor publice privind programele de finanţare ale Uniunii 

Europene în domeniul dezvoltării regionale, agriculturii şi dezvoltării rurale în rândul 

comunităţilor rurale din judeţul Gorj; sprijinirea diseminării informaţiei pe teme europene (valori, 

instituţii, politici) în rândul populaţiei rurale din judeţul Gorj. 

Activităţi eligibile: organizarea de dezbateri publice; desfăşurarea de campanii de informare; publicarea 

de broşuri informative; alte activităţi de promovare şi informare. 
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În conformitate cu prevederile art. 28, alin. 1 din Legea nr. 350/2006, Consiliul Judeţean Gorj, a prevăzut 

în bugetul propriu al judeţului un fond destinat activităţilor de tineret, în sumă de 35.000 lei  pentru 

finanțarea activităților de/și pentru tineret. 

Din această sumă, a fost alocată şi cheltuită suma de 24.822 lei, conform următoarelor hotărâri 

adoptate:  

- HCJ nr. 61/30.05.2013, privind aprobarea acordului de parteneriat între Consiliul Judeţean Gorj şi 

ASOCIAŢIA „DRUMEȚII MONTANE”, în vederea cofinanţării proiectului FESTIVALUL SPORTURILOR 

MONTANE ”PARÂNGUL MARE” prin care s-a aprobat parteneriatul între Consiliul Judeţean Gorj şi 

Asociația „Drumeții Montane” precum şi cofinanţarea în sumă de 4.872 lei (cu TVA) a proiectului, 

pe bază de justificare a sumelor alocate; 

- HCJ nr. 54/30.05.2013, privind aprobarea acordului de parteneriat între Consiliul Judeţean Gorj şi 

ASOCIAŢIA ROMÂNĂ DE ONCOLOGIE „SFÂNTA ANA”, în vederea cofinanţării proiectului ”FACTORII 

DE RISC ŞI PREVENŢIA ÎN CANCERELE GENITALE, MAMARE ŞI PULMONARE” şi s-a aprobat 

cofinanţarea în sumă de 5.000 mii lei (cu TVA) a proiectului, pe bază de justificare a sumelor 

alocate; 

- HCJ nr. 51/30.05.2013, privind aprobarea acordului de parteneriat între Consiliul Judeţean Gorj şi 

ASOCIAȚIA ”DORNA TISMANA”, în vederea cofinanţării proiectului ”TINERI PENTRU TINE(RI)” şi s-

a aprobat cofinanţarea în sumă de 4.950 lei (cu TVA) a proiectului, pe bază de justificare a sumelor 

alocate; 

- HCJ nr. 53/30.05.2013, privind aprobarea acordului de parteneriat între Consiliul Judeţean Gorj şi 

ASOCIAŢIA „EURO-HOUSE BUSTUCHIN”, în vederea cofinanţării proiectului „BRING ACTIVE 

CITIZENSHIP IN YOUNGSTERS LIVES” (Implicarea cetățeniei active în viața tinerilor) şi s-a aprobat 

cofinanţarea în sumă de 5.000 lei (cu TVA) a proiectului“, pe bază de justificare a sumelor alocate;  

- HCJ nr. 52/30.05.2013, privind aprobarea acordului de parteneriat între Consiliul Judeţean Gorj şi 

ASOCIAȚIA „O NOUĂ ȘANSĂ PENTRU TOȚI GORJENII”, în vederea cofinanţării proiectului „O 

sarcină corectă, un copil sănătos!” şi s-a aprobat cofinanţarea în sumă de 5.000 lei (cu TVA), pe 

bază de justificare a sumelor alocate. 

 

d. Sprijinirea Asociaţiei „Clubul Sportiv Energia Rovinari” 

Asociaţia „Clubul Sportiv Energia Rovinari” este persoană juridică de drept privat, autonomă, 

neguvernamentală, apolitică şi fără scop lucrativ, fiind constituită şi funcţionând în baza O.G. nr. 26/2000, 

cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit art. 46 din O.G. nr. 

26/2000, modificată şi completată prin Legea nr. 305 din 2008 privind asociaţiile şi fundaţiile, cu 

modificările şi completările ulterioare, veniturile structurilor asociative provin şi din cotizaţiile anuale 

plătite de membrii fondatori sau aderenţi ai acestora. 

Conform Hotărârii Consiliului Judeţean Gorj nr. 14 din 14.02.2002 s-a aprobat participarea Consiliului 

Judeţean Gorj, ca membru fondator al Asociaţiei „Clubul Sportiv Handbal Club Lignitul Târgu-Jiu” şi plata 

unei cotizaţii anuale. Ulterior înfiinţării, prin încheierea din data de 31.08.2005, pronunţată de Judecătoria 

Târgu-Jiu, în dosarul nr. 110-PJ-2005, s-a aprobat fuziunea dintre Asociaţia Clubul Sportiv „Handbal Club 

Lignitul Târgu-Jiu” şi Asociaţia „Club Energia Rovinari” prin absorbţia Asociaţiei Clubului Sportiv „Handbal 
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Club Sportiv Lignitul Târgu-Jiu” de către Asociaţia Sportivă „Energia” Rovinari. Potrivit art. 46 din O.G. nr. 

26/2002 privind asociaţiile şi fundaţiile, cu modificările şi completările ulterioare, veniturile structurilor 

asociative provin şi din cotizaţiile anuale plătite de membrii fondatori sau aderenţi ai acestora.  

La nivelul Asociaţiei „Clubul Sportiv Energia Rovinari” s-

a stabilit că, în conformitate cu prevederile art. 81 din 

Statutul Asociaţiei, cuantumul cotizaţiei datorate de 

fiecare membru fondator sau aderent să fie actualizat, 

conform evoluţiilor economice, prin hotărâre a 

Adunării Generale. Conform Hotărârii nr. 1, adoptată în 

şedinţa Adunării Generale a Membrilor Asociați din 

18.01.2013, contribuția sub formă de cotizație a 

Consiliului Județean Gorj  a fost de 1.000.000 lei, ce 

trebuia achitată în tranșe lunare, la solicitarea scrisă a 

Consiliului Director al Asociaţiei, prin împuternicitul 

desemnat de acesta, președintele asociației. Pentru 

asigurarea resurselor financiare necesare menţinerii 

nivelului de performanţă la care au ajuns echipele de 

handbal şi de baschet, Consiliul Județean Gorj, ca 

membru fondator a contribuit la sprijinirea financiară 

a celor două echipe şi în anul 2013. 

Astfel, la sfârşitul anului 2013, echipa de handbal se afla pe locul al IX-lea în Liga I - Masculin (conform 

clasamentului realizat de Federația Română de Handbal: detalii pe www.frh.ro), iar echipa de baschet se 

clasează, în acest moment, pe locul IX, conform clasamentului 2012-2013 - Divizia A – Masculin, realizat 

de Federația Română de Baschet (detalii pe http://www.frbaschet.ro/clasament/ ). 

Prin prestaţia avută în sezonul trecut, echipele de handbal şi baschet, au reuşit să se menţină în primele 

eşaloane ale handbalului şi baschetului, respectiv în Liga I la handbal masculin şi prima divizie la baschet 

masculin. Echipa de handbal a ocupat, în turul competițional 2012-2013, locul al IX-lea în clasamentul Ligii 

Naționale Masculine de Handbal. Pentru anul 2013, cele două echipe şi-au întărit loturile, prin achiziția de 

noi jucători performanți, crescând astfel aspirația echipelor către primele locuri din clasament. Cele două 

echipe, la nivelul competiţional la care joacă, se dovedesc a fi ambasadoare de frunte ale imaginii judeţului 

nostru, atât în țară, cât și peste hotare.   

Facem precizarea că, și în anul 2013, s-a adoptat cuantumul și plata de către Consiliul Judeţean Gorj, în 

calitate de membru fondator, a cotizaţiei în sumă de 1.000.000 lei, către Asociaţia „Clubul Sportiv Energia 

Rovinari”. Suma necesară plății cotizației aferente anului 2013, a fost cuprinsă în bugetul propriu al 

județului Gorj pentru anul 2013, valoarea totală a acesteia fiind de 1.000.000 lei, conform Hotărârii 

Consiliului Judeţean Gorj nr. 4 din 31.01.2013, la finele anului 2013 înregistrându-se o execuţie în sumă 

de 1.000.000 lei. 

Modul de utilizare a cotizațiilor anuale plătite către membrii asociației se urmărește prin intermediul 

reprezentanților acestora în Adunarea Generală a Asociației, pe baza informării prezentată de Consiliul 

Director și de Cenzor. De asemenea, la finele anului 2013 Consiliul Județean Gorj va solicita Consiliului 

http://www.frh.ro/
http://www.frbaschet.ro/clasament/
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Director raportul de activitate al Asociației ”Clubul Sportiv Energia Rovinari” pe anul 2013 și o informare 

privind modul de utilizare a cotizațiilor membrilor fondatori. 

 

e. Agenda Culturală 2013 și Calendarul Târgurilor și Piețelor 2013 

„Agenda culturală 2013” 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. În 

„Agenda culturală 2013”, au fost menționate toate instituțiile culturale ale Județului Gorj, cu date de 

contact care permit contactul cu aceste instituții, de către toți cei interesați în descoperirea culturii și 

tradițiilor gorjenești.  Domeniile educaţiei şi cultura, au fost bine reprezentate în activitatea Consiliului 

Judeţean Gorj. Cele 5 unităţi subordonate care activează în aceste domenii s-au aflat, şi-n cursul anului 

trecut, în prim-planul vieţii culturale din judeţ şi au beneficiat de susţinere din partea instituţiei noastre. 

Pe baza programelor şi proiectele culturale întocmite de instituţiile culturale subordonate, pe anul 2013, 

s-a putut centraliza şi realiza, la nivelul judeţului, Agenda principalelor manifestări culturale, “Agenda 

culturală 2013”, Consiliul Judeţean Gorj având calitate de coordonator, precum şi organizator alături de 

alte instituţii, asociaţii şi fundaţii.  

Pe baza Agendei Culturale, în anul 2013, s-au desfășurat programe comune de cultură şi educaţie, cu 

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

locali.  

În baza atribuţiilor ce îi revin, Consiliul Județean Gorj, a susţinut şi va susţine cultura, ca pe o moştenire ce 

trebuie nu numai păstrată, ci şi transmisă. Pornind de la considerentul că, dintotdeauna, cultura, 

fenomenul artistic i-au apropiat pe oameni, că arta şi cultura reprezintă forme superioare de libertate, 

care contribuie esenţial la progresul comunităţii, al întregii societăţi, Consiliul Județean Gorj a încurajat şi 

sprijinit programele şi proiectele culturale de la nivelul judeţului.  

Agenda culturală 2013 a fost distribuită ambasadelor și consulatelor României (din cadrul Ministerului 

Afacerilor Externe), principalelor instituții de cultură din țară (Ministerul Culturii, Institutul Național de 

Cultură, Biblioteca Națională etc.), Camerelor de Comerț și Industrie din România, precum și tuturor 

consiliilor locale din județul Gorj. De asemenea, prin editarea Agendei culturale 2013, s-a dorit ca aceasta 

să fie o carte de vizită națională și internațională, prin care invităm, cu bucurie, lumea la noi, acasă, în 

acest ținut binecuvântat, unde Brâncuși și-a purtat pașii și ne-a lăsat opera sa de căpătâi „ANSAMBLUL 

ARHITECTURAL DE LA TÂRGU-JIU”. Un impact deosebit al Agendei culturale 2013, a fost reprezentată de 

imaginile evenimentelor importante prezentate în agendă, precum și a locațiilor de desfășurare. 

 

Calendarul piețelor, târgurilor și bâlciurilor 2013, a vizat 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 pe anul 2013, 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 a fost 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.  
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Acest calendar a cuprins 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 2013” și „Calendarul piețelor, târgurilor și 

bâlciurilor 2013” au fost postate și pe site-ul Consiliului Județean Gorj, la rubrica manifestări culturale: 

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

S-a prevăzut în bugetul propriu al Consiliului Județean Gorj pentru anul 2013, conform Hotărârii Consiliului 

Județean Gorj nr. 32 din 28.03.2013, suma de 25.000,00 lei pentru realizarea și tipărirea celor două lucrări, 

din care a fost cheltuită , în acest scop, suma de 24.738 lei. 

 

f. Sprijinirea financiară a unităţilor de cult 

În conformitate cu prevederile art. 5 din H.G. nr. 1470/2002, cu modificările şi completările 

ulterioare, alocarea acestor sume, se face prin hotărâri ale consiliilor locale şi judeţene, la solicitarea 

unităţilor centrale de cult, formulată  pe baza cererilor primite de la unităţile locale de cult, cu avizul 

mitropoliei. 

Potrivit prevederilor H.G. nr. 313/ 2006 privind modificarea 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”. 

 

În activitatea sa, Consiliul Judeţean Gorj a sprijinit 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.  

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 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".  

http://www.cjgorj.ro/Informatii-utile/Manifestari-culturale.aspx
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De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 4, lit. c 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 „Consiliul judeţean, respectiv Consiliul General al Municipiului 

Bucureşti, alocă lunar din bugetul local sume necesare pentru: (…) c) completarea fondurilor proprii ale 

unităţilor de cult destinate:  

- întreţinerii şi funcţionării unităţilor de cult fără venituri sau cu venituri mici;  

- construirii, în condiţiile aprobării documentaţiilor tehnico-economice potrivit reglementărilor în 

vigoare, precum şi reparării lăcaşurilor de cult;  

- conservării şi întreţinerii bunurilor de patrimoniu aparţinând cultelor religioase;  

- desfăşurării unor activităţi de asistenţă socială".  

 

S-a prevăzut în bugetul propriu al Consiliului Județean Gorj pentru anul 2013, prin adoptarea 

Hotărârârii Consiliului Județean Gorj nr. 32 din 28.03.2013, suma de 150.000 lei pentru susținerea 

unităților de cult din judeţul Gorj.  

A fost întocmită o situaţie centralizatoare a solicitărilor primite de la unitățile de cult și înregistrate la 

Consiliul Județean Gorj, pe care, prin adresa nr. 15087 din 10.12.2013, Consiliul Județean Gorj a transmis-

o la Mitropolia Olteniei. 

Astfel, în baza situaţiei centralizatoare, menţionată mai sus, precum şi a adresei transmisă de Mitropolia 

Olteniei nr. 3093 din 12.12.2013,  înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 15252 din 12.12.2013, s-a 

aprobat, prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 104 din 13.12.2013, alocarea sumei de 150.000 lei, 

necesară pentru susținerea unui număr de 6 unități de cult, în conformitate cu prevederile legislației în 

vigoare. 

Unităţile de cult au motivat necesitatea susţinerii financiare pentru  evitarea degradării lăcaşurilor de cult 

şi menţinerii lor în funcţiune ca şi obiective de cult, subliniind scopul pentru care se va utiliza. De 

asemenea, acestea au obligaţia ca, în termen de 6 luni de la primirea sprijinului financiar de la Consiliul 

Judeţean Gorj, să depună documente justificative, care să ateste utilizarea sumelor primite cu respectarea 

scopului pentru care a fost alocat. 

Sprijinul financiar alocat ce s-a acordat în anul 2013, s-a făcut pe baza următoarelor documente 

justificative: 

- cererea de solicitare, ce a cuprins stadiul în care se aflau lucrările până la data redactării cererii și 

volumul de lucrări rămase de executat, precum și motivarea solicitării;  

- devizul de lucrări, la prețuri actualizate, pentru lucrările rămase de executat; 

- copii după autorizațiile de construire pentru reparațiile capitale și construcțiile noi, eliberate 

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, s-au prezentat  copii ale autorizațiilor 

eliberate de Comisia pentru pictură bisericească. 

 

 



Consiliul Județean Gorj             Raportul Președintelui 2013 

 
 

65 
 

11. Transport public județean 

        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.  

        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, 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 iunie 2013 s-a modificat HCJ 

Gorj nr. 70/2012 privind aprobarea Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate 

valabil pentru perioada 2013 – 2019, în şedinţa Consiliului Judeţean Gorj din data de 21.06.2013, prin 

Hotărârea nr. 66/21.06.2013 privind modificarea Programului de transport public judeţean de persoane prin 

curse regulate valabil pentru perioada 2013 – 2019. 

 În data de 18.12.2013 a fost organizată de către CNMSI Bucureşti şedinţa de atribuire electronică a 

Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate valabil pentru perioada 2013- 2019. 

  S-au atribuit licenţele de traseu pentru traseele cuprinse în Programul de transport public judeţean de 

persoane prin curse regulate valabil pentru perioada 2013- 2019, prin HCJ Gorj nr. 110/19.12.2013. Au fost 

emise caietele de sarcini ale traseelor atribuite operatorilor de transport declaraţi câştigători şi au fost 

transmise în vederea eliberării licenţelor de traseu ,către Autoritatea Rutieră Română- A.R.R Agenţia Gorj  .  

     S-au eliberat un număr de 323 licenţe de traseu pentru serviciile de transport public judeţean prin curse 

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

petrolului şi învăţământului .  

Control  

S-au soluţionat un număr de 2 reclamaţii, prin care au fost sesizate nerespectarea graficului de circulaţie 

al caietului de sarcini şi nerespectarea Legii nr. 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru 

transportul intern.  

 

12. Achiziţii publice şi relaţii contractuale 

În baza bugetului propriu aprobat şi a Programului achiziţiilor publice, în cursul anului 2013, 

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; 

Pentru achiziţiile publice din anul 2013 a căror valoare cumulată, pe fiecare categorie de produse/ 

servicii /lucrări s-a încadrat în limita a 15.000/30.000 euro, fără TVA, s-a aplicat „achiziţia directă”. 

În funcţie de procedurile iniţiate, achiziţiile publice din anul 2013 pot fi grupate astfel: 

 

1. Achiziţii publice de PRODUSE: 

a) procedura „licitaţie deschisă”: 

- Acord cadru „Furnizare produse lactate pentru elevi şi preşcolari în perioada de şcolarizare 2012-

2016” pentru tot judeţul Gorj, 
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- Acord cadru „Furnizare produse panificaţie pentru elevi şi preşcolari în perioada de şcolarizare 

2012-2016” pentru tot judeţul Gorj. 

 

2. Achiziţii publice de SERVICII: 

a) procedura „cerere de ofertă”: 

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

intermediul a trei canale de televiziune locală;  

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

intermediul a trei canale de radio locale; 

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

intermediul a trei cotidiene locale;  

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

intermediul unui cotidian regional; 

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

intermediul unui săptămânal local; 

- Servicii de proiectare pentru obiectivul de investiţii „Consolidare terasamente pe DJ 664A km 

1+900-km 2+300 Rugi, comuna Turcineşti”. 

 

b) procedura „licitaţie deschisă”: 

- Servicii de perfecţionare a personalului „Organizarea cursului de formare formatori – mentori”; 

- Servicii de perfecţionare a personalului „Organizarea cursului de achiziţii publice”; 

- Servicii de perfecţionare a personalului „Organizarea cursului de limbi străine ”; 

- Servicii de perfecţionare a personalului „Organizarea cursului de dezvoltarea proiectelor ”; 

- Servicii de perfecţionare a personalului „Organizarea cursului de licitarea şi managementul 

proiectelor ”; 

- Servicii de perfecţionare a personalului „Organizarea cursului de protecţia datelor cu caracter 

personal - Manager resurse umane perfecţionare”; 

- Servicii de perfecţionare a personalului „Organizarea cursului de stare civilă, evidenţa 

persoanelor - Competente comune - Competente informatice iniţiere ”; 

- Servicii de perfecţionare a personalului „Organizarea cursului de afaceri europene şi 

managementul proiectelor europene „ 

- „Servicii  de management al unităţii sanitare - Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu” 

 

3. Achiziţii publice de LUCRĂRI: 

a) procedura „cerere de ofertă”: 

- Execuţie lucrări „Consolidare terasamente DJ 675A, km10+400 Berleşti, judeţul Gorj 

 

b) procedura „licitaţie deschisă”: 

- Execuţie lucrări aşternere strat de egalizare din mixtură asfaltică în cadrul proiectului „Reabilitare 

drum judeţean DJ 675, km 0+0.000 – km 25+0.000, Târgu–Cărbuneşti–Ţicleni–Peşteana-Jiu”  
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- Execuţie lucrări în cadrul proiectului „Reabilitare Drum Judeţean DJ672, km 0+000 ÷ km43+623, 

Ciuperceni–Godineşti–Tismana–Peştisani–Brădiceni–Buduhala (DN67)” 

 

Valoarea însumată a contractelor încheiate în anul 2013 prin procedurile prevăzute de legislaţia 

în vigoare privind achiziţiile publice este în sumă de 64.460.811,6 lei, fără TVA.  

 

De remarcat este faptul că, în calitate de autoritate contractantă, Consiliul Judeţean Gorj a utilizat 

mijloacele electronice pentru aplicarea procedurilor de atribuire şi pentru realizarea achiziţiilor directe, 

reprezentând 96,6% din valoarea totală a achiziţiilor publice finalizate în cursul anului 2013. 

 

13. Audit public 

 Activitatea Compartimentului de Audit Public Intern  este reglementată de : Legea nr.672/2002, 

republicată, privind organizarea activităţii de audit public intern  în entităţile publice ; 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 2013 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. 

 Misiunile de audit public intern pe anul 2013 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. 
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 În cursul anului 2013 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: 

- Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu – auditul de sistem; 

- Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţa Persoanei Gorj – audit de sistem; 

- Direcţia Juridică a Consiliului Judeţean Gorj Compartimentul Juridic –contencios  - audit de 

regularitate; 

- Auditul de conformitate al  sistemului informatic la Consiliul Judeţean Gorj: 

- Auditul de conformitate al achiziţiilor publice la Consiliul Judeţean Gorj 

De asemenea, s-a efectuat şi evaluarea activităţii de audit public intern la Spitalul Judeţean de 

Urgenţă Tg-Jiu. 

     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. 

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

în vederea îmbunătăţirii 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, cu modificările ulterioare; 

 - Implementarea standardelor de control intern/managerial conform O.M.F.P. nr.946/2005 cu 

modificările ulterioare. 

 Pentru anul 2014 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 2014, 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. 
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 Având în vedere prevederile H.G. nr.1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind 

exercitarea activităţii de audit public intern , compartimentul de audit public intern va elabora norme 

proprii privind exercitarea auditului public intern la nivelul Consiliului Judeţean Gorj. 

 

14. Control intern 

 Raportul privind controlul intern pe anul 2013 cuprinde o sinteză a stadiului implementării 

sistemelor de control intern/managerial la nivelul Unităţii Administrativ Teritoriale – Judeţul Gorj la care 

se exercită funcţia de ordonator principal de credite, instituţiilor subordonate şi operatorilor economici la 

care Unitatea Administrativ Teritorială – Judeţul Gorj este acţionar unic, precum şi principalele direcţii de 

acţiune în elaborarea şi implementarea politicii în domeniul sistemelor de control intern/managerial, în 

anul 2014.  

Cadrul legal existent prezintă controlul intern/managerial ca reprezentând ansamblul formelor de 

control exercitate la nivelul entităţii publice asupra utilizării fondurilor publice şi administrării 

patrimoniului public cu eficienţă, eficacitate şi economicitate şi stabileşte responsabilitatea 

conducătorului entităţii publice pentru dezvoltarea propriului sistem de control intern/managerial, prin 

implementarea standardelor de control intern/managerial. 

 Documentele de referinţă care au stat la baza organizării şi exercitării controlului 

intern/managerial, în principal, sunt următoarele: 

- Ordonanţa Guvernului (OG) nr.119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul 

financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Ordinul ministrului finanţelor publice (OMFP) nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului 

intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru 

dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, republicat, cu modificările ulterioare;  

- Ordinul ministrului finanţelor publice (OMFP) nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor 

metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

Obiectivele principale în anul 2013 ale compartimentului de control intern, prevăzute în Planul de 

control aprobat de Preşedintele Consiliului Judeţean Gorj, au fost realizate integral, acestea referindu-se 

la: 

- verificarea implementării recomandărilor trasate de echipa de audit intern, urmare controlului 

efectuat in anul 2012; 

-  calitatea gestiunii economico-financiare; 

- modul de respectare a dispoziţiilor legale referitoare la gestionarea mijloacelor materiale şi 

băneşti pe baza documentelor primare şi contabile;   

- modul de organizare şi efectuare a inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi 

capitalurilor proprii, precum şi valorificarea rezultatelor inventarierii,  

conform reglementărilor în vigoare. 

- modul de gestionare şi analiză a  riscurilor la nivelul instituţiei 

 - misiuni de control la nivelul unităţilor din subordine dispuse de conducerea Consiliului Judeţean 

Gorj ca urmare a solicitării Camerei de Conturi Gorj, privind cheltuielile de personal. 
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 În cursul anului 2013 s-au efectuat misiuni de control intern în baza Planului de control aprobat 

de Preşedintele Consiliului Judeţean Gorj, la următoarele entităţi publice: 

- Consiliul Judeţean Gorj; 

- Şcoala Populară de Artă Târgu-Jiu; 

- Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu; 

- Muzeul Judeţean „Alexandru Ştefulescu”; 

-  S.C. Întreprinderea de Drumuri și Poduri Gorj S.A;      

-  S.C. "Parc Industrial Gorj" S.A. 

- Biblioteca Județeană "Christian Tell" Gorj, 

 S-a urmărit respectarea prevederilor actelor normative care reglementează domeniul controlat, 

constatându-se abateri cu privire la: 

 - neelaborarea Procedurii operaţionale privind activitatea de inventariere generală, controlului 

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

bugetare, managementului riscurilor; 

 - neimplementarea standardului “Funcţii sensibile”; 

 - evidenţa unor bunuri materiale: 

- evaluarea realizării criteriilor de performanţă;   

- organizarea şi exercitarea controlului financiar de gestiune; 

 - organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv; 

- angajarea unor cheltuieli fără prevederi bugetare. 

Pentru abaterile constatate, s-au dispus măsuri de remediere care au fost aduse la îndeplinire şi 

transmise compartimentului de control intern. Nu s-a reuşit implementarea standardului  “Funcţii 

sensibile”, astfel încât, sistemul propriu de control intern/managerial la data de 31.12. 2013, este parţial 

conform, în raport cu numărul de standarde implementate. 

 Pentru anul 2014 compartimentul de control intern are ca obiective prioritare, realizarea 

misiunilor de control intern aprobate prin Planul de control pe anul 2014, aprobat de Preşedintele 

Consiliului Judeţean Gorj. În continuare, se impune un proces de comunicare şi învăţare, de experienţă 

acumulată, pentru a se obţine o garanţie rezonabilă cu privire la realizarea obiectivelor instituţiei. 

Extrem de important în demersul de a se ajunge la un management al riscurilor eficace este 

consolidarea permanentă a unei culturi a riscurilor în cadrul instituţiei. Controlul intern este un proces 

ce trebuie desfăşurat de toţi angajaţii instituţiei, coordonat de responsabilii tuturor compartimentelor 

din cadrul instituţiei, prin procedurile operaţionale de lucru, şi monitorizat in permanenţă de 

manager. Aplicarea procedurilor, politicilor, reglementărilor interne şi luarea deciziilor revine fiecărui 

angajat în parte. 

 

15. Gospodărire  

Conform fişelor postului, personalul din cadrul 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. 
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- 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.  

- 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-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. 

 

16. Sănătatea şi securitatea muncii  

Atribuţiile de prevenire şi protecţie au fost îndeplinite de către lucrătorul desemnat, care a avut 

capacitatea şi aptitudinile necesare desfăşurării activităţilor de prevenire şi protecţie la nivelul 

angajatorului, a corespuns cerinţelor minime de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă: 

studii tehnice şi curs în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă (evaluare riscuri). 

Dacă realizarea securităţii şi sănătăţii în muncă, în cadrul oricărui angajator, 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, s-a considerat că e 

necesar să fie creată o funcţie specializată, care să furnizeze datele necesare deciziei manageriale în 

domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, şi anume, desemnarea unui lucrător pentru SSM. 

 Această activitate, de prevenire şi protecţie, 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, cu modificările ulterioare 

şi din Hotărârea de Guvern nr. 1425/2006, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor legii 319/2006. 

 

Principalele atribuţii ale lucrătorului desemnat, în acest domeniu, au presupus:  
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 - 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;  

 - 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. identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă a sistemului de muncă, 

respectiv executant, sarcină de muncă, mijloace de muncă/echipamente de muncă şi mediul de muncă pe 

locuri de muncă/posturi de lucru;   

   2. elaborarea, îndeplinirea, monitorizarea şi actualizarea planului de prevenire şi protecţie;   

   3. elaborarea de instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate 

şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale unităţii/întreprinderii, precum şi 

ale locurilor de muncă/posturilor de lucru, şi difuzarea acestora în întreprindere şi/sau unitate numai după 

ce au fost aprobate de către angajator;   

   4. propunerea atribuţiilor şi răspunderilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, ce revin 

lucrătorilor, corespunzător funcţiilor exercitate, care se consemnează în fişa postului, cu aprobarea 

angajatorului;   

   5. verificarea însuşirii şi aplicării de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi 

protecţie, a instrucţiunilor proprii, precum şi a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce le revin în domeniul 

securităţii şi sănătăţii în muncă stabilite prin fişa postului;   

   6. întocmirea unui necesar de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire a lucrătorilor în 

domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;   
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   7. elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea, în scris, a periodicităţii instruirii 

adecvate pentru fiecare loc de muncă în instrucţiunile proprii, asigurarea informării şi instruirii lucrătorilor 

în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi verificarea însuşirii şi aplicării de către lucrători a 

informaţiilor primite;   

   8. elaborarea programului de instruire-testare la nivelul întreprinderii şi/sau unităţii;   

   9. asigurarea întocmirii planului de acţiune în caz de pericol grav şi iminent, conform prevederilor legale 

şi asigurarea ca toţi lucrătorii să fie instruiţi pentru aplicarea lui;   

   10. identificarea echipamentelor individuale de protecţie necesare pentru posturile de lucru din 

întreprindere şi întocmirea necesarului de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecţie, 

conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi 

sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă;   

   11. urmărirea actualizării planului de avertizare, a planului de protecţie şi prevenire şi a planului de 

evacuare;   

   12. întocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru desfăşurarea acestor activităţi.   

   13. alte activităţi necesare/specifice asigurării securităţii şi sănătăţii lucrătorilor la locul de muncă, cum 

sunt:   

   (1) Activităţile legate de supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor se vor efectua în conformitate cu 

prevederile legale.   

   (2) Evaluarea riscurilor cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă la nivelul întreprinderii şi/sau 

unităţii,  

 14. furnizarea informaţiilor necesare Comitetului de securitate şi sănătate în muncă, pentru ca membrii 

acestuia sa îşi poată da avizul în cunoştinţă de cauză; 

 15.  stabilirea, împreună cu preşedintele C.S.S.M, a ordinei de zi a fiecărei întruniri, cu cel puţin 5 zile 

înaintea datei stabilite pentru întrunirea comitetului; 

16.  realizarea instruirii introductiv-generală la nivelul C.J. Gorj, urmată de testarea cunoştinţelor din 

domeniul SSM; 

17. urmărirea desfăşurării instruirilor periodice ale angajaților, în conformitate cu frecvenţa hotărâtă de 

C:S.S.M.; 

18. informarea cu privire la activitatea de SSM, prin transmiterea în poşta electronică, la fiecare angajat, 

materialele întocmite. 

 

                In anul 2013, am întocmit următoarele documente: 

a) analiza identificării riscurilor profesionale (avizată de către membrii CSSM); 

b) planul de prevenire şi protecţie pe anul 2012 (avizat de către membrii CSSM); 

c) planul tematic pentru efectuarea instruirii introductiv-generale de SSM pentru anul 2013 (avizat 

de către membrii CSSM); 

d) planul tematic pentru efectuarea instruirii de SSM pentru locul de muncă pentru anul 2013 (avizat 

de către membrii CSSM); 

e) planul tematic pentru efectuarea instruirii periodice de SSM pentru anul 2013 (avizat de către 

membrii CSSM); 
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f) normativul de acordare a echipamentului individual de protecţie (E.I.P. 2013) (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 2013, nu am avut accidente de 

muncă. 

 

17. Promovarea imaginii  

Comunicarea și informarea promptă și veridică a cetățenilor județului Gorj dar și a persoanelor interesate 

de diverse acțiuni și activități din domeniul administrației publice desfășurate pe raza județului Gorj, este 

realizată la nivelul Consiliului Județean Gorj  și prin intermediul Biroului de presă, a cărui activitate se află 

în strânsă legătură cu Biroul de Relații cu Publicul al instituției. 

         Prin desfășurarea activității Biroului de presă din cadrul Cabinetului Președintelui  este asigurată 

transparența actului administrativ la nivelul Consiliului Județean Gorj ce constă atât în activitatea 

aparatului propriu de lucru cât și al instituțiilor subordonate. 

         Astfel, obiectivul general, de mediatizare a activităților derulate în cadrul direcțiilor, serviciilor, a 

celorlalte compartimente din structura Consiliului Județean Gorj precum şi a instituţiilor subordonate şi a 

comisiilor de specialitate, a fost atins transmiterea de informări atât către mass-media locală, regională 

cât și națională, organizarea de conferințe de presă, a diferitori acțiuni de deplasare în teritoriu pentru o 

informare cât mai obiectivă și nepărtinitoare a datelor constatate la fața locului, participarea la 

evenimente de nivel judeţean, întâlniri cu reprezentanţii judeţene şi naţionale, participare la emisiuni 

radio-TV, prin comunicare directă cu cetățenii pe blogul personal al președintelui Consiliului Județean 

Gorj, precum şi prin participarea la evenimente naţionale şi internaţionale. 

 

a. Relaţiile cu mass-media 

 În principal, relația cu mass-media locală, regională și națională a fost asigurată prin transmiterea 

de informări de presă, informarea cadrului organizatoric la nivelul instituției a conferințelor de presă 

precum și deplasări la fața locului pentru prezentarea a diferitor stadii de execuție a proiectelor aflate în 

desfășurare, sau recepționarea acestora. 

Astfel, pe parcursul anului 2013 au fost susținute 31 de conferințe de presă, totodată fiind 

prezentate mape de presă cu materiale informative, comunicate și situații statistice ale diferitor acțiuni 

ce prezentau subiectele de dezbatere propuse. Conferinţele au fost susţinute, de preşedintele Consiliului 

Judeţean, purtătorul de cuvânt al instituției precum și de directorii din cadrul aparatului de lucru propriu,  

instituțiilor subordonate sau agenților economici sub autoritate. 

Dintre subiectele abordate, pot fi amintite următoarele: 

- Prezentarea portofoliului de proiecte inițiate și efectuate în vederea implementării Strategiei de 

Dezvoltare Durabilă a Județului Gorj pentru perioada 2011-2020; 

- Reabilitare Complexul de Servicii Comunitare pentru Copilul aflat în Dificultate  Tg-Cărbuneşti; 
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- Consolidarea sistemului de formare continuă  a angajaților Consiliului Județean Gorj și a instituțiilor 

subordonate; 

- Lansare proiect Extindere , dotare cu echipamente a bazelor operaționale pentru intervenții în 

situații de urgență în Regiunea SV- Oltenia” 

- Atragerea de fonduri europene la Consiliul Judeţean Gorj în vederea implementării de proiecte ce 

vizează  continuarea reabilitării și modernizării rețelei de drumuri județene, dar și a patrimoniului 

cultural ; 

- Prioritizarea  în  mod  obiectiv a  alocării de fonduri  pentru reparaţiile  reţelei  de drumuri judeţene ; 

- Probleme legate de rectificarea bugetară, suplimentarea de fonduri pentru reparaţiile de drumuri; 

- Promovarea potențialului turistic, cultural  și a tradițiilor județului Gorj prin organizarea complexului 

de manifestări cultural-științifice ”Zilele Turismului Gorjean”, a derulării evenimentelor folclorice 

,istorice, culturale și științifice cuprinse în Agenda Culturală a Județului Gorj;  

- Demersuri întreprinse de către președintele Consiliului Județean Gorj în vederea inițierii relațiilor de 

înfrățire a județului Gorj cu regiunea Tarragona- Spania ; 

- Derularea protocolului de colaborare încheiat  cu reprezentanții autorităților publice din regiunea 

Basilicata –Italia 

- Dezbaterea  subiectelor aflate pe  ordinea de zi a şedinţelor de consiliu judeţean organizate pe 

parcursul anului 2013.  

 

 Teme de actualitate din domeniul administrației publice, care au prezentat interes pentru mass-media 

şi pentru cetăţeni au fost dezbătute în cadrul a peste 46 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 prin intervenții radiofonice în cadrul 

buletinelor de știri; 

 Radiouri regionale: Radio Oltenia Craiova: acordare de puncte de vedere pentru buletine de știri 

și emisiunile  ”Matinal”, ”În direct cu ascultătorii”; 

 Radiouri internaționale: Radio România Internațional; 

 Cotidian regional: Gazeta de Sud; 

 Televiziuni locale: RTV, ANTENA 1 Tg-Jiu, ACCES TV, TELE 3, TV SUD, GORJ  TV, N-SAT; 

 Televiziuni regionale: TVR Craiova și ESTV; 

 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  63 astfel de materiale, care au fost transmise în 

cea mai mare pondere prin  poşta electronică redacţiilor locale, dar și prin folosirea altor mijloace de 

difuzare : fax, postarea pe site-ul specializat al instituţiei. Ținându-se cont  subiectele de actualitate 
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abordate  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: 

- Reabilitarea drumului  judeţean DJ 673; 

- Situația economică și acțiuni de extindere Parc Industrial Sadu; 

- Întrevederile  avute  de  Preşedintele Consiliului Județean Gorj cu reprezentanți guvernamentali cu 

scopul  atragerii de fonduri pe  anul 2013 în vederea dezvoltării infrastructurii de la nivelul 

Consiliului Județean Gorj;  

- Participarea  Preşedintelui  Consiliului  Judeţean  la  şedinţa Consiliului  A. D. R. Sud– Vest  Oltenia la 

Voineasa  unde au fost discutate proiectele ce se derulează pe anul 2013; 

- Alocarea de fonduri pentru executarea semnelor de circulaţie la sensurile giratorii pe drumurile 

judeţene; 

- Alocarea de fonduri pentru demararea de noi investiţi pe raza județului Gorj ; 

- Prezentarea  graficului de lucrări pentru  DN 66 – Rovinari – Bumbeşti Jiu, întâlnire de lucru cu 

conducerea  CNADNR ; 

- Prezentarea  portofoliului de proiecte pentru perioada 2013 – 2020; 

- Alocarea de fonduri, derularea  lucrărilor de investiții și verificarea stadiului implementării actului de 

management privat  la  Spitalul  Judeţean de Urgență Târgu-Jiu, 

- Reprezentarea județului Gorj  la cea de-a doua ediție a Forumului  Economic  de  Dezvoltare  

Regională,organizat la Craiova; 

- Desfăşurarea  concursului CUPA  MĂRŢIŞORULUI  la Rânca; 

- Alocarea de fonduri pentru reţeaua  de drumuri judeţene; 

- Deplasările în teritoriu a preşedintelui Consiliului Judeţean pentru a verifica modul cum se lucrează 

pe  drumurile  judeţene ; 

- Simpozion  pe  patologie  respiratorie  organizat  de  Spitalul de Pneumoftiziologie ”Tudor 

Vladimirescu”; 

- Preluarea Casei de Cultură în patrimoniul Consiliului Judeţean Gorj; 

- Acţiunile pregătitoare pentru cea de-a patra ediție a complexului de manifestări”Zilele Turismului 

Gorjean” conform programului de manifestări; 

- Demersuri și întrevederi cu delegații alcătuite din potențiali investitori chinezi interesați să demareze 

proiecte de investiții în județul Gorj; 

- Reabilitarea DJ 663 Dăneşti –Barza; 

- Bilanţul activităţii Consiliului Judeţean pe anul 2013; 

- Repartizarea banilor pentru unitățile de cult de la nivelul județului; 

 

 În anul 2013, serviciile de publicitate ale instituţiei au fost asigurate, pe cele trei canale media 

împărţite pe patru loturi de servicii, de către S.C. GORJEANUL S.A. – pentru cotidian local, S.C. 

MEDIA SUD EUROPA S.A. – pentru cotidian regional, S.C. GORJEANUL S.A. Tg-Jiu pentru radio 

şi S.C.  ACCES INCOM S.R.L. -  pentru televiziune.  
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Zilnic, s-a întocmit revista presei în scopul monitorizării reflectării subiectelor din administrația publică de 

la nivelul Consiliului Județean Gorj, a semnalărilor din teritoriu cu privire la problemele ridicate de  

autoritățile publice locale și reprezentanții comunităţilor locale. 

 

 

b. Alte activităţi  

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

ocazii; 

- redactarea şi transmiterea corespondenţei de protocol și traducerea acesteia  de către 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. 

 

III. CULTURĂ  

 

1. Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” Târgu Jiu 

Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” în calitatea sa de instituţie publică de spectacole 

aflată în subordinea Consiliului Judeţean Gorj anul 2013, a marcat împlinirea a 65 de ani de activitate a 

acestui ansamblu. 

 Cartea de căpătâi a activităţii ansamblului reprezintă agenda culturală proprie, care se întocmeşte 

anual şi se aprobă de către , Consiliul Judeţean Gorj. 

  Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” participă la toate acţiunile de amploare din Gorj, 

în calitate de organizator principal ,  de coorganizator sau,  cu statut de invitat. 

 Dincolo de aceste acţiuni „Doina Gorjului” a fost prezentă pe parcursul anului 2013 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 , valoarea 

incontestabilă fiind recunoscută şi răsplătită, cu diplome, trofee, cu preluări pe posturile de televiziune şi 

cu reflectarea prestaţiilor artistice în mass-media. 

 Unul dintre cele mai importante spectacole prezentate de „Doina Gorjului” în anul  2013 se 

numără cel prezentat la Sala Palatului din Bucureşti în data de 31 mai. Acesta a oferit prilejul ca instituţia 

noastră să-şi reconfirme adevărata valoare pe scena elitelor cultural-artistice româneşti şi internaţionale. 

 Activităţilor de mai sus li se adaugă spectacolele prezentate pentru realizarea programului de 

venituri proprii. 
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 În primele două luni ale anului 2013, fără a fi exclusă participarea ansamblului la evenimente 

precum: 

- Naşterea lui Mihai Eminescu – 15 ianuarie; 

- Ziua Unirii Principatelor Române – 24 ianuarie; 

- Dragobetele – 24februarie, etc. 

Au urmat apoi alte spectacole: 

- 1 Martie – Balş; 

- 6 Martie – Drobeta Turnu Severin; 

- 7 Martie – Tg-Jiu; 

- 8 Martie – Mioveni; 

 De regulă lunile martie şi aprilie sunt marcate de desfăşurarea fazelor pe localitate şi pe 

judeţ(finală) a Festivalului portului şi dansului pentru copii şi tineret „Memorial Liviu Dafinescu”. 

 În 2013 faza finală(judeţeană) a avut loc în perioada 26-27 aprilie şi a prilejuit, pe lângă concursul 

propriuzis, un spectacol amplu susţinut de ansamblul nostru în 26 aprilie 2013. 

 De remarcat este numărul mare de formaţii din judeţ prezente la festival, cât şi importanţa acestei 

competiţii în revigorarea tradiţiei dansului popular la nivelul judeţului. 

 Luna mai a fost marcată de următoarele evenimente: 

- 1 Mai, spectacol susţinut în Pădurea Drăgoieni; 

- 12 Mai, spectacol susţinut la Dănciuleşti; 

- 19 Mai Festivalul cântecului, jocului şi portului ciobănesc „Urcatul oilor la munte” de la Novaci; 

- 21 Mai, spectacol susţinut la Strehaia; 

- 24 Mai, spectacol susţinut la Tg-Jiu; 

- 31 Mai, spectacol susţinut la Sala Palatului din Bucureşti. 

 Pe parcursul lunii iunie a anului 2013 s-au derulat o serie de evenimente reprezentative fiind, 

bogată de regulă în evenimente culturale a prilejuit prezenţa ansamblului nostru, dincolo de manifestările 

mărunte spectacole la: 

- Motru – 2 iunie – Zilele municipiului; 

- Floreşti (Ţânţăreni) – 15 iunie – Festivalul de romanţe; 

- Bucureşti – 22 iunie – Festivalul folcloric din Cişmigiu; 

- Padeş – 23 iunie – Comemorarea Revoluţiei lui Tudor Vladimirescu; 

- Căpreni – 30 iunie – Zilele Comunei. 

 Luna august a debutat cu Festivalul tineretului de la Godineşti, căruia i-au urmat o serie de 

manifestări, unele chiar de amploare, după cum urmează: 

- 6 august – Logreşti; 

- 11 august – Baia de Aramă – Zilele oraşului; 

- 14-15 august – Tismana; 

- 15 august – Ţicleni; 

- 19-23 august – Festivalul Internaţional de Folclor; 

- 30 august – Tg-Cărbuneşti. 

 Agendele culturale, 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, 
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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. 

 În perioada 9-14 septembrie au avut loc manifestările din cadrul proiectului cultural „Redescoperă 

Gorjul”, iar în data de 29 septembrie a avut loc întâlnirea „Fiilor Gorjului” de la Bucureşti, unde ansamblul 

Doina Gorjului este prezent de fiecare dată cu un spectacol de gală. 

 Luna octombrie 2013 a prilejuit următoarele evenimente: 

- 6 octombrie – spectacol la Drobeta Turnu Severin – Toamnă Severineană; 

- 12 octombrie – spectacol la Peştişani – Festivalul Răciturilor; 

- 18 octombrie – spectacol la Tismana – Festivalul Castanelor; 

- 26-27 octombrie – spectacole „Constantin Brâncuşi”. 

 Ca de fiecare dată,  luna noiembrie debutează cu Festivalul Cântecului Popular Românesc „Maria 

Lătăreţu”, a cărui ediţie din anul trecut a avut loc în perioada 4-7 noiembrie 2013. 

A urmat apoi în 16 noiembrie întâlnirea Fiilor Gorjului din Banat în cadrul căreia ansamblul nostru 

a susţinut spectacol la Timişoara. 

În perioada 19-21 noiembrie s-a desfăşurat la Sibiu ediţia din 2013 a Festivalului „Ioan Macrea” – 

adresat ansamblurilor profesioniste. Şi de această dată „Doina Gorjului” şi-a reconfirmat statutul de brand 

naţional, reuşind o evoluţie de excepţie. 

 În 23 noiembrie am fost prezenţi la Otopeni, de asemenea într-un spectacol de excepţie realizat 

de Stefan Company(companie de spectacole) în colaborare cu NAŢIONAL TV. Moderatorul acestui 

spectacol a fost marea artistă Corina Chiriac, care a rămas încă o dată entuziasmată de ceea ce se face pe 

linie artistică la „Doina Gorjului”. 

 Luna decembrie 2013, a inclus ca şi în anii anteriori, o serie de spectacole, şi anume: 

- 1 Decembrie, spectacol susţinut la Tg-Jiu în cinstea Zilei Naţionale a României; 

- 6 Decembrie, spectacol susţinut la Mătăsari(inaugurarea Casei de Cultură); 

- 12 decembrie – spectacol în parteneriat cu TVR CRAIOVA(15 ani de la înfiinţarea studioului 

din Craiova); 

- 15 decembrie – spectacol la Bucureşti, în parteneriat cu FAVORIT TV(9 ani de la înfiinţare); 

- 20 decembrie – spectacol omagial, în memoria Revoluţiei din 1989. 

 Manifestările evidenţiate mai sus încearcă să creioneze oglinda fidelă a activităţii Ansamblului 

Artistic Profesionist „Doina Gorjului” în cursul anului 2013. 

 A nu se înţelege că activitatea ansamblului s-a rezumat 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 dăruirea şi perseverenţa să înlocuiască repetiţiile. 

 Toate aceste acţiuni au fost susţinute cu un buget format din subvenţii şi venituri proprii. 

 

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 
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comunitatea gorjeană. Pentru comunitate, 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. 

Activitatea desfăşurată în cursul anului 2013 a urmărit să îndeplinească obiectivele Strategiei de 

dezvoltare a sistemului judeţean de biblioteci publice din judeţul Gorj 2014-2020, adoptată prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean Gorj nr. 34/2013, parte a Strategiei de dezvoltare durabilă a judeţului Gorj 2011-2020. 

Prin programul minimal, în anul 2013, am propus 39 de proiecte şi s-au realizat 56 . Acestea au 

fost adresate unor grupuri ţintă specifice, răspunsul comunităţii fiind foarte bun. Proiectele culturale, 

educative (educaţie nonformală, consursuri, sesiuni de informare, comunicare, la care s-au adăugat 

lansări de carte, evenimentele organizate de Centrul Europe Direct Gorj) au avut 9586 beneficiari (dintre 

aceştia 7614 au participat la evenimente organizate în spaţiile bibliotecii, iar 1982 sunt beneficiarii la care 

biblioteca a ajuns, trecând dincolo de ziduri). Serviciile tradiţionale de bibliotecă au avut 10203 utilizatori, 

iar  Centrele cu Acces Public la computere conectate la internet, dobândite în urma participării la 

programul Biblionet, au avut  25.321 de beneficiari, depăşind cifrele înregistrate în anii anteriori. 

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, Festivalul 

Internaţional de Literatură Tudor Arghezi, Festivalul Naţional de Umor „Ion Cănăvoiu”. Au continuat să 

se bucure de succes proiectele propuse de Biblioteca Judeţeană Christian Tell Gorj pentru copii -  ateliere 

creative Bine ai venit primăvară, O floare pentru tine, ateliere de vacanţă,  concursurile de cultură generală 

şi de stimulare a lecturii -  Cărţile care contează. 

 Un alt segment de utilizatori vizaţi au fost adolescenţii pentru care am organizat în 2013 întâlniri  

şi activităţi care să ajute la formarea acestora ca cetăţeni implicaţi în viaţa comunităţii, precum şi activităţi 

în care am urmărit să facitlităm alegerea conştientă a unei cariere profesionale, in paralel cu accesul la un 

potenţial loc de muncă. Acţiunile întreprinse au urmărit  promovarea ideea de voluntariat, unul 

responsabil şi asumat de către tineri. Biblioteca, prin Centrul Europe Direct Gorj, s-a implicat în formarea 

tinerilor ca voluntari, organizând cursuri şi ateliere dedicate, abilităţile dobândite de tineri fiind ulterior 

dovedite prin implicarea în activităţile organizate cu sprijinul acestora– Atelierele de vacanţă ale bibliotecii 

( care au fost sprijinite de 45 de voluntari ai Centrului Europe Direct Gorj), Alerg pentru Europa, Europa 

joacă-te cu noi!, etc. Mai mult decât atât, am oferit tinerilor orientare pentru dezvoltarea unui cariere 

(cursuri de scriere CV şi prezentare la intrerviu, identificarea opţiunilor de carieră în cadrul proiectului 

Vreau să mă angajez!). De asemenea, am facilitat pentru tinerii care îşi doresc oportunităţi de carieră 

interacţiunea cu mentori în cadrul programului Opening Opportunities iniţiat de IREX prin programul 

Biblionet, în parteneriat cu Microsoft România şi TechSoup România. Graţie achiziţiei de carte care 

cuprinde domenii variate, necesare păstrării caracterului enciclopedic  pe care biblioteca publică îl are, în 

anul 2013, colecţiile bibliotecii s-au îmbogăţit cu  6863 volume - 6374 volume din finanţare publică şi 489 

din donaţii.  
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Pe parcursul anului 2013 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+ în cadrul cărora am câştigat şi implementat două proiecte   E-lectura pentru mine? şi 

Cum să fii turist la tine acasă? (finanţare de 33764 lei pentru ambele proiecte) . Aceste proiecte, pe 

lângă cei 383 de beneficiari direcţi, au oferit Bibliotecii Judeţene „Christian Tell” şansa de a prezenta 

aceste exemple de bună practică în cadrul întâlnirilor la nivel naţional organizate pe parcursul anului – 

Conferinţa Naţională ANBPR „Smart Libraries” şi Conferinţa IREX „Futures Communities”, oferind 

bibliotecii recunoaştere la nivel naţional şi internaţional. 

1. Proiectul E-lectura pentru mine? implementat de Biblioteca Judeţeană „Christian Tell” Gorj în 

parteneriat cu biblioteca orăşenească Ţicleni, bibliotecile comunale Turburea, Ţânţăreni, Bărbăteşti a 

avut drept obiectiv valorizarea ideii de lectură pentru copii cu vârsta între 7-14 ani prin intermediul a 

trei mijloace de lecturare- carte tradiţională, online şi e-reader. În cadrul proiectului 126 de copii din cele 

cinci comunităţi au citit de pe cele trei suporturi diferite, şi-au prezentat impresiile în scris, prin desen şi 

prin poveşti digitate postate pe blogul creat în proiect (http//:lecturaazi.blogspot.ro). Experienţa 

dobândită de bibliotecarii care au implementat proiectul a fost prezentată în cadrul atelierului susţinut 

la Târgu Jiu pentru bibliotecarii publici din comunitate, iar la nivel naţional în cadrul Conferinţei ANBPR 

Smart Libraries şi tehnologii noi în mediul editorial românesc în cadrul secţiunii Maratonul ideilor 

deştepte. 

2. Proiectul Cum să fii turist la tine acasă?, implementat în parteneriat cu bibliotecile comunale 

Băleşti, Leleşti, Scoarţa şi Peştişani a avut drept obiectiv promovarea potenţialului turistic al judeţului 

prin documentarea şi elaborarea unor trasee turistice şi a unui ghid turistic destinat obiectivelor din 

comunităţile partenere în proiect. Grupul ţintă au fost persoanele vârstinice din cele 5 comunităţi care 

au lucrat sub îndrumarea bibliotecarilor la toate etapele proiectului. De asemenea, în cadrul atelierului 

zonal organizat la Biblioteca orăşenească Ţicleni, au fost prezentate colegilor prezenţi bunele practici 

dobândite în cadrul proiectului, scopul fiind acela de a replica un astfel de proiect şi în alte comunităţi 

gorjene.  

CENTRUL EUROPE DIRECT GORJ este cel mai nou proiect cu finanţare nerambursabilă 

implementat de Biblioteca Judeţeană „Christian Tell” Gorj. Acesta a fost depus în cadrul programului 

„Selectarea structurilor gazdă pentru pentru centrele de informare ale Reţelei Europe DIRECT pentru 

perioada 2013-2017”. Proiectul este finanţat de Comisia Europeană (50%) şi cofinanţat de Consiliul 

Judeţean (50%). 

Prin acest proiect, în cadrul Bibliotecii Judeţene „Christian Tell” Gorj, funcționează un centru de 

informare europeană pentru comunitatea judeţului Gorj. Centrele de informare EUROPE DIRECT sporesc 

capacitatea de comunicare a UE  datorită unor  relaţii mai strânse şi a unei mai bune coordonări  cu 

celelalte reţele de informare şi asistenţă ale UE din domenii  de acţiune politică specifice. Pentru 

îndeplinirea misiunii sale, Centrul Europe Direct Gorj a realizat în anul 2013 activităţi de informare, 

comunicare şi sensibilizare a comunităţii asupra problematicii europene cu următoarele rezultate: 

- 51 de evenimente organizate pentru public ţintă (copii, tineri, seniori, ONG-uri, administraţie publică) 

care au avut 2369 de beneficiari. 

- 4 evenimente organizate pentru public larg, care au avut 236 de beneficiari 
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- 15 evenimente în parteneriat cu alte entităţi, pentru care s-au înregistrat 432 de beneficiari. 

- Furnizare de informaţii directe la sediul centrului pentru 738 de persoane 

- Realizarea şi întreţinerea unei pagini web pe care s-au postat 69 informaţii 

- Realizarea şi întreţinerea unei pagini de Facebook, apreciată de 369 de persoane 

- Au fost publicate 6 newslettere cu informaţii pe teme europene, distribuite către cel puţin 100 de 

contacte (biblioteci publice locale, presa locală, voluntarii centrului) 

- Realizarea şi distribuirea a două publicaţii 

- Realizare şi distribuire de materiale promoţionale. 

Rezumând, sesiunile de informare pe tematica drepturilor cetăţeneşti europene, pe tema 

constituirii şi funcţionării UE, dezbaterile asupra valorilor europene, concursurile, cursurile concepute şi 

dezvoltate în centru, promovarea şi formarea deprinderilor de voluntariat pentru tinerii din comunitate, 

evenimentele în aer liber organizate, au adus vizibilitate acestui nou serviciu oferit de Bibliotecă, cel puţin 

pentru cei 3775 beneficiari direcţi ai acestor acţiuni. 

 

 Dezvoltarea unui corp profesionist de bibliotecari estet unul dintre obiectivele noastre, astfel că 

în anul 2013 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, BaniIQ, ECDL-Eqal skils. Am 

folosit oportunităţile oferite de Programul Biblionet, de ANBPR, dar şi alte programe de formare 

profesională organizate de terţi, 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 reţeaua bibliotecilor 

publice admise în  Programul Biblionet din judeţul Gorj. La sfârşitul anului 2013 reţeaua de biblioteci 

publice gorjene din Programul Biblionet are 58 de comunităţi care pun la dispoziţia publicului Centru cu 

Acces Public la calculatoare şi internet, din care 4 sunt spaţiile în care funcţionează biblioteca judeţeană 

şi 57 sunt infiinţate în comunităţi urbane şi rurale din judeţ. Valoarea donaţiei, din partea Fundaţiei Bill şi 

Melinda Gates, atrase în judeţul Gorj este de 1.435.238,24 lei (echipamente şi softurile aferente), din care 

numai pentru biblioteca judeţeană suma reprezintă 210.119,16 lei. Acestor costuri li se adaugă cele legate 

de formarea bibliotecarilor şi dotarea centrului judeţean de formare pentru bibliotecari şi comunitate, în 

valoare de 47.134,56 lei, rezultând un total de 1.482.372, 80 lei investiţi în sistemul bibliotecilor publice 

din judeţul Gorj în perioada 2010-2013. Infrastructura fiind creată, rolul Bibliotecii Judeţene „Christian 

Tell” este să se asigure de sustenabilitatea reţelei judeţene de biblioteci moderne. În acest sens o 

activitate importantă este cea desfăşurată de Centrul de Formare al Bibliotecii Judeţene, care , în 2013 a 

oferit cursuri bibliotecarilor din bibliotecile publice din judeţ, dar şi pentru cei din Biblioteca judeţeană: 

Cursuri IT/Lib = 3 serii = 29 persoane; Cursuri BSNB = 3 serii = 29 persoane, ECDL – Equal skils – 25 

bibliotecari instruiţi (care au instruit 40 de persoane din comunitate), Bani IQ – 38 de bibliotecari instruiţi 

(care pot oferi cursuri de educaţie financiară în comunitate – 84 persoane din comunitate instruite). 

În anul 2013 spaţiile am continuat să modernizăm spaţiile bibliotecii în scopul de a extinde accesul 

direct al utilizatorilor la colecţii în secţiile de împrumut adulţi  de la sediul central. Lucrările au constat în  

montarea unei instalaţii termice pentru secţiile de împrumut adulţi beletristică şi domenii care au fost 

urmate de igienizarea spaţiilor, zugrăvire, înlocuirea pardoselii, astfel încât să se asigure un microclimat 



Consiliul Județean Gorj             Raportul Președintelui 2013 

 
 

83 
 

mult mai potrivit colecţiilor bibliotecii şi, în acelaşi timp, un confort sporit pentru utilizatorii serviciilor 

noastre. Mai mult decât atât, reamenajarea spaţiului secţiei de împrumut adulţi a condus la extinderea 

zonei pentru acces la raftul liber prin transformarea depozitelor în spaţii deschise pentru public, totul 

contribuind la o mai bună punere în valoare şi utilizare a spaţiilor bibliotecii. 

Pentru anul 2014 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 proiectului CENTRUL EUROPE DIRECT 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 

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. 
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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.  

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.  
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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 2013 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 realizat în intervalul 1 ianuarie – 12 iulie 2013 privind dinamica vizitatorilor de muzeu 

atât individual, cât şi în grupuri, categorii de vârstă şi provenienţă se observă că cel mai mare număr de 

vizitatori s-au înregistrat în perioada de primăvară când elevii sunt la şcoală. 

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. 

De altfel, aceştia se înregistrează pe tot parcursul anului, dar marea majoritate vizitează muzeul 

în perioada de vară. 

Ţările reprezentate sunt: Bulgaria,Turcia, Franţa, Germania, Estonia, Polonia,  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. 

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. 
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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, cataloage pentru toate acţiunile din calendar; 

o Editarea de materiale de promovare a imaginii Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” 

(mape, 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 muzeului: 

Dr. Gheorghe Calotoiu, Adina Gabriela Cotorogea – Tg-Jiu, „Cercetări arheologice specifice perioadei 

bronzului târziu de la Vierşani şi pârâul Boia, comuna Jupâneşti, Judeţul Gorj”, simpozion, „Epoca 

bronzului în Oltenia”, ediţia a II-a, Tg-Jiu, 24-25 mai 2013. 

Gheorghe Calotoiu, „Artefacte geto-dacice descoperite în judeţul Gorj”,Litua, 15, 2013, p.127-142; 

Gheorghe Calotoiu, Dumitru Hortopan, Adina-Gabriela Cotorogea, „Cercetările arheologice preventive de 

la biserica „Sf. Voievozi” din satul Ţânţăreni, comuna Ţânţăreni, judeţul Gorj”; Litua, 15, 2013, p. 215-226; 

Daniela-Liliana Pătraşcu, „Tripla alianţă în context european”, Litua, 15, 2013, p. 243-250; 

Albinel Firescu, „Evoluţia economică a Craiovei în perioada interbelică”; Litua, 15, 2013, p. 251-254; 

Dumitru Valentin Pătraşcu, „Studiu de caz. Viaţa unui muncitor în perioada regimului comunist din 

România”, Litua, 15, 2013, p. 365-384; 

Ion Catană, „Consideraţii asupra conservării lemnului la Muzeul Arhitecturii Populare din Gorj de la 

Curtişoara”, Litua, 15, 2013, p. 497-504 

Dumitru Hortopan, Gheorghe Calotoiu, „Civilizaţii milenare în judeţul Gorj. Epocile bronzului şi 

fierului”;Litua, 15, 2013, p. 529-530; 

Gheorghe Calotoiu, „Drobeta XXII. Seria arheologie şi istorie. Muzeul Regiunii Porţilor de Fier, Drobeta 

Turnu - Severin, 2012”, Litua, 15, 2013, p. 531-532. 

 În această perioadă patrimoniul mobil al muzeului s-a îmbogăţit cu 183 bunuri culturale obţinute 

din donaţii, cercetare de teren şi achiziţii care aparţin domeniilor etnografie, istorie şi arheologie,  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 peste 78 de apariţii în presa scrisă, 

41 ştiri radio, 31 ştiri TV şi 10 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; 
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 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. 

 Cercetare arheologică preventivă pe tronsonul de drum Bumbeşti-Jiu-Rovinari, judeţul 

Gorj 

Responsabili: Gheorghe Calotoiu, Dumitru Hortopan, Adina Cotorogea 

Investigaţiile arheologice preventive care au debutat pe data de 20 iunie 2013 şi sunt în curs 

de desfăşurare au reperat o nouă cameră a termelor romane de la Bumbeşti-Jiu „Vârtop”. 

Inventarul arheologic recuperat este reprezentat de cărămizi, ţigle,piroane şi vase ceramice 

care datează din secolul al II-lea p. Chr. 

De asemenea, în aşezarea civilă a castrului cu zid de piatră de la Bumbeşti-Jiu „Gară” s-au 

trasat mai multe secţiuni paralele cu DN66 de unde s-au scos la lumină fragmente ceramice şi 

de sticlă şi  piese metalice care aparţin secolelor II-III p. Chr. 

 Supraveghere arheologică pe tronsonul de drum Bumbeşti-Jiu-Petroşani 

Responsabili: Gheorghe Calotoiu, Dumitru Hortopan, Adina Gotorogea 

Lucrările de reabilitare a drumului rutier din Defileul Jiului au impus încheierea unui contract 

de supraveghere arheologică. Ele au început pe 25 iunie 2013 şi sunt în curs de derulare. 

Total proiecte realizate în cadrul subproiectului Cercetare  ştiinţifică: 2 

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 1060 

de bunuri culturale existente în patrimoniul muzeului; 

 Înregistrarea în format electronic a unui număr de 3 000 bunuri culturale extrase din 

Registrele de evidenţă analitică; 

 Întocmirea a 1060 de fișe analitice de evidență la piesele muzeale aflate în colecțiile de 

arheologie (150), istorie (910). 

 Total Proiecte realizate în cadrul subproiectului: 3.  

 Total Proiecte realizate în cadrul proiectului cercetare științifică și evidența patrimoniului cultural: 

5. 

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; 
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 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. 

 Lucrări de reparaţii curente efectuate la clădirea Muzeului de Artă din Tg-Jiu 

Responsabili: Dumitru Hortopan. 

 Efectuarea tratamentului de dezinsecție în expozițiile și depozitele Muzeului Județean 

Gorj ”Alexandru Ștefulescu” în conformitate cu normele de conservare. 

 Aplicarea de tratamente cu substanțe chimice a 37  obiecte intrate prin donaţie în 

colecțiile muzeului. 

Total Proiecte realizate în cadrul subproiectului: 5. 

 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 (curățări, spălări, 

neutralizări, uscări, trieri, asamblări provizorii). 

 Restaurarea a 18 piese de lemn intrate prin donaţie în colecţiile muzeului. 

 Restaurarea a 2 piese din colecția de textile etnografice. 

 Restaurarea a 27 de piese metalice care au fost expuse în cadrul expozițiilor temporare şi  

de bază ale secției de istorie și arheologie. 

 Restaurarea a 12 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 patrimonului muzeal: 5. 

Total Proiecte realizate în cadrul proiectului Conservarea patrimonului: 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. 
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III.1.1. Proiecte proprii realizate în cadrul instituției. 

 24 ianuarie 1859 – Unirea Principatelor Dunărene. Expoziţie temporară foto-documentară 

Data şi locul: 24 ianuarie 2013, Muzeul de Istorie şi Arheologie 

Partener: Biblioteca Judeţeană „Christian Tell” 

 Şezătoarea la gorjeni. Expoziţie temporară de etnografie 

Data şi locul: 21 februarie 2013, Muzeul de Istorie şi Arheologie 

 Lumină din lumină. Expoziţie de icoane 

Data şi locul: 30 aprilie 2013, Muzeul de Istorie şi Arheologie 

Partener: Liceul Teologic „Sf. Nicolae”, Tg-Jiu 

 9 mai – Proclamarea Independenţei României, Victoria Naţiunilor Unite în Europa, Ziua Europei 

Data şi locul: 9 mai 2013, Muzeul de Istorie şi Arheologie 

Parteneri: Biblioteca Judeţeană „Christian Tell”, Serviciul Judeţean Gorj al Arhivelor Naţionale 

 Noaptea muzeelor. Expoziţii de bază şi temporare. Videoproiecţii. Filme istorice. 

Data şi locul: 18 mai 2013, Muzeul de Istorie şi Arheologie, Muzeul de Artă, Muzeul de Literatură 

„Tudor Arghezi”, Tg-Cărbuneşti 

Partener: Centrul de Excelenţă Umană al Colegiului Naţional „Tudor Vladimirescu”, Tg-Jiu 

 Sorin Covaciu. Expoziţie de pictură 

Data şi locul: 30 mai 2013, Muzeul de Istorie şi Arheologie 

 Apărătorul cauzei copiilor. Povestea lui Janusz Korczak. Expoziţie temporară 

Data şi locul: 18 iunie 2013, Muzeul de Istorie şi Arheologie 

Partener: Institutul Polonez din Bucureşti 

III.1.2.Subproiectul – simpozioane, evocări, aniversări, comemorări, lansări de reviste şi cărţi la sediul 

instituţiei 

 119 ani de la naşterea Ecaterinei Teodoroiu. Evocare istorică 

Data şi locul: 14 ianuarie 2013, casa memorială „Ecaterina Teodoroiu”, Tg-Jiu 

Parteneri: Biblioteca Judeţeană „Christian Tell”, Şcoala Generală nr. 7. Tg-Jiu 

 Epoca bronzului în Oltenia. Simpozion regional de arheologie. 

Data şi locul: 24-25 mai 2013, Muzeul de Istorie şi Arheologie 

 Tudor Vladimirescu în memoria gorjenilor. Simpozion 

Data şi locul: 27 mai 2013, Casa memorială „Tudor Vladimirescu”, Vladimir 

Parteneri: Şcoala Generală Andreeşti, Biblioteca Judeţeană „Christian Tell” 

 Ion Gociu, Maia (vol. II), Editura Societatea Scriitorilor Militari, Bucureşti, 2013. Lansare de carte 

Data şi locul: 28 mai 2013, Muzeul de Istorie şi Arheologie 

 Simpozion ştiinţific regional „Oltenia de ieri şi de azi – repere istorice şi etnografice” 

Data şi locul: 16-17 august 2013, Muzeul Arhitecturii  Populare din Gorj de la Curtişoara 

 Simpozion Eroii Gorjului, eroii neamului. Aniversarea a 75 de ani de la inaugurarea Ansamblului 

Monumental „Calea eroilor” . Comemorarea luptelor de la Jiu 

Data şi locul: 27 octombrie 2013 

Partener: Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” 

 Expoziţie temporară de etnografie: Marama-piesă de podoabă 

Data şi locul: 21 noiembrie 2013, Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” 
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 Expoziţie fotodocumentară „Zilele Recunoştinţei” 

Data şi locul: 18 decembrie 2013, Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” 

Partener: Biblioteca Judeţeană „Christian Tell” 

III.1.3 Proiecte proprii realizate în cadrul programelor în afara sediului instituţiei. 

 Ziua eroilor. Evocare istorică 

Data şi locul: 13 iunie 2013, Monumentul eroilor din satul Bălceşti, comuna Bengeşti-Ciocadia, Judeţul 

Gorj. 

III.1.4 Proiecte  realizate ca partener 

 Brâncuşi – viaţa şi opera. Expoziţie open de filatelie şi cartofilie 

Data şi locul: 19 februarie 2013, Muzeul de istorie şi Arheologie 

Iniţiator: Centrul Municipal de Cultură „Constantin Brâncuşi”, Tg-Jiu 

Parteneri: Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” 

 Brâncuşiana copiilor. Ediţia a XI-a. 

Data şi locul: 14 martie 2013, Muzeul de Istorie şi Arheologie 

Iniţiator: Centrul Municipal de Cultură „Constantin Brâncuşi” 

Parteneri: Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu”, Cercul Pedagogic al Profesorilor de Educaţie 

Plastică al Inspectoratului Şcolar Judeţean Gorj 

 Aurel Contraş: Sculptură 

Data şi locul: 16 martie 2013, Muzeul de Artă 

Iniţiator: Centrul Municipal de Cultură „Constantin Brâncuşi” 

Partener: Muzeul Judeţean Gorj ”Alexandru Ştefulescu” 

 Canonicon. Expoziţie personală de fotografie. Dan Mihalcea 

Data şi locul: 19 martie 2013, Muzeul de Istorie şi Arheologie 

Iniţiator: Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu 

Partener: Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” 

 O zi de istorie a arhitecturii româneşti în oraşul Tg-Jiu. Arhitectul Ion Mincu – omagiu. Arhitectul 

Romeo Belea – Opera Omnia. Culele din Oltenia – SOS pentru salvarea lor 

Data şi locul: 28 martie 2013, Muzeul de Istorie şi Arheologie 

Iniţiator: Uniunea Arhitecţilor din România, filiala euroregională Sud-Vest Oltenia 

Partener: Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” 

 Luna mondială a astronomiei. Expoziţii de pictură, fotografie şi machete 

Data şi locul: 1 aprilie 2013, Muzeul de Istorie şi Arheologie 

Iniţiator: Societatea Română pentru Cultură si Ştiinţă   „Tineri pentru viitor” 

Parteneri: Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu”, RADEF România Film, MEDIADOCS 

Publishing, Universitatea „Titu Maiorescu” 

 Gorjul – vatră de istorie românească. Ediţia a XXVII-lea. Simpozion 

Data şi locul. 22 mai 2013, Muzeul de Istorie şi Arheologie 

Iniţiator: Societatea de Ştiinţe Istorice din România – filiala Gorj 

Parteneri: Serviciul Judeţean Gorj al Arhivelor Naţionale, Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru 

Ştefulescu”, Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj 

 Absolventul. Expoziţie de arte 
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Data şi locul:6 iunie 2013. Muzeul de Istorie şi Arheologie 

Iniţiatori: Liceul de Artă „Constantin Brăiloiu”, Tg-Jiu. Liceul Teologic „Sf. Nicodim” Tg-Jiu 

Partener: Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” 

 Târgu-Jiul de altădată. Reconstituirea atmosferei patriarhale de la începutul secolului al XX-lea 

pe Calea Eroilor 

Data şi locul: 8-15 septembrie 2013, Tg-Jiu 

Iniţiatori: Primăria şi Centrul Municipal de Cultură „Constantin Brâncuşi” 

Partener: Muzeul Judeţean Gorj 

 Evocare: Tudor Arghezi şi lagărul de la Tg-Jiu 

Data şi locul: 2 octombrie 2013, la Ceasul solar polonez din Tg-Jiu 

Iniţiatori: Muzeul Judeţean Gorj  

 Evocare istorică: „Luptele de la Podul Jiului” 

Data şi locul: 14 octombrie 2013, Tg-Jiu şi Bumbeşti-Jiu 

Iniţiatori: Muzeul Judeţean Gorj 

Partener: Biblioteca Judeţeană 

 Evocare: „Un savant gorjean dat uitării – Ion Popescu Voiteşti” 

Data şi locul: 19 noiembrie 2013, Casa memorială Ion Popescu Voiteşti 

Iniţiatori: Muzeul Judeţean Gorj,  

Parteneri: Căminul cultural şi Şcoala generală „Ion Popescu Voiteşti” 

III.1.5 Programe metamuzeale 

 Spectacol  coregrafic omagial „Constantin Brâncuşi”.Zborul. 

Data şi locul:19 februarie 2013, Muzeul de Istorie şi Arheologie 

Partener: Asociaţia „Măiastra”, Constanţa 

 Bine-ai venit Dragobete. Spectacol folcloric. 

Data şi locul: 24 februarie 2013, Muzeul de Istorie şi Arheologie 

Partener: Asociaţia Culturală „Cântec de pe Jiu”, Tg-Jiu 

 Recunoştinţă fără de sfârşit. Momente coregrafice. 

Data şi locul: 28 martie 2013, Muzeul de Istorie şi Arheologie 

Partener: Asociaţia „Măiastra”, Constanţa 

 Atelier de dans „Măiastra”. Momente coregrafice. 

Data şi locul: 23-24 mai 2013, Muzeul de istorie şi Arheologie 

Partener: Asociaţia „Măiastra”, Constanţa 

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: 24-28 iunie 2013, Muzeul Arhitecturii Populare din Gorj de la Curtişoara 

Partener: Biblioteca Judeţeană „Christian Tell”, Tg-Jiu 
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4. Şcoala Populară de Artă Târgu-Jiu  

După cum se știe, Școala Populară de Artă Târgu-Jiu este considerată la această oră ca una dintre 

cele mai reprezentative astfel de instituții din țară, ea devansând la absolut toate capitolele instituțiile 

similare din țară, de la numărul de elevi la numărul de secții externe, de la cuantumul procentului de 

autofinanțare și de la mărimea veniturilor extrabugetare, la numărul de proiecte înscrise în Agenda 

Culturală a județului Gorj sau la numărul de spectacole și concerte prezentate de cele trei formații cu 

caracter profesionist și semiprofesionist, care îi întregesc Școlii statutul de instituție de spectacol: 

Orchestra târgujiană de cameră "Lira Gorjului", Trupa de păpușari "Pinocchio" și Ansamblul "Maria 

Lătărețu". Așa se face că în privința complexității ofertei de servicii culturale, artistice și de educție 

permanentă, aceasta este cea mai mare din întreaga  Oltenie.  

În domeniul Educaţiei permanente, segmentul principal de activitate al instituţiei, trebuie 

evidenţiat că numărul de cursanţi înregistraţi la începutul anului 2013 era de 1.650, înscriși la sediul central 

și la cele 35 de secții externe, un număr în scădere vizibilă față de anul 2012. La sfârșitul anului 2013, deci 

în anul de instruire 2013-2014, numărul de elevi ajunsese deja la 1.936, iar secțiile externe se măriseră și 

ele, ajungând la 39 de activități în tot atâtea localități din județ.  

Iată și celelalte cifre din acest domeniu: 

 - elevi înscriși cu taxă - 1.136, din care: 

 - 483, în urma protocoalelor încheiate cu autoritățiile publice locale, care suportă taxele pentru 

activitățile colective la secțiile externe; 

 - 653 (452 la sediu și 201 în județ) taxă individuală, plătită de fiecare cursant;                 

- elevi înscriși la cursuri/activități scutite de taxă: 800, din care: 

- 50 la sediu; 

- 750 în județ; 

           Întreaga activitate desfășurată la Școala Populară de Artă Târgu-Jiu în domeniul educației 

permanente și a formării continue de interes comunitar se desfășoară în cadrul celor trei mari programe: 

 

 Brățara de Aur (pentru meșteșuguri tradiționale) conținând următoarele proiecte: 

  

Nr. Crt. Denumire Număr de activități Tip proiect 

1 Cusături tradiționale 3 mic 

2 Machete 1 mic 

3 Impletituri 1 mic 

4 Olărit 2 mic 

5 Iconărit 4 mic 

6 Arta lemnului 3 mediu 

7 Țesături 7 mare 
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 Tradiții gorjenești: 

 

Nr. Crt. Denumire Număr de activități Tip proiect 

1 Grupuri vocale 3 mediu 

2 Ansamblu de datini și obiceiuri 5 mediu 

3 Instrumente tradiționale 12 mediu 

4 Canto popular 6 mediu 

5 Ansamblu  folcloric 7 mediu 

6 Grupuri instrumentale și vocale 6 mare 

7 Dansuri tradiționale 12 mare 

 

 Ars Litua: 

 

Nr. Crt. Denumire Număr de activități Tip proiect 

1 Arte vizuale 4 mediu 

2 Dans modern/balet 5 mediu 

3 Instrumente muzicale 12 mare 

4 Canto muzică ușoară, folk clasic 5 mare 

 

 

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 Târgu-Jiu, cât şi în cele 35 de secţii externe. Astfel, din cele 92 de cursuri deschise de Şcoala Populară 

de Artă, la sfârșitul anului 2013, 30 funcţionează la sediul central sau în alte locaţii din Târgu-Jiu, iar 62 

funcţionează în oraşele şi satele judeţului. 

Pentru o cât mai bună informare asupra acestui segment de activitate a 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 Târgu-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. 
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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 2013 în proiecte, din 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): 

 

 Obârșii, identități, tradiții: 

 

Nr. Crt. Denumire Număr de activități Tip proiect 

1 Salonul de iarnă al artelor populare  1 mic 

2 
Concertul "Cântec pentru Pasărea 

Măiastră" 
1 mediu 

3 Sărbătoarea de  Dragobete  1 mic 

4 

Sesiuni de înregistrări document 

„Lăutari gorjeni" - ianuarie, februarie, 

noiembrie 

1 mediu 

5 
Concertul "Cântec din Țara lui 

Brâncuși" 
1 mare 

6 

Festivalul Portului şi dansului popular 

„Memorial Liviu Dafinescu" 

 

1 mediu 

7 Concertul folcloric de ziua Școlii 1 mediu 

8 PETROVDANFEST - Serbia 1 mediu 

9 

Festivalul Cântecului Popular 

Românesc „Măria Lătăreţu" 

 

1 mare 

10 Salonul „Artă & Meşteşug" 1 mediu 

 

 Columnele prezentului, cu următoarele programe: 

 

Nr. 

Crt. 

Denumire Număr de 

activități 

Tip proiect 

1 Sărbătoare Eminescu 1 mic 

2 Salonul de primăvară al fotografiei de artă 1 mic 

3 Filocalia 1 mic 
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4 Festivalul Naţional  de literatură „Tudor Arghezi" 1 mic 

5 Gorjul istoric şi cultural 1 mic 

6 Zilele Școlii Populare de Artă 1 mediu 

7 Evocarea „Răsunet în Poiana lui Mihai" 1 mediu 

8 
Festivalul  Naţional  de  Folk   şi Baladă „Poarta 

Sărutului" 
1 mare 

9 Atelierul Naţional de Poezie „Serile la Brădiceni" 1 mediu 

10 Zilele turismului gorjean 1 mare 

11 Festivalul Naţional de umor „Ion Cănăvoiu" 1 mic 

 

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 toate trei 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.  

 Trupa de Păpuşari Profesionişti “Pinocchio” a oferit copiilor Gorjului un număr de 98 de 

spectacole,  urmărite de aproape 4.789 de spectatori plătitori în Târgu-Jiu și 3.870 de spectatori plătitori 

în județ, încasările  însumând mai bine de 30.700 lei.  

 Ansamblul Folcloric “Maria Lătăreţu”, aduce în schimb venituri 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 multor tineri înspre activităţile instituţiei.  

Preocupările pentru o cât mai bună vizibilitate a Şcolii au constituit o constantă în activitatea  

managerului şi a echipei de marketing cultural a acestuia.  

 

Analiza situaţiei economico-financiare a instituţiei: 

 

Bugetul de venituri Anul 2013 

TOTAL venituri 1.934.680 

din care 
Subventii 1.699.568 

Venituri proprii 235.112 

 

Se observă o diminuare a veniturilor proprii și o creștere a subvențiilor (veniturile proprii au scăzut în anul 

2013 cu cca. 20% față de anul 2012, iar subvențiile au crescut în anul 2013 cu cca. 15% față de anul 2012). 
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Bugetul de cheltuieli Anul 2013 

TOTAL cheltuieli 715.560 

din care 

Cheltuieli de 

întreţinere 
683.030 

Cheltuieli de 

capital: investiţii 
32.530 

 

Observăm o majorare a cheltuielilor de întreținere cu cca. 14% în anul 2013 față de anul 2012, iar 

cheltuielile de capital au scăzut cu peste 20% în anul 2013 față de anul anterior. 

 

Bugetul de cheltuieli Anul 2013 

TOTAL cheltuieli 1.219.120 

din care 

Cheltuieli de 

personal 
837.360 

Chletuieli cu 

colaboratorii (PO) 
381.760 

 

        Observăm o creștere a cheltuielilor de  personal și a cheltuielilor cu colaboratorii de la an la an. În 

anul 2013 acestea cresc cu peste 12% față de anul 2012. 

         Buna colaborare a Școlii cu absolut toate instituțiile culturale din Gorj, din țară și străinătate, cu 

instituții de învățământ, agenți economici, ONG-uri, s-a concretizat până la 31.12.2013 la cifra de 76 de 

acorduri, contracte  sau parteneriate. 

              Au continuat  și vor continua și pe viitor legăturile strânse de colaborare cu Asociația Vlahilor din 

Bulgaria, coordonată de președintele Planka Lyubomirova și Asociația pentru Cercetarea, Îngrijirea și 

Înaintarea Culturii Românilor "Valea Timocului" din Serbia, președinte Iovan Petronici. Astfel în februarie 

2013 Ansamblul "Maria Lătarețu" al Școlii Populare de Artă Târgu-Jiu a efectuat un miniturneu de succes 

în cadrul Festivalului de Datini și Obiceiuri din Yambol, Bulgaria. În același an, 2013, ansamblul a fost 

oaspetele comunității din Luka, Valea Timocului, republica Serbia. Una din colaborările noastre 

internaționale de succes este și rămâne Tabăra muzicală internațională de vară de la Târgu-Jiu, realizată 

printr-o colaborare cu profesoarele franceze Veronique Thual Chauvel și Claire Chauvel din Franța. 

              Trecând la manifestările de elită din plan intern, prima manifestare de amploare de acest gen a 

fost manifestarea Zilele Muzeului Naţional al Ţăranului Român (MŢR), la care au fost invitate și două din 

ansamblurile tradiţionale reprezentative pentru Gorj, consiliate metodic de doamna profesor universitar 

doctor Speranţa Rădulescu, respectiv Taraful Gorjului şi Taraful Rapsozii Gorjului (Taraful lui Nicu şi Rela 

Ciulei). 

Ca de obicei în ultimii ani, la ediţia 2013 a Festivalului Naţional al Tarafurilor şi Fanfarelor Ţărăneşti 

în 31 august şi 1 septembrie, desfăşurată la Teatrul de Vară din cadrul Muzeului Naţional al Satului 

Românesc „Dimitrie Gusti”, organizatorii, în frunte cu interpretul şi omul de cultură Grigore Leşe, au 

solicitat prezenţa la Bucureşti a Tarafului Relei şi Nicu Ciulei şi a Tarafului Gorjului, ambele din partea Şcolii 
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Populare de Artă. Lăutarii gorjeni au confirmat excelenta lor reputaţie ca neîntrecuţi reprezentanţi ai 

muzicii tradiţionale gorjeneşti. 

           De o amploare fără precedent, Complexul de manifestări „Zilele Turismului Gorjean” a reunit un 

număr record de proiecte culturale, majoritatea dintre ele de certă calitate artistică sau culturală, în 

responsabilitatea Şcolii Populare de Artă intrând: 

- un spectacol folcloric în omagiul Mariei Lătăreţu, derulat în amfiteatrul din zona centrală; 

- un recital excepţional al lui Mike Godoroja şi a trupei sale, “Blue Spirits”, ediţia 2013 a Festivalului 

interjudeţean de folclor Maria Apostol de la Runcu; 

- concertul de deschidere a stagiunii 2013-2014 a orchestrei târgujiene de cameră “Lyra Gorjului” şi 

- ediţia din acest an a Atelierului Naţional de poezie “Serile la Brădiceni”.  

  Pentru prima oară în existenţa Festivalului Naţional al Cântecului Românesc „Maria Lătăreţu”, în 

rândul organizatorilor/finanţatorilor ediţiei a XX-a a intrat şi Autoritatea Naţională pentru Turism din 

cadrul Guvernului României. În această condiţie  şi din implicarea financiară a acestui organism, 

sărbătoarea folclorică a părăsit sala şi s-a mutat în cetate, prima zi a festivalului incluzând un  spectacol 

maraton al tarafurilor tradiţionale din Gorj realizate din iniţiativa Şcolii Populare de Artă (7 tarafuri), 

precum şi o expoziţie/târg în aer liber, cu lucrări realizate de meşterii populari – instructori şi de elevii 

Şcolii. 

       De asemenea, la zilele de concurs şi la concertul omagial dedicat patroanei festivalului de către 

Ansamblul Maria Lătăreţu al Şcolii, au fost invitaţi și cei doi conducători ai Asociaţilor Românilor/Vlahilor 

din Valea Timocului bulgăresc şi sârbesc, cu care s-a hotărât includerea în agendele culturale ale Şcolii şi 

ale celor două entităţi amintite, Festivalul de Datini şi Obiceiuri „Hora de Pomană”, o trilaterală extrem de 

interesantă şi de oportună care va putea atrage cu siguranţă finanţări europene. 

          

5. Centrul Judetean pentru Conservarea și 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. 

Având ca atribuţii fundamentale cercetarea, conservarea, protejarea, transmiterea, promovarea 

şi valorificarea culturii tradiţionale a Gorjului, precum şi promovarea şi punerea în valoare a creaţiei 

artistice contemporane a judeţului, CJCPCT Gorj, în anul 2013, a avut funcţionalitatea de: 

- centru ştiinţific si metodologic pentru aşezămintele culturale din judeţ (case de cultură, cămine 

culturale, centre culturale, universităţi populare), pe care le coordonează, monitorizează, consiliază şi 

sprijină profesional, logistic şi, după caz, financiar, în realizarea politicilor culturale locale; 

- centru cultural pe segmentul cultură populară şi cultură de performanţă (festivaluri şi concursuri 

folclorice, literare, muzicale, coregrafice, de teatru, de umor; târguri ale meşterilor populari, revitalizare 

obiceiuri şi tradiţii; tabere de cercetare etnofolclorică; tabere de creaţie artistică; saloane şi expoziţii de 

artă populară, plastică, fotografică, cinematografică; editare şi sprijin de specialitate pentru editarea de 

reviste culturale, studii, albume, pliante etc.). 

Pentru anul 2013, în dezvoltarea CJCPCT Gorj s-a urmărit: 

- întărirea capacităţii instituţionale şi de concepere si administrare a programelor si proiectelor 

organizate în regie proprie si/sau în parteneriat cu institutii si organisme culturale din judet, tară si 

străinătate; 
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- elaborarea şi implementarea strategiei de dezvoltare instituţională care să includă şi strategia 

culturală pentru întreaga perioadă de management; 

- previzionarea cât mai corectă a evoluţiei financiare pentru perioada respectivă în corelaţie cu 

resursele financiare alocate de Consiliul Judeţean Gorj; 

- asigurarea, dezvoltarea, motivarea şi menţinerea resurselor umane în cadrul instituţiei în 

vederea realizării eficiente a obiectivelor acesteia şi a satisfacerii nevoilor angajaţilor. 

Pentru menţinerea gradului de performanţă la care s-a ajuns în ultimii ani şi, implicit, pentru 

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

afara ţării, anume: Uniunea Scriitorilor din Serbia, Uniunea Scriitorilor din Moldova, Uniunea Scriitorilor 

din Bulgaria, Uniunea Scriitorilor din Turcia, Asociatia 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, Muzeele de artă din Ruse, Plevna si Gabrovo (Bulgaria), Muzeul umorului din Gabrovo 

(Bulgaria), Asociaţia Studenţilor Români din Paris (Franţa) ş.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 (Moldova, Bulgaria) expoziţii de artă plastică, artă populară şi fotografică 

(Bulgaria, Moldova). 

În cursul anului 2013, CJCPCT Gorj, împreună cu Muzeele de Artă din Silistra, Gabrovo şi Ruse, 

respectiv Muzeul umorului din Gabrovo - Bulgaria au iniţiat proiectul transfrontalier ,,Vecinii”, care a 

cuprins: Expoziţia personală de pictură Ivan Kancev (Bulgaria), Tabăra şi Salonul internaţionale de arte 

vizuale - toate desfăşurate la Tg-Jiu şi în Gorj; itinerarea Salonului internaţional de artă plastică ,,Gorjfest 

2009-2012” la Silistra, Gabrovo si Ruse – Bulgaria; organizarea  Salonului European de artă de la Gabrovo, 

a Taberei de sculptură în lemn de la Pestisani si a Salonului internaţional de caricatură. În acelaşi timp, 

s-au stabilit atribuţiile CJCPCT Gorj şi Muzeului de Artă din Gabrovo pentru ca, în octombrie 2014, să se 

organizeze în localitatea bulgară, în parteneriat, prima ediţie a Festivalului internaţional de artă 

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

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

Târgul meşterilor populari din România (august 2013). 

În parteneriat cu Facultatea de artă din Barcelona, Spania, respectiv cu Asociaţia Studenţilor 

Români din Paris, s-a stabilit organizarea în anul 2014 a unei expoziţii de artă populară si artă plastică 

gorjenească la Centrul Pompidou din Paris/ Franţa si a unei retrospective GORJFEST la Barcelona, 

Spania.   

a.2. Reflectarea activităţii în presa de specialitate 

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

Serbia, Germania, Franţa, Muntenegru, Slovenia, Spania, Italia, Anglia, Bulgaria) au existat, pe parcursul 



Consiliul Județean Gorj             Raportul Președintelui 2013 

 
 

99 
 

întregii perioade, peste 300 apariţii anuale, în care activităţile instituţiei au fost menţionate şi/ sau 

recenzate.  

a.3. Activitatea profesională a instituţiei 

CJCPCT Gorj şi-a structurat activitatea în funcţie de cele 4 programe multianuale (cu peste 100 

proiecte): Marketing şi management cultural – relaţia cu teritoriul; Rădăcini – specializat în cultura 

populară; După Brâncuşi – specializat în cultura scrisă; Acasă la Brâncuşi – specializat în promovarea 

naţională si internaţională a imaginii culturale a Gorjului. 

1. PROGRAMUL ,,MARKETING SI MANAGEMENT CULTURAL” 

Proiecte propuse si realizate: 

- Conceperea, completarea şi transmiterea în teritoriu a unui Chestionar privind cererea şi oferta 

culturală în Gorj; 

- Selecţia, compatibilizarea şi realizarea Agendei culturale a Judeţului Gorj pe anul 2013;  

- Înfiinţarea, ca partener al Consiliului local Ţicleni, a Centrului cultural Ţicleni; 

- Organizarea Seminarului metodic ,,Strategii si politici culturale în Gorj” – întâlnirea anuală cu 

directorii si responsabili culturali din teritoriu; 

- Sprijinirea activităţii Universităţilor populare de tradiţie din Gorj (Baia de Fier, Turceni, Săcelu; 

Motru; Ţânţăreni).    

 

2. PROGRAMUL ,,RĂDĂCINI” - Conservarea şi promovarea culturii tradiţionale a Gorjului: 

Proiecte propuse si realizate: 

- derularea celei de a VIII-a ediţii a Taberei de cercetare a tradiţiilor culturale ,,Constantin 

Brăiloiu’’; perioadă: 1-10 iulie 2013; Zona de cercetare: Prigoria, Albeni, Tg-Cărbuneşti, Jupâneşti, 

Bărbăteşti, Turburea,Vladimir. Rezultate: identificaţi 22 informatori şi a 14 creatori populari în 

domeniile: cusături, ţesături, dogărie, crucerit, iconărit, fierărie, ceramică, lăutărie, dansuri 

populare, descântece/ vrăjit;  

- organizarea expoziţiei tematice ,,Odinioară pe Valea Gilortului”, cu obiecte şi documente 

colecţionate în perioada Taberei, 10-15 august 2013;   

- editarea de monografii ale localităţilor Aninoasa, Tismana, Glogova; 

- derularea a peste 35 festivaluri şi a altor manifestări folclorice devenite tradiţionale la 

Ciuperceni, Stoina, Cruşeţ, Runcu, Stăneşti, Bălceşti, Dănciuleşti, Novaci, Bălăneşti, Brăneşti, Văgiuleşti, 

Turcineşti, Urdari, Rovinari, Crasna, Negomir, Ţânţăreni, Motru, Săuleşti, Drăgoteşti, Slivileşti, Peştişani, 

Căpreni, Polovragi, Stejari, Bustuchin, Cătune, Godineşti, Bumbeşti-Jiu, Logreşti, Tismana, Tg-Cărbuneşti, 

Bolboşi, Turceni, Padeş etc.; 

- organizarea de noi festivaluri la Alimpeşti (Dumitru Bălăşoiu), Rânca (Transalpina), Tg-Cărbuneşti 

(O, ce veste minunată! – colinde); 

- organizarea, împreună cu autorităţile administrative si culturale din teritoriu, a unor expoziţii de 

artă populară semnificative pentru zona respectivă: Licurici, Bumbeşti-Piţic, Bărbăteşti, Ciuperceni, 

Cloşani; 

- înfiinţarea de muzee şi colecţii muzeale mixte şi specializate în localităţile în care nu există încă 

astfel de instituţii: Secţia interioară a Muzeului Crucilor de la Măceşu, august 2013; Colecţia muzeală de 
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la Cloşani/ Padeş, august 2013; Muzeul etnografic şi Casa Artelor Baia de Fier, septembrie 2013; Colecţia 

de artă contemporană GORJFEST de la Peştişani, septembrie 2013; 

- menţinerea şi amplificarea Târgurilor meşterilor populari devenite tradiţionale, creşterea 

constantă a numărului meşterilor gorjeni şi a gradului de participare a acestora la manifestări de gen 

naţionale şi internaţionale; realizate: Târgul meşterilor populari olteni, Târgul meşterilor populari copii, 

Târgul meşterilor populari de la Rânca, Târgul meşterilor populari din România (participanţi din România, 

Bulgaria, Camerun si Moldova), Târgul de Moş Nicolae; 

- editarea de studii, albume şi culegeri de specialitate, a publicaţiilor ,,Revista Jiului de Sus” şi 

,,Crinul satelor” şi acordarea de sprijin aşezămintelor din teritoriu în editarea de reviste ocazionale, studii, 

monografii locale; 

- sărbătorirea a 45 ani de la înfiinţarea CJCPCT Gorj (înfiinţat martie 1968);  

- organizarea Zilelor Culturii Populare a Gorjului, ediţia a III-a şi a Simpozionului naţional ,,Satul 

românesc – sat european (Baia de Fier); 

- conceperea, organizarea şi monitorizarea manifestărilor de gen în cadrul ,,Zilelor Gorjului 

Turistic”: procent realizat de instituţie – 15 manifestări în regie proprie din 28 total; 

- realizarea de filme documentare cu tematică diversă, care să conserve obiceiuri, tradiţii, 

meşteşuguri, manifestări laice şi religioase etc.; 

- completarea permanentă a Arhivei clasice şi electronice a instituţiei şi a Bibliotecii de 

specialitate; 

- permanetizarea şi/ sau instituirea unor manifestări artistice având ca fundament obiceiuri şi 

datini gorjeneşti: Festivalurile de datini şi obiceiuri de iarnă de la Motru (ediţia a III-a) şi Tg-Cărbuneşti 

(ediţia I); 

- completarea unor festivaluri si sărbători comunitare cu mici târguri ale meşterilor populari şi 

de produse tradiţionale: Ciuperceni, Tismana, Runcu, Baia de Fier, Novaci/ Rânca, Peştişani;   

- completarea Arhivei audio-video a CJCPCT Gorj.  

 

3. PROGRAMUL ,,DUPĂ BRÂNCUŞI” - Dezvoltarea structurilor şi elementelor culturii de 

performanţă 

* Proiecte propuse şi realizate: 

- organizarea şi desfăşurarea marilor evenimente culturale prevăzute în Agenda culturală a 

instituţiei: Festivalul internaţional de literatură ,,Tudor Arghezi” (România, Serbia, Moldova, Ucraina, 

Anglia, Franţa, Germania, Africa de Sud, Italia); Festivalul internaţional al artelor vizuale GORJFEST 

(România, Albania, Canada, Maroc, Franţa, Spania); Cursuri de dans popular gorjenesc (Olanda, Elveţia); 

Festivalul de umor ,,Ion Cănăvoiu” şi Salonul internaţional de caricatură (România, Bulgaria, Modova, 

Ucraina);    

- înfiinţarea, în parteneriat cu Consiliul local Peştişani, a unei Colecţii de artă contemporană 

GORJFEST în incinta Centrului de Informare Turistică din localitate (septembrie 2013); 

- continuarea proiectului Galeria Nemuritorilor Gorjului, esplanada centrală Tg-Jiu; s-au amplasat 

stelele închinate lui Tudor Vladimirescu, Sergiu Nicolaescu şi Tudor Arghezi, Elvirei Godeanu, Ecaterinei 

Teodoroiu şi Arethiei Tătărescu; 

- înfiinţarea Casei Artelor la Baia de Fier;  
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- realizarea unei Tabere de sculptură în lemn în parteneriat public-privat, la Peştişani (România, 

Bulgaria); 

- organizarea Festivalului naţional de film documentar ,,Acasă la Brâncuşi”; 

- realizarea a 32 expoziţii diverse (artă plastică, fotografică, populară), în judeţ şi în afara 

acestuia, faţă de 15 planificate; 

- menţinerea şi sprijinirea financiară adecvată a Editurii CJCPCT Gorj – pe segmentul literatură, 

arte plastice, teatru - şi a revistei de cultură “Portal Măiastra”; planificat 18 tipărituri, realizate 31 (studii, 

antologii, albume, cataloage, materiale promovare);    

4. PROGRAMUL ,,ACASĂ LA BRÂNCUŞI” - Promovarea naţională şi internaţională a imaginii 

Gorjului prin amplificarea brand-urilor existente şi crearea altora noi 

* Proiecte propuse si realizate: 

- sensibilizarea autorităţilor publice locale în notificarea şi semnalizarea obiectivelor de 

patrimoniu cultural, a muzeelor şi colecţiilor muzeale, a zonelor istorice, rezervaţiilor naturale, peşterilor, 

cheilor, pensiunilor agroturistice etc.; 

- realizarea de albume şi pliante de promovare turistică (Gorj, Muzeele de la Baia de Fier si 

Măceşu/ Tg-Cărbuneşti);   

- menţinerea şi amplificarea festivalurilor, saloanelor, taberelor şi târgurilor internaţionale 

organizate în Gorj; 

- consolidarea parteneriatului instituţional cu Filiala Oltenia-Gorj a Institutului Cultural Român si 

accesarea de proiecte în care aceasta să asigure cofinanţarea evenimentelor culturale de impact 

internaţional; 

- organizarea de expoziţii de artă plastică, populară, fotografică în ţări ale U.E.; 

- amplificarea participării formaţiilor şi artiştilor gorjeni la festivaluri, saloane, târguri organizate 

în alte judeţe; 

- amplificarea schimburilor culturale internaţionale prin contacte directe cu instituţii şi organisme 

culturale similare, precum şi prin procedeul înfrăţirii între localităţile gorjene şi cele străine; 

- amplificarea legăturilor cu diaspora, stabilirea de contacte cu comunităţile româneşti stabile din 

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

respectivele ţări; 

- includerea în Agenda culturală anuală a instituţiei şi a Gorjului - precum şi în orice alte pliante 

şi albume de prezentare a ţinutului - a informaţiilor despre potenţialul turistic al judeţului si despre 

oportunităţile culturale oferite de acesta; 

- realizarea Albumului ,,Gorj. Acasă la Brâncuşi” , în limba română şi 2 limbi de circulaţie 

internaţională (engleză, franceză); 

- conceperea si coodonarea programului ,,Zilele turismului gorjean”, ediţia a III-a, 6-15 

septembrie 2013, şi desfăşurarea în regie proprie a 15 proiecte din cele 28 ale programului, printre care: 

Secţia interioară a Muzeului Crucilor de Gorj de la Măceşu, Muzeul etnografic şi Casa Artelor de la Baia de 

Fier, Colecţia de artă contemporană GORJFEST de la Peştişani, Prin Tg-Jiul de odinioară, Nunta la gorjeni - 

scenariu, Festivalul interjudeţean de folclor Transalpina (Gorj, Alba, Hunedoara, Sibiu, Vâlcea), 

Simpozionul naţional ,,Satul românesc – sat european”, Dezvelirea unor noi stele la Galeria Nemuritorilor 

Gorjului, Spectacolul de cabaret „,,La Căldăruse” al Teatrului ,,Elvira Godeanu” – scenariu, Expoziţia de 
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artă plastică ,,Vecinii” (Gorj, Mehedinţi, Vâlcea), Expoziţia de fotografie veche şi mobilier de epocă 

,,Gorjeni prin Gorjul de odinioară”;  

- depunerea de demersuri repetate către Consiliul Judetean Gorj în vederea demarării proiectului 

,,Drumul lui Brâncuşi” care să transforme traseul Hobita-Tg-Jiu într-un itinerar turistic de anvergură 

internaţională. 

- realizarea de parteneriate speciale cu instituţiile culturale din judeţele limitrofe (Vâlcea, 

Mehedinţi, Hunedoara, Argeş, Olt, Dolj), precum şi cu instituţii şi organisme culturale dinţările vecine: 

Bulgaria, Serbia, Ungaria, Ucraina, Moldova,şi organizarea, în regim de reciprocitate, a unor evenimente 

de gen. 

 

PLAN EDITORIAL 

Realizat 2013: 

1. STUDII, MONOGRAFII  LOCALITĂŢI, INSTITUŢII, PERSONALITĂŢI: Monografia oraşului Tismana 

de N. Tomoniu; Monografia comunei Aninoasa de Virgil Cercelaru; Teatrul ,,Elvira Godeanu”şi miracolul 

de la Tg-Jiu de Ion Cepoi; Monografia Ansamblului Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” de Ion Popescu-

Brădiceni - pregătire pentru tipar; Ritualul morţii şi al înmormântării în Gorj, vol. III, de Ion Popescu-

Brădiceni; Monografia comunei Glogova; Gorjul umoristic, antologie; Poezii populare de Ion D. Mutu. 

2. ALBUME, CATALOAGE, PLIANTE: Agenda Culturală a Judeţului Gorj pe anul 2013 (bilingv, 

română şi engleză); Tg-Jiu, oraşul lui Brâncuşi; CJCPCT Gorj - 45 ani în slujba tradiţiilor culturale ale 

Gorjului; ,,Tudor Arghezi, 11 poezii”, ediţie bilingvă (româno-germană); GORJFEST 2013; Salonul 

internaţional de caricatură Tg-Jiu 2013; Călător prin satul gorjean de odinioară; Gorj - Acasă la Brâncuşi; 

,,Vecinii” – catalog expozţional Gorj, Mehedinţi, Vâlcea; Retrospectivă GORJFEST 2006-2013. 

3. PUBLICAŢII: Revista Jiului de Sus, 1 nr. pe an; Revista ,,Portal Măiastra”, 4 numere pe an; Revista 

,,Bilete de papagal”, 1 nr. pe an;  Revista ,,Crinul satelor”, 1 nr. pe an; Revista ,,Hazul”, 1 nr. pe an, fonduri 

CJCPCT Gorj; Revistele ocazionale ,,Rădăcini” Baia de Fier, “Vestitorul” Stăneşti, “Interfluvii” Rădineşti, 

“Onoare şi jertfă” a A.N.V.R. filiala Gorj, “Mioriţa novăceană” Novaci,  “Serile la Brădiceni”, fonduri primării 

locale. 

 

PLAN EXPOZIŢIONAL 

Realizat 2013: Expoziţie de ţesături şi costume populare, în parteneriat cu Căminul Cultural 

Licurici; Expoziţie de pictură, grafică si desen Viorel Surdoiu, Galeria de Artă Tg-Jiu; Retrospectivă Florin 

Isuf – In Memoriam; Expoziţie de pictură Florin Hutium si sculptură Decebal Crăciun, Muzeul orăşenesc 

Curtea de Argeş; Expoziţie retrospectivă GORJFEST 2007-2012, sediul CJCPCT Gorj; Expoziţie de artă 

populară/ Icoane de vatră – sediul CJCPCT Gorj; Expoziţie de carte si publicaţii editate de CJCPCT Gorj; 

Expoziţie permanentă de cruci de pomenire, Muzeul crucilor de la Măceşu, Tg-Cărbuneşti; Expoziţie de 

caricatură Leonte Năstase, în parteneriat cu Casa de Cultură Turceni; Expoziţie caricatură în cadrul 

Festivalului de umor Al. C. Calotescu-Neicu, sediu CJCPCT Gorj; Expoziţie icoane de Paşti: Ilie Constantin, 

Pompiliu Ciolacu, sediul CJCPCT Gorj; Expoziţie de artă plastică Imola Feldberg (Republica Sud-Africană), 

sediul CJCPCT Gorj; Expoziţie fotografie artistică ,,Peisaje din Gorj”, autor Marinel Tira, Muzeul de artă 

Curtea de Argeş; Salon internaţional de artă plastică GORJFEST 2013, sediul CJCPCT Gorj; Retrospectivă 

GORJFEST, Muzeul de artă Curtea de Argeş; Expoziţie în aer liber de bannere şi fotografii ,,Meşteri şi 
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meşteşuguri în Gorj, Tg-Jiu, esplanada Victoria; Tabăra de pictură şi sculptură cu subiect religios pentru 

copii. Expoziţie cu lucrările realizate, Muzeul Crucilor Măceşu; Expoziţie de artă populară şi fotografie 

document ,,Odinioară pe Valea Gilortului”, sediul CJCPCT Gorj; Retrospectivă GORJFEST, Centrul de 

Informare Turistică Peştişani; Expoziţie sculptură lemn (aer liber) în cadrul Taberei internaţionale de 

sculptură, Casa Brâncuşi, Peştişani; Expoziţie retrospectivă GORJFEST 2006-2013, Silistra, Gabrovo - 

Bulgaria; Expoziţie fotografie veche si mobilier de epocă ,,Gorjeni prin Gorjul de odinioară”, sediul CJCPCT 

Gorj; Participare ca şi coorganizator la Salonul European de artă plastică şi ceramică, Gabrovo, Bulgaria; 

Salon internaţional de caricatură, sediul CJCPCT Gorj; Salon gorjenesc de artă plastică şi artă populară, 

Ruse, Bulgaria; Expoziţie etnografică ,,Ia gorjenească”, sediul CJCPCT Gorj; Expoziţie de fotografie veche 

,,Gorjul de odinioară”, Bucureşti. 

a.4. Participări la festivaluri, gale, saloane etc. în ţară, la nivel naţional, internaţional 

În perioada respectivă, CJCPCT Gorj, prin artistul fotograf Teodor Dădălău, referent de 

specialitate, a participat la Saloanele internaţionale de fotografie de la Bucureşti, Deva, Curtea de Argeş 

şi a organizat expoziţii de artă plastică şi artă populară la Silistra, Ruse si Gabrovo (Bulgaria). 

a.5. Surse atrase de CJCPCT Gorj - 42.500 lei reprezentând: 

- 2.500 lei, Uniunea Scriitorilor din România (Premiul Opera Omnia pentru poezie la Festivalul 

Internaţional de Literatură ,,Tudor Arghezi”); 

- 40.000 lei, Institutul Cultural Român (Premiul Opera Omnia pentru întreaga activitate acordat 

acad. Eugen Simion, în cadrul Festivalului Internaţional de Literatură ,,Tudor Arghezi”; editare Albume 

bilingve ,,Tudor Arghezi – 11 poezii” şi GORJFEST 2013; editare Catalog expoziţie artă plastică ,,Vecinii”; 

preluare transport internaţional şi cazare invitaţi străini, asigurare cazare şi masă participanţi la Festivalul 

,,Tudor Arghezi”).  

 

IV. PROTECȚIE SOCIALĂ 

 

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

În cursul anului 2013 , 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: 

IV. Componenta: Protecţia şi promovarea drepturilor copilului; 

V. Componenta: Protecţia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor adulte cu handicap; 

VI. 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. 
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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 in principal urmatoarele activităţi : 

- continuarea descentralizării serviciilor; 

- integrarea socială a copiilor şi tinerilor instituţionalizaţi; 

- creşterea responsabilităţii comunităţilor locale în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor 

copilului; 

- integrarea socială a copiilor cu dizabilităţi; 

- specializarea personalului; 

- dezvoltarea serviciilor destinate prevenirii şi combaterii abuzului şi exploatării copilului; 

- promovarea parteneriatelor; 

- creşterea calităţii vieţii copilului în mediile defavorizate şi respectarea standardelor minime de 

calitate în toate serviciile speciale acordate copilului în dificultate; 

- reducerea numărului de copii plasaţi în instituţii publice sau private prin reintegrarea lor în familia 

naturală şi sprijinirea familiei extinse ca alternativă. 

Acţiunile desfăşurate în perioada raportată au urmărit implementarea măsurilor din Planul 

operaţional în vederea atingerii obiectivelor propuse şi au constat în: 

 

I.1. Furnizarea serviciilor de prevenire a abandonului şi separării copilului de părinţii săi prin centrele 

maternale,serviciile de monitorizare a femeii gravide şi centrele de zi  existente la nivelul DGASPC Gorj. 

În cadrul DGASPC Gorj, în anul raportat au funcţionat următoarele servicii de prevenire: 

- 3 centre maternale – Tg - Jiu; Novaci şi Tg - Cărbuneşti (în cadrul unor complexe de servicii) unde 

au beneficiat de protecţie un număr total de 29 copii şi 21  mame; 

- 4 centre de zi – 2 în Tg.Jiu, unul Novaci şi unul la Tg - Cărbuneşti (toate în cadrul unor complexe de 

servicii),în care au beneficiat de servicii un număr total de  90  de copii aflaţi în familii care nu le pot asigura 

prin resurse proprii condiţii corespunzătoare de îngrijire şi educare;  

- 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  7 gravide, aflate în situaţie de risc de abandon, numărul acestora  la 30.12.2013 fiind de 2. 

Conform H.G. nr. 323/2007 pentru aprobarea  Planului naţional privind prevenirea abandonului 

copilului de către familie, biroul rezidential prin persoane desemnate a realizat evidenţa copiilor părăsiţi în 

unităţile sanitare, în special la cele cu specialitatea obstetrică-ginecologie şi alte unităţi sanitare care oferă 

servicii medicale pentru copii,  a copiilor  pentru care nu s-a stabilit identitatea, a gravidelor în situaţie de 

risc social, a cazurilor cu risc social/ de abandon, precum şi  a activităţii de monitorizare a cazurilor de copii 

care au fost supuşi riscului de  a fi părăsiţi în unităţile sanitare, dar s-au reîntors în familie. 

   Astfel, conform situaţiei întocmite pe cele 4 trimestre ale anului 2013, rezultă următoarele date : 

Un singur copil nou-născut  a fost abandonat în maternitate  pentru care nu a  fost întocmit proces 

verbal de constatare a părăsirii copilului în spital, încheiat între reprezentanţii poliţiei,  spitalului şi Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială  şi Protecţia Copilului deoarece mama a doua zi a revenit în spital,  iar alţi 24 

copii nou-născuţi s-au aflat în situaţie de risc de separare de familia naturală, în risc social. 
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Copilul nou-născut  abandonat în maternitate a fost externat în familie, cazul fiind monitorizat la 

domiciliu. 

Din cei 24 copii nou-născuţi, 10 copilaşi  s-au întors în familie, cazurile fiind monitorizate la domiciliu 

prin vizite, 8 cupluri mame-copii au fost găzduite în centre maternale din subordinea direcţiei,  pentru 3 

nou- născuţi s-a instituit plasament într-un centru rezidenţial, iar pentru alţi 3 micuţi s-a instituit plasament 

în regim de urgenţă ( 1 copil - la o familie care a dorit să-l crească,  iar pentru 2 copii într-un centru 

rezidenţial). 

    În evidenţe  nu au existat copii cu identitate necunoscută. 

  Au fost identificate 3 gravide aflate in situatie de risc de abandon. Toate mamele după ce au născut 

şi-au luat copii acasă, cazurile fiind monitorizate în familie.  

În alte secţii decât cele de nou-născuţi au fost sesizate 5 cazuri, copii cu risc de abandon/ risc social, 

din care 2 copii au fost reintegrati in familie, iar ceilalti 3 copii au beneficiat împreună cu mama lor care abia 

născuse de serviciile unui centru maternal. 

În colaborare cu autorităţile locale, s-a oferit sprijin în vederea întocmirii actelor privind  situația 

juridică şi socială a mamelor/copiilor. 

 S-a oferit consiliere socială lăuzelor/gravidelor şi membrilor familiei în scopul menţinerii copilului în 

familie şi a eliminarii factorilor externi care pot influenţa negativ evoluţia sarcinii. 

S-au oferit alternative temporare de îngrijire  a copiilor (plasament familial), găzduire într-un centru 

maternal, s-a oferit sprijin pentru realizarea adopţie-  dacă mama nu a dorit să-şi păstreze copilul.  

 Trimestrial  s-a  înaintat Comisiei pentru Protecţia Copilului raportul  cu situaţia copiilor părăsiţi în 

unităţile sanitare, a gravidelor în risc social, de monitorizare a cazurilor de copii care au fost supuşi riscului 

de a fi părăsiţi în unităţile sanitare reîntorşi în familie. 

 În cursul anului 2013, pentru 9 cazuri noi, au fost efectuate  documentele necesare în vederea 

iniţierii procedurii de repatriere în conformitate cu H.G. nr.1443/2004 privind metodologia de repatriere 

a copiilor români neînsoţiţi şi asigurarea măsurilor de protecţie specială în favoarea acestora ( anchete 

sociale, programe de revenire şi monitorizare pentru minorii români aflaţi neînsoţiţi sau în dificultate pe 

teritoriul altui stat, acordul de repatriere, plan individual de intervenţie, etc). Cinci ( 5 ) copii sunt în 

continuare cu măsură de protecţie în străinătate, iar 4 copii au revenit în România însoţiţi de 

familie/persoane împuternicite, situaţia lor fiind monitorizată in conformitate cu H.G. nr.1443/2004. 

 Tot în cursul anului 2013, 5 copii au revenit voluntar în ţară împreună cu părinţii lor, evoluţia lor 

fiind monitorizată de autoritatea locală şi responsabilul de caz de la DGASPC. 

 Un caz monitorizat în conformitate cu H.G. nr.1443/2004, a fost închis. 

I.2. Acordarea de sprijin material/financiar pentru prevenirea abandonului şi 

instituţionalizării. 

În cursul anului 2013 a continuat programul de prevenire a abandonului /instituţionalizării derulat în 

parteneriat cu două asociaţii luxemburgheze : 

- Asociaţia “Nos enfants d’ailleurs”- s-au acordat ajutoare materiale şi sprijin financiar lunar unui 

număr de  27 copii, în valoare lunara de 2.015 lei, 

- Asociaţia “Rumanesch kanner an der Nout”- s-au susţinut lunar un număr de 21 copii, în valoare 

lunară de 3.800 lei. 
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 Compartimentului Integrare Europeană şi Suport Comunitar i-au fost repartizate spre analiză şi 

rezolvare în cursul anului 2013, 77 de sesizări, petiţii şi adrese, care provin de la :  persoane fizice – 59,  iar 

de la instituţii publice/ONG -uri-18 ; 

  S-au efectuat 41 vizite de monitorizare cu ocazia acordării ajutoarelor în bani oferite de către 

partenerii DGASPC Gorj, Fundaţia RUMANESCH KANNER AN DER NOUT, LUXEMBURG şi Asociaţia Nos 

enfants D’ailleurs. 

 Compartimentul Integrare Europeană şi Suport Comunitar a trimis un număr de 230 de adrese  

(59 către persoane fizice şi 171 către instituţii publice/ONG-uri). 

 Au fost identificate şi promovate activităţi având ca scop prevenirea separării copilului de familie, 

prin implicarea comunităţii locale (Consiliul Comunitar Consultativ, şcoală, poliţie, biserică, ONG-uri, 

altele); 

 În parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj, s-a organizat Concursul Judeţean ,,Picături 

de Lumină” ediţia 2012 – 2013.  

În calitate de reprezentanţi ai Asociaţiei Inimi de Gorjeni, personalul din cadrul compartimentului 

face parte din : 

- Comisia de Incluziune Socială Gorj; 

- Echipa intersectorială locală privind prevenirea și combaterea abuzului, exploatării  

 copilului prin muncă și al violenței în familie ; 

- Structura de implementare, monitorizare şi evaluare a strategiei de dezvoltare durabilă 2011-

2020 participând într-un mod activ la şedinţele Grupului de lucru pentru un „Gorj social” 

S-a asigurat buna desfăşurare a activităţii Asociaţiei « Inimi de gorjeni », asociaţie în care Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj alături de Consiliul Judeţean Gorj, Primăria Tg-Jiu, 

Primăria Tg-Cărbuneşti şi S.C. Inidan SRL Tg-Jiu este membru fondator. 

În  anul 2013 au fost desfăşurate  o serie de activităţi pentru sprijinirea copiilor din sistem şi cei 

aflaţi în situaţii de risc, prin următoarele programe şi acţiuni:  

 Programe derulate pentru beneficiarii DGASPC Gorj, cu sprijinul Asociaţiei Inimi de  

Gorjeni, în anul  2013 : 

,,PICĂTURI DE LUMINĂNĂ PENTRU COPII INSTITUȚIONALIZAȚI’’- este un program ce  vine în 

sprijinul tinerilor instituţionalizaţi din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Gorj, prin oferirea de echipamente IT. 

 Pentru realizarea acestui obiectiv, s-a accesat Programul ASSOCLIC, derulat de către Asociaţia 

Ateliere Fără Frontiere, adresat O.N.G-urilor din Romania, care dezvoltă programe de acces la educaţie, 

formare şi integrare a persoanelor defavorizate,  oferind sprijin prin donarea de echipamente IT. Prin 

intermediul acestui proiect s-au donat 8 calculatoare copiilor instituţionalizaţi. 

,,ŞCOALA PENTRU TOŢI” – Prin acest program, Asociaţia Inimi de Gorjeni desfăşoară activităţi de 

sprijinire a elevilor şi studenţilor care se află în sistemul de protecţie/monitorizare al Directiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj. Programul  finanţează achitarea de taxe de studiu, taxe de 

cazare, achiziţionarea de uniforme şcolare, rechizite, etc. 

Persoane sprijinite : 2 

Valoare fonduri: 1375 lei 

Sursa fondurilor: Asociaţia Inimi de Gorjeni 
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,,ŞANSĂ LA VIAŢĂ” - Prin acest program, Asociaţia Inimi de Gorjeni desfăşoară activităţi de 

sprijinirea familiilor lipsite de posibilităţi financiare, monitorizate de către D.G.A.S.P.C Gorj în vederea 

efectuării unor tratamente, achizitionarii de medicamente, ochelari, proteze, etc.  

Persoane sprijinite : 8 

Valoare fonduri: 1796 lei 

Sursa fondurilor: Asociaţia Inimi de Gorjeni 

 ,,AJUTOARE DE URGENȚĂ”- Prin acest program, Asociaţia Inimi de Gorjeni sprijină familiile nevoiaşe 

care solicită ajutor material/financiar de la DGASPC Gorj, prin oferire de alimente ocazional sau de 

sărbători, îmbrăcămite, achitarea unor datorii restanţe la energie electrică, gaze, achiziţionarea de lemne 

pentru foc, materiale de construcţii pentru refacerea unor locuinţe, etc.  

Persoane sprijinite : 2 

Valoare fonduri: 550 lei 

Sursa fondurilor: Asociaţia Inimi de Gorjeni 

,,DACĂ CREZI ŞI SPERI, MOŞ CRĂCIUN VINE LA TINE!” - Sunt sprijinite cu produse specifice de 

Crăciun, familii sărace din judeţ aflate în monitorizarea de către D.G.A.S.P.C Gorj precum şi copiii 

instituţionalizaţi. 

Persoane sprijinite : 400 

Valoare fonduri: 8000 lei 

Sursa fondurilor: Asociaţia Inimi de Gorjeni 

,,ACŢIUNI COMUNITARE” – Prin intermediul acestui program, Asociaţia Inimi de Gorjeni urmăreşte 

implicarea sa activă în viaţa comunităţii.  

 Concursul Judeţean ,,Picături de lumină” ediţia 2012-2013 

 Asociaţia INIMI DE GORJENI s-a implicat în promovarea drepturilor copiilor, susţinând DGASPC 

Gorj în organizarea şi desfăşurarea concursului judeţean ‘’Picături de Lumină” adresat elevilor din clasele 

I-VII.  

La ediţia 2012-2013 a concursului au participat 16 şcoli din municipiul Tg - Jiu şi din judeţul Gorj, 

participând peste 2000 de elevi. În data de 17 mai 2013, pe scena Casei de Cultură din municipiul Tg-Jiu a 

avut loc faza judeţeană a concursului.  

Asociaţia Inimi de Gorjeni s-a implicat prin achiziţionarea de cupe, medalii, trofee, panglici tricolore, 

premii şi alte materiale necesare concursului, în valoare de 500 lei, precum şi prin susţinerea cheltuielilor 

ocazionate cu premierea galeriilor, în valoare de 200 lei. 

Persoane informate şi sprijinite : peste 2000 

Valoare fonduri: 700 lei 

Sursa fondurilor: Asociația Inimi de Gorjeni 

 Amenajare loc de joacă la Complexul de servicii comunitare pentru copilul în dificultate Tg - 

Cărbuneşti 

Asociaţia Inimi de Gorjeni  a depus către firma PETROFAC o cerere de finanţare prin care solicita 

amenajarea unui loc de joacă în cadrul C.S.C.C.D Tg - Cărbuneşti. Prin intermediul firmei Petrofac s-a reuşit 

achiziţionarea unui topogan pentru copii, precum şi amenajarea acestuia de către o firmă autorizată. 

Valoarea investiţiei ridicându-se la  3286 lei  

 



Consiliul Județean Gorj             Raportul Președintelui 2013 

 
 

108 
 

 ,,O şansă la sănătate pentru toţi gorjenii”. 

Proiectul a debutat în luna decembrie 2013, se derulează pe o perioada de 6 luni, de către Asociaţia 

Inimi de Gorjeni cu finanţare din partea Raiffeisen Bank. Scopul proiectului este de a realiza consultaţii 

oftalmologice pentru minim 100 de persone din oraşele Tg-Jiu, Bumbești-Jiu, Rovinari, Tg-Cărbunești, să 

ofere gratuit peste 50 de ochelari beneficiarilor care se află in sistemul de protecție/monitorizare al 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, iar peste 5000 de gorjeni să fi informaţi 

cu privire la menţinerea sănătăţii prin editarea şi distribuirea publicaţiei ,,Inimi de Gorjeni” şi a 5000 de 

pliante. 

În luna decembrie 2013 s-a reuşit editarea publicaţiei ’’Inimi de Gorjeni” şi a celor 5000 de pliante, 

efectuarea de consultaţii oftalmologice pentru aproximativ 90 de beneficiari din cadrul CIA Suseseni şi CIA 

Dobriţa, iar dintre aceştia circa 40 de personae au beneficiat de ochelari. 

S-a acționat pentru acordarea de asistenţă tehnică necesară atât pentru crearea şi formarea 

structurilor comunitare consultative cât şi pentru bunul mers al acestora, ca forma de sprijin în activitatea 

de asistenţă socială şi protecţia  copilului. 

În anul 2013 au fost raportate  44 de consilii comunitare consultative la care s-au organizat alegerii 

de noi membri, conform regulamentului de organizare şi funcţionare propriu. 

În luna noiembrie s-au organizat 3 sesiuni de instruirea a membrilor Consiliilor Comunitare 

Consultative la care au fost instruiţi  35 de membrii CCC. 

 

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); 1 

compartiment plasamente în aparatul propriu şi specialişti din cadrul biroului rezidenţial, care au desfăşurat 

activităţile de pregătire a reintegrării familiale pentru un număr de 156 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 36 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.) 

 

   În perioada 01.01.2013-31.12.2013, angajaţii din cadrul compartimentului au evaluat şi 

monitorizat activitatea unui numar de 122 AMP precum şi evoluţia unui număr de 171 copii. 

 Activităţile desfăşurate de specialiştii din cadrul Compartimentului Evaluare Asistenţi Maternali 

profesionişti şi Compartimentul Asistenţă Maternală –în relaţia cu copilul aflat la Asistent Maternal 

Profesionist ( AMP), cu familia biologică şi cu AMP: 

 au întocmit un număr de 57 convenţii de plasament; 
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 au efectuat un număr de 680 vizite la domiciliile asistenţilor maternali pentru monitorizarea 

situaţiei copiilor plasati la AMP, vizite care au inclus deplasări la unităţile şcolare şi la 

cabinetele medicale individuale unde sunt înscrişi copiii aflaţi la un AMP. În timpul acestor  

vizite, s-au completat un număr de 680 rapoarte de vizită, în care au fost consemnate: scopul şi 

desfăşurarea vizitei, atitudinea copilului faţă de propria familie, menţinerea relaţiilor personale a 

copilului cu familia AMP şi mediul de viaţă, starea de sănătate curentă, educţia şcolară cu 

progresele şi dificultăţile întâmpinate în procesul de învăţare, relaţia copil-colegi, socializarea, 

activităţi recreative, comportament socioafectiv, aptitudini, deprinderi de viaţă, problemele puse 

în discuţie de către AMP, opinia copilului şi propunerile făcute de asistentul social responsabil de 

caz.au întocmit, păstrat şi actualizat documentaţiile referitoare la situţia unui număr de 170 copii 

plasaţi la AMP; 

 au reevaluat situaţia familiilor naturale ale copiilor plasaţi (raport de evaluare a nevoilor familiei 

biologice şi împrejurările care au determinat separarea copilului de familia sa); 

 au asigurat plasarea fraţilor împreună, sau dacă este vorba de mai mult de 2 copii, plasarea la 

asistenţi maternali; 

 au facilitat accesul copilului la servicii de sănătate, educaţie, recuperare, etc, prin îndrumarea 

corespunzătoare a asistentului maternal ori prin demersuri la alte instituţii/furnizori de servicii de 

asistenţă socială şi protecţia copilului ; 

 au evaluat nevoile copiilor şi au efectuat revizuirea trimestrială sau ori de câte ori a fost necesar, 

a  nevoilor copiilor plasaţi la un AMP; 

 au analizat de urgenţă orice informaţie privind abuzul/neglijarea copilului de către asistentul 

maternal sau de către membrii familiei acestuia, şi a propus măsurile care s-au impus; 

 au întocmit şi revizuit un număr de aproximativ 600 planuri individualizate de protecţie, revizuiri 

care au loc în urma unor întâlniri ale echipei pluridisciplinare; 

 au efectuat un număr de 510 reevaluări ale evoluţiei copiilor plasaţi la AMP; 

 au răspuns la adrese şi sesizări cu privire la situaţia copiilor plasaţi la AMP; 

 au realizat demersurile pentru identificarea familiei biologice şi/sau a familiei extinse a copiilor 

plasaţi, pentru menţinerea relaţiilor personale ale acestora şi pentru a completa, modifica, 

schimba,  finalitatea adecvată în Planul Individualizat de Protecţie; 

 au informat şi consiliat părinţii cu privire la situţia copiilor lor aflaţi sub măsura de protecţie la 

AMP, coordonând acţiunile familiei, SPAS, - în vederea reintegrării copilului în familie; 

 au organizat întâlniri între părinţi şi familia extinsă la sediul DGASPC, ori în alte locuri stabilite de 

comun acord şi au intocmit rapoarte de specialitate privind relaţiile copilului cu familia sa, 

propunându-se motivat, programe de învoiri în familie, pentru a pregăti reintegrarea copilului; 

 au actualizat dosarele unui număr de 122 AMP ( caziere, anchete sociale de la domiciliu, 

caracterizări şi acte medicale pentru toţi membrii familiei AMP, prevăzute în legislaţie); 

 au monitorizat activitatea desfăşurată de asistenţii maternali printr-un număr de 480 vizite  

(vizite care se desfăşoară împreună cu asistentul social al copilului), întocmind astfel rapoarte de 

vizită şi oferind consiliere şi lăsând recomandări scrise cu ocazia vizitelor; 

 au avut loc întălniri lunare cu asistenţii maternali profesionişti la sediul D.G.A.S.P.C., în acest sens 

completându-se rapoarte de întâlnire; 
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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 în vederea integrării socioprofesionale, atât de personalul serviciului cât şi la AJOFM Gorj, unde 

sunt luaţi în evidenţă la intrarea în centrul pentru formarea de deprinderi de viaţă independentă. 

De asemenea, 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 anul 2013 au fost întocmite şi depuse 4 dosare pentru căutarea unui  loc de muncă şi şomaj , 

7 dosare pentru solicitare de locuinţă socială la Primăria Tg - Jiu pentru tinerii care nu au posibilitatea 

revenirii în familie (unul primind deja locuinţă socială). 

Tinerii au participat însoţiţi la bursele locurilor de muncă şi la întrunirile organizate la AJOJM. Au fost 

informaţi cu privire la locurile de muncă vacante şi cursurile de calificare pe care le pot urma.  

 2 tineri au fost înscrişi la  cursuri de recalificare în cadrul AJOFM Gorj. DGASPC Gorj are parteneriat 

de colaborare pentru informarea şi consilierea tinerilor în vederea identificării oportunităţilor de angajare.  

Beneficiarii care se află în centrele de formare a deprinderilor, sunt sprijiniţi în continuare pentru 

continuarea studiilor la o formă de învăţământ. 

La sfârşitul anului 2013, în Centrele de Dezvoltare a Deprinderilor de Viata Independenta se aflau 6 

tineri din care: 3 fete ( 2 eleve la Şcoala Profesională, 1 absolventă a Şcolii de Arte şi Meserii şi 1 tânără este 

angajată), 3 băieţi – absolvenţi de facultate ( unul primeşte ajutor de şomaj până în luna aprilie 2014, iar 

unul este angajat la MinPrest). 

 

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 efectuat pe parcursul anului 2013 un număr de 1124 de evaluări (medicale, 

psihologice, psihopedagogice şi sociale), în vederea încadrării copiilor în grad de handicap şi asigurarii 

măsurilor de protecţie specială şi socială prevăzute de lege.  

În baza raportului de evaluare întocmit de către Serviciul de Evaluare Complexă s-au emis hotărârile 

privind încadrarea copiilor în categoria persoanelor cu handicap, certificatele de încadrare şi planurile de 

recuperare pentru copiii cu dizabilităţi după cum urmează:  

                                 - grav-cu asistent personal  = 590 

                                  - accentuat                        = 354 

                                  - mediu                             = 145 

                                  - uşor                                =  14 

                                  - zero                                =    0 
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Pentru a veni în sprijinul familiilor cu copii cu dizabilităţi s-au efectuat evaluări  la domiciliu pentru 

120 copii nedeplasabili.  

Pentru creşterea gradului de integrare și participare socială a copiilor cu dizabilități, s-au întocmit și 

comunicat adrese din partea C.P.C.-ului privind aplicarea itemilor de restricţie și participare socială pentru 

un număr de 159 cazuri cu recomandări  educaționale, terapeutice, școlare și medicale care să vină în 

sprijinul recuperării copiilor.  

Pentru recuperarea copiilor cu dizabilităţi, în cadrul Serviciului de Evaluare funcţionează Echipa 

Mobilă care a oferit servicii la domiciliu de consiliere, terapie educaţională şi recuperare la nivelul 

autonomiei personale  celor 41 de copii aflati în evidenţă. 

 Numărul total de intervenţii a fost de 82. Rezultatul acestor intervenţii realizate în cursul anului 

2013, s-a concretizat în : 

- 8 copii au fost scoşi din program la solicitarea părinţilor ( înscrişi în alte centre de recuperare) 

- 4 copii au fost înscrişi în program la solicitarea părinţilor. 

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 56 copii cu handicap, din care 53 aflaţi în familie şi 1 copil la AMP, 

2 copii aflaţi în plasament familial .  

 - 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 12  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 data de 

31.12.2013  numărul de beneficiari  a fost 12 . 

 

I.7. Oferirea de servicii de prevenire şi combatere a abuzului, neglijării şi exploatării copilului, inclusiv 

protecţia victimelor violenţei domestice. 

 

     I.7.1. Centrul de primire în regim de urgenţă pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat Tg -Jiu 

 

În anul 2013, au beneficiat de serviciile centrului 80 copii, din care 64 au fost doar găzduiţi şi pentru 

16 s-a instituit măsura de plasament în regim de urgenţă. Din cei 64 găzduiţi, 43 au fost reintegraţi în familie, 

11 transferaţi la direcţiile din judeţele unde aveau domiciliul legal, pentru 3 copii s-a instituit măsura de 

plasament în regim de urgenţă la alte centre rezidețtiale şi pentru 1 copil măsura de plasament în regim de 

urgenţă la asistent maternal profesionist. De asemenea, C.P.C. Gorj a instituit pentru 3 copii care au 

beneficiat de găzduire la Centrul de primire în regim de urgență  Tg-Jiu, măsura de plasament la asistent 

maternal profesionist şi pentru alti doi copii, măsura de plasament la alte centre rezidentiale. Un copil care 

a fost internat în Centrul de primire în regim de urgență  (C.P.R.U )Tg - Jiu la jumătatea lunii decembrie, 

beneficiază în continuare de găzduire la C.P.R.U .Tg - Jiu. 

 Din cei 16 beneficiari ai serviciilor Centrului de primire în regim de urgenţă Tg - Jiu, cărora li  
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s-a stabilit măsura de plasament în regim de urgenţă la C.P.R.U. Tg - Jiu, cu sprijinul autorităţilor locale, 5 

au fost reintegraţi în familie, iar la 11 copii s-a înlocuit plasamentul în regim de urgenţă cu alte măsuri de 

protecţie: 

 plasament la o casă de tip familial – 5 

 plasament în regim de urgenţă la O.N.G. - 2 

 plasament familial – 4 

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. 

 

I.7.2. 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 11 mame şi 22 copii. Din cei 22 copii găzduiţi 

împreună cu mamelor lor, doar pentru 1 copil s-a instituit o măsură de protecţie specială, pentru ceilalţi 

fiind găsită o alternativă de reintegrare familială sau de integrare socială. O mamă însoțită de cei trei copii 

ai ei, nu au fost victimele violenţei domestice, doar au avut nevoie de cazare, pentru o perioadă 

determinată de timp. 

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.  

 

 I.7.3. Compartimentul „Telefonul copilului” – 0253.983  

 

  S-au primit  86 sesizări, pentru   care s-au completat fişele de convorbire şi de semnalare obligatorie, 

sesizări care au vizat 143 copii (cazuri). Dintre acestea, 20 de cazuri au fost referite la alte servicii/instituţii 

abilitate să soluţioneze doleanţele clienţilor, 3 cazuri s-au dovedit false- copiii mentionaţi în sesizări nefiind 

identificaţi de către unităţile de poliţie. 

Dintre cele 60 de cazuri instrumentate şi soluţionate de către salariaţii Compartimentului „Telefonul 

copilului”, pentru 43 cazuri s-a sesizat neglijarea copiilor de către persoanele responsabile cu îngrijirea şi 

supravegherea lor, pentru 10 cazuri s-a sesizat  abuz fizic, 1 caz a fost sesizat abuz sexual, iar la 5 cazuri s-

au sesizat aspecte de altă natură decât abuz, neglijare sau altă formă de violenţă. 

În urma evaluării a 50 cazuri în teren de către echipa mobilă din cadrul Compartimentului „Telefonul 

copilului”, s-a constatat că pentru 18 copii, sesizările de neglijare s-au confirmat. Aceştia au beneficiat de 

intervenţia serviciilor publice de asistenţă socială de la domiciliile lor pentru prevenirea separării de familie 

şi  instutiţionalizării lor. 
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La 49 de cazuri, în urma evaluărilor efectuate în teren de către echipa mobilă de la Compartimentul 

„Telefonul copilului”, împreună cu alte instituţii specializate, aspectele sesizate s-au infirmat, dovedindu-

se a fi nereale. 

 

I.7.4. Compartimentul de intervenție în situații de abuz, neglijență, trafic, migrațiune, 

repatriere și violență în familie   

 

În anul 2013 compartimentul a derulat activități de  soluționare a cazurilor de abuz, neglijență, 

trafic, migrațiune, repatriere și violență în familie care sunt înregistrate în cadrul compartimentului,  dar 

și activități de prevenire. 

  Au fost înregistrate un număr de 303 cazuri. Dintre cele 303 cazuri, 235 au fost confirmate iar  68 

infirmate. 

Deşi se observă o creștere a cazurilor semnalate, totuşi-conform evaluărilor compartimentului, 

numărul de cazuri confirmate este aproximativ constant în fiecare an. Creșterea numărului de semnalări 

poate fi datorată și acțiunilor de informare care au avut o adresabilitate cât mai completă și complexă . 

1. Distribuţia celor 235 cazuri confirmate după forma de violenţă înregistrată: 

 12 minori aflați în situație de abuz fizic; 

 63 minori aflați în situație de abuz emoţional; 

 8 minori aflați în situație de abuz sexual; 

 117 minori aflați în situație de neglijare; 

 8 minori aflați în situație de explotare sexual; 

 8 minori victime ai violenței domestice; 

 10 minori cu tentativă de suicid; 

 1 minor victimă a tentativei de viol; 

 8 alte situații 

În anul 2013, au fost utilizate urmatoarele forme, respectiv modalităţi de sesizare a cazurilor: 

-  scris( direct sau prin poștă)  

- telefon 

- autosesizare 

- anonime  

 2. După mediul de rezidenţă al minorilor, cele 235 de cazuri sunt astfel repartizate: 

- 79 cazuri în care minorii provin din mediul urban;  

- 156 minorii în care minorii  provin din din mediul rural. 

3. După genul minorilor, cele 235 de cazuri sunt distribuite astfel:  

- 113 cazuri  cu minori  de gen masculin; 

- 122 cazuri cu minori  de gen feminin 

În activitatea de soluționare, compartimentul vizează următoarele proceduri de lucru: 

- au fost întocmite 303 de rapoarte de evaluare detaliată; 

- au fost întocmite 303 planuri personalizate de intervenție. 
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I.7.5. Compartimentul de intervenție în situații de abuz, neglijență, trafic, migrațiune, repatriere și 

violență în familie 

 

 Compartimentul de intervenție în situații de abuz, neglijență, trafic, migrațiune, repatriere ș 

 violență în familie poate oferi beneficiarilor următoarele servicii -consiliere psihologică ; 

-consiliere juridică; 

-consiliere din punct de vedere social. 

Referindu-ne la serviciile de consiliere și evaluare psihologică  precizăm că acestea urmăresc să 

răspundă nevoilor identificate ale beneficiarilor, să cultive pas cu pas un sentiment de incluziune socială, 

stimularea autovalorizării personale și securizarea emoțională a beneficiarilor, ajutarea beneficiarilor în 

sensul clarificării nevoilor și a ierarhizării în funcție de importanța lor. 

În cadrul compartimentului de intervenție în situații de abuz, neglijență, trafic, migrațiune, 

repatriere și violență în familie pe lângă evaluarea psihologică a beneficiarilor au fost oferite următoarele 

servicii :  

 Consiliere în situație de criză;-Identificarea și mobilizarea resurselor psihice ale 

beneficiarilor 

 Consilierea pentru facilitarea reinserției sociale și familiale,pentru asumarea responsabilității  

    față de sine și față de ceilalți; 

 Consiliere pentru optimizare personală 

De asemenea, în funcție de caz s-a oferit consiliere individuală, consiliere familială, consiliere de 

cuplu ( ex: victimă- agresor și situațiile de divorț cu copii) sau demers suportiv ținându-se cont de  situația 

de criză semnalată și de caracteristicile de vârstă și cele mentale. 

Prin consilierea juridică  s-a urmărit informarea atât a beneficiarilor, cât și a reprezentanților legali 

ai acestora cu privire la prevederile legii în problematica minorilor.Consilierea juridică s-a făcut la toate 

cazurile care au fost preluate și soluționate de compartimentul de intervenție în situații de abuz, 

neglijență, trafic, migrațiune, repatriere și violență în familie, respectiv la 303 minori. 

Activitatea compartimentului de intervenție în situații de abuz, neglijență, trafic, migrațiune, 

repatriere și violență în familie a constat și în acțiuni de prevenire a diferitelor situații de abuz, neglijare, 

exploatare.  

 

 

ACTIVITATEA DE PREVENIRE 

 

1. Campania ” O săptămână fără violență” –organizat de CJRAE în parteneriat cu reprezentanții 

compartimentului de intervenție în situații de abuz, neglijență, trafic, migrațiune, repatriere și violență în 

familie 

Perioada de desfășurare: organizată în perioada 18 - 22.02.2013  

Locul desfășurării: Școala Gimnazială ”Ghe. Tătărăscu”. 

Activități: de informare și concursuri 

Beneficiari: elevii cl.I-IV 
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2. Campania ”Nu lăsa violența să te trasforme într-un infractor” –organizat de IPJ Gorj în parteneriat cu 

reprezentanții compartimentului de intervenție în situații de abuz, neglijență, trafic, migrațiune, 

repatriere și violență în familie 

Perioada de desfășurare: organizată în data de 28.02.2013  

Locul desfășurării: la Muzeul Județean 

Activități: concurs de eseuri 

Beneficiari: elevii din unitățile de învățământ de la nivelul județului Gorj 

3. Campania ”Spunem împreună Stop violenței”- organizat de CJRAE Gorj în parteneriat cu reprezentanții 

compartimentului de intervenție în situații de abuz, neglijență, trafic, migrațiune, repatriere și violență în 

familie 

Perioada de desfășurare–organizată în data de 18 - 22.02.2013  

Locul desfășurării: la C.J.R.A.E Gorj 

Activități: concurs de măști desenate și de mesaje 

Beneficiari: elevii din unitățile de învățământ de la nivelul județului Gorj 

4. Proiectul ”Învață  să spui NU” organizat de Asociația ”Tinerii Luptă Împotriva Viciilor Mileniului III” în 

parteneriat cu reprezentanții compartimentului de intervenție în situații de abuz, neglijență, trafic, 

migrațiune, repatriere și violență în familie 

Perioada de desfășurare: anul școlar 2012 - 2013 

Locul desfășurării: Grupul Școlar Industrial Bustuchin 

Activități: de informare, concursuri, excursii 

Beneficiari: elevii Grupului Școlar Industrial Bustuchin 

6. Campania ”Violența în familie nu trebuie să te lase rece”- organizat de Ministerul Muncii și susținut la 

nivel local de reprezentanții compartimentului de intervenție în situații de abuz, neglijență, trafic, 

migrațiune, repatriere și violență în familie 

Activități : furnizare de materiale informative cu caracter preventiv către instituțiile care au atribuții 

specifice în domeniu. 

Beneficiari : specialiștii 

8. Concursul ”Picături de Lumină”- organizat de D.G.A.S.P.C. Gorj în parteneriat cu reprezentanții 

compartimentului de intervenție în situații de abuz, neglijență, trafic, migrațiune, repatriere și violență în 

familie 

Perioada de desfășurare; 15.05.2013 

Locul desfășurării: Casa de Cultură a municipiului  Tg - Jiu  

Activități: concurs de cunoștințe în domeniul protecției copilului și concurs de desene 

Beneficiari : elevii unităților de învățământ din cadrul județului 

9. Ziua ”Mondială Fără Tutun”- organizat  de C.J.R.A.E. Gorj și C.P.E.C.A. Gorj , în parteneriat cu 

reprezentanții compartimentului de intervenție în situații de abuz, neglijență, trafic, migrațiune, 

repatriere și violență în familie 

10. Campania ”A munci este un drept! A exploata este o infracțiune!”, organizat de ANITP-Biroul 

teritorial Craiova, în parteneriat cu reprezentanții compartimentului de intervenție în situații de abuz, 

neglijență, trafic, migrațiune, repatriere și violență în familie 

Perioada de desfășurare :  29.05.2013 
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Locul desfășurării:  media locală 

Activități: campanie de informare in media locală 

Beneficiari: populația județului 

11. Ziua ”Internațională Împotriva Violenței Asupra Copiilor” organizat de reprezentanții 

compartimentului de intervenție în situații de abuz, neglijență, trafic, migrațiune, repatriere și violență în 

familie 

Perioada de desfășurare: 05.06.2013 

Locul desfășurării:  zona pietonală a municipiului Tg -  Jiu 

Activități: organizarea unui punct de informare în zona pietonală a mun. Tg Jiu, activități educative, 

artistice  și concursuri în școli 

Beneficiari: elevii de la Școala Gimnazială ”Constantin Săvoiu”, Școala Gimnazială ”Alexandru Ștefulescu” 

și Școala Gimnazială ”Sf. Nicolae”. 

12. Ziua ”Internațională pentru Prevenirea Exploatării prin Muncă a Copiilor” 

Perioada de desfășurare:12.06.2013 

Locul desfășurării:  Primăria Crasna 

Activități: Masă rotundă organizată în Comuna Crasna 

Beneficiari: membrii Consiliului Comunitar Consultativ de la nivelul Comuna Crasna 

13. Campania ”Copilărie fără violență”- organizat de C.J.R.A.E. în parteneriat cu reprezentanții 

compartimentului de intervenție în situații de abuz, neglijență, trafic, migrațiune, repatriere și violență în 

familie 

Perioada de desfășurare;06.06.2013 

Locul desfășurării:  Grădinița ”Constantin Brâncuși” 

Activități: consiliere de grup 

Beneficiari: preșcolarii de la Grădinița ”Constantin Brâncuși” 

14. Campania de prevenire a violenței organizată în tabăra de copii de la Tismana 

Perioada de desfășurare: 2.07.2013 

Locul desfășurării:  Tabăra de elevi de la Tismana 

Activități : informare, dezbateri, concursuri 

Beneficiari: elevii de la o unitate de învățământ din municipiul București 

15. Ziua internațională împotriva traficului și consumului ilicit de droguri ”În viață sănătatea are 

prioritate, nu drogurile! Victimele consumului de droguri nu mai au priorități, doar lumânări aprinse. 

Tu ce priorități ai ?” 

Perioada de desfășurare: 24 iulie 2013 

Locul desfășurării:  Complexul de Servicii Alternative la Protecția Rezidențială Tg - Jiu 

Activități : informare, dezbateri, diseminare de informații 

Beneficiari: beneficiarii centrului de tip rezidențial 

16. Campania de prevenire a violenței organizată în tabăra de copii de la Săcelu 

Perioada de desfășurare: 28.08.2013 

Locul desfășurării:  Tabăra de elevi de la Săcelu 

Activități : informare, dezbateri, concursuri 

Beneficiari: elevii de la untăițile de învățământ din județul Gorj 
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17. Săptămâna ”Prevenirii Criminalității”- organizată în perioada 30.09  -04.10.2013- organizată de IPJ 

Gorj în parteneriat cu reprezentanții compartimentului de intervenție în situații de abuz, neglijență, trafic, 

migrațiune, repatriere și violență în familie 

18. Ziua mondială a ”Sănătății mintale”-organizată de C.J.R.A.E. și Asociația Vasiliada,  în parteneriat cu  

reprezentanții compartimentului de intervenție în situații de abuz, neglijență, trafic, migrațiune, 

repatriere și violență în familie 

Perioada de desfășurare: 10.10.2013 

Locul desfășurării:  Centrul de Zi din cadrul Asociației Vasiliada 

Activități : informare și de donare de obiecte pentru copii beneficiari ai centrului de zi 

Beneficiari: copii beneficiari ai centrului de zi 

19. Ziua Mondială împotriva traficului de persoane, organizată de A.N.I.T.P, în parteneriat cu 

reprezentanții compartimentului de intervenție în situații de abuz, neglijență, trafic, migrațiune, 

repatriere și violență în familie 

Perioada de desfășurare: 18.10.2013 

Locul desfășurării:  zona pietonală a municipiului  Tg - Jiu 

Activități : flash mob tematic 

Beneficiari: studenții Universității ”Constantin Brâncuși” 

20.Conferința cu tema ”Prevenirea și combaterea violenței domestice” 

Perioada de desfășurare–16.11.2013 

Locul desfășurării:  Amfiteatrul Universității ”Constantin Brâncuși” 

Activități : conferință 

Beneficiari: avocații Baroului Gorj, Dolj, Vâlcea 

21. Campania Celor 16 zile de activism împotriva violenței asupra femeii - desfășurată în perioada 

26.11.2013-10.12.2012 

 

I.8. Activităţi desfăşurate pentru promovarea adopţiei naţionale ca finalitate a planului individualizat 

de protecţie 

 

Specialiştii din cadrul acestui compartiment au realizat obiectivele propuse în planul de acţiune pe 2013 

astfel : 

        Activităţile desfăşurate – în relaţia cu familia adoptatoare: 

 17 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 3 sesiuni a câte 4 ore fiecare. Procesul de 

evaluare se realizează prin discuţii şi întâlniri cu adoptatorul/familia adoptatoare, cu membrii 

familiei extinse şi cu  alte persoane care pot furniza informaţii relevante la domiciliul acestora, 

cât şi la sediul direcţiei. În timpul procesului de evaluare două familii au renunţat la atestare din 

motive personale . 

 43 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 sa o ia. 
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Activităţile desfăşurate în relaţia cu copilul şi familia biologică: 

 au întocmit dosarele pentru un număr de 29 copii care aveau ca finalitate a Planului Individualizat 

de Protecție ,- adopţia naţională, privind deschiderea procedurii de adopţie la Tribunalul Gorj, 

dosare întocmite în urma vizitelor efectuate de  specialiştii compartimentului, la domiciliile 

părinţilor acestor copii. În timpul vizitelor, specialiştii compartimentului au oferit date referitoare 

la procedurile în care urmează să fie implicaţi, efectele finalizării fiecărei etape din procesul de 

adopţie, forma, termenele şi efectele exprimării şi revocării consimţământului la adopţie; 

   au întocmit, păstrat şi actualizat dosarul copiilor; 

   au monitorizat activitaţile privind mutarea copilului în familia adoptivă; 

   au informat şi consiliat rudele până la gradul IV, asupra procedurilor de adopţie şi au identificat 

intențţile acestora cu privire la preluarea în plasament familial sau adopţie a copilului; 

   au înştiinţat în scris părinţii fireşti cu privire la rămânerea irevocabilă a hotărârii judecătoreşti 

prin care s-a încuviinţat adopţia; 

   pentru 22 copii, care aveau ca finalitate a Planului Individualizat de Protecție,- adopţia naţionala, 

li  s-a deschis procedura de adopţie prin sentinţe civile rămase definitive, la alţi trei urmând să 

se obţină aceste sentinţe, iar pentru un copil fiind respinsă deschiderea procedurii adopţiei 

interne; 

 în urma unui proces de potrivire, 10 persoane/familii atestate ca apte să adopte, li s-a încredinţat 

un copil  în vederea adopţiei ; 

 pe perioada încredinţării, specialiştii compartimentului urmăresc evoluţia copilului şi a relaţiilor 

care se stabilesc între copil şi persoana/familia căreia i-a fost încredinţat copilul, întocmind 

rapoarte în acest sens; 

   la sfârşitul perioadei de încredinţare, 9 de adopţii au fost încuviinţate de Tribunalul Gorj, la          

    la care se adaugă 2 excepţii, pentru care s-au făcut consilieri; 

   pe perioada de postadoptie au fost monitorizate 32 de adopţii, pentru care  s-au întocmit      

    105 rapoarte trimestriale ; 

  pentru 8 cazuri de adopţie s-a încheiat perioada de monitorizare post adopţie, prin rapoarte  

   finale care sunt avizate de directorul executiv şi transmise Oficiului Roman de Adopţie . 

 Promovarea adopţiei naţionale s-a realizat prin: prezentarea de statistici şi materiale informative 

referitoare la procedura adopţiei naţionale de câtre conducerea Direcţiei, prin acordarea unui numar cât 

mai mare de interviuri  la posturile de televiziune şi publicaţiile locale. 

 

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 D.G.A.S.P.C. 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. 
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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 01.01.2013 - 31.12.2013, situaţia statistică a copiilor din complexurile 

rezidenţiale şi evoluţia acestora  se prezintă după cum urmează: 

 

Complexul Nr. copii - cazuri 

active la 01.01.2013 

Nr. copii-cazuri 

active la  31.12.2013 

Complexul de servicii comunitare pentru copilul în 

dificultate Tg - Jiu 

102 85 

Complexul de servicii comunitare pentru copilul în 

dificultate Novaci 

82 69 

Complexul de servicii comunitare pentru copilul în 

dificultate Tg - Cărbuneşti 

58 42 

Complexul de servicii comunitare pentru copilul cu 

nevoi speciale Tg - Jiu 

66 58 

Complexul de servicii comunitare pentru copilul cu 

handicap Tg - Jiu 

84 108 

Complexul de servicii alternative la protecţia 

rezidenţială Tg - Jiu 

 53 40 

TOTAL 445 411 

 

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 

31.12.2013 

1.  Casa de tip Familial « Debarcader » Tg - Jiu 7 

2.  Casa de tip familial »Săvineşti » Tg - Jiu 7 

3.  Casa de tip Familial « Aleea Teilor » Tg - Jiu 9 

4.  Casa de tip familial « Sf.Dumitru » Tg -  Jiu 7 

5.  Casa de tip familial « Sf.Nicolae » Tg -  Jiu 6 

6.  Centru  ptr. dezvoltarea deprinderilor  de viaţă nr.1 Tg -  Jiu 3 

7.  Centru ptr. dezvoltarea deprinderilor de viaţă  nr.2 Tg -  Jiu 3 

8.  Casa de tip Familial « Mărgăritarelor » Motru 6 

9.  Casa de tip Familial « Primăverii » Motru 4 

10.  Casa de tip familial « Tineretului » Rovinari 6 

11. Centrul de îngrijire de Zi Pestalozzi  Tg -  Jiu 27 
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2. Complexul de servicii comunitare pentru copilul în dificultate Tg - Cărbuneşti: 

 

Nr. 

crt.  

Servicii Nr.copii la 

01.12.2013 

1. Centrul de plasament de tip familial prentru copilul cu vârsta de peste 2 

ani  Tg - Cărbuneşti 20 

2. Centru maternal  Tg -  Cărbuneşti 0 

3. Centrul de zi 0 

4. Centrul de primire în regim de urgenţă pt. copil abandonat 22 

 

 

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 31.12.2013 

1. Centrul de primire în regim de urgenţă pentru copilul 

abuzat,neglijat şi exploatat -Novaci 

2 

 

2. Centrul de zi Novaci 11 

3. Centrul maternal – Novaci 7 

4. Casa de tip familial „ Rovinari” 3 

5. Casa de tip familial „ Motru” 6 

6. Casa de tip familial „ Novaci” 7 

7. Casa de tip familial « Huluba » 10 

8. Casa de tip familial pentru copiii cu nevoi                     speciale      

«  Răchiţi” 13 

9. Casa de tip familial pentru copiii cu nevoi speciale 

„ Scoarţa” 10 

 

4.  Complexul de servicii comunitare pentru copilul cu nevoi speciale Tg - Jiu  

  

Nr. crt. Servicii     Nr. copii la  

   31. 12. 2013 

1.  Centru de tip rezidential copii cu nevoi educative speciale Tg -  Jiu  46 

2.  Centrul de ingrijire si recuperare de zi copii cu nevoi speciale 

 Tg -  Jiu 12 

 

   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 Centrului Şcolar pentru 

Educatie Incluzivă (fosta Şcoală Specială), iar procesul de  restructurare este interdependent de 

implementarea reformei învăţământului special.  
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 5. Complexul de servicii comunitare pentru copilul cu handicap Tg - Jiu 

 

Nr.crt. 

cr 

Servicii     Nr. copii la 

    31.12.2013 

1.   Centrul de recuperare neuromotorie(tip ambulatoriu) 56 

2.   Centrul de plasament pentru copilul cu dizabilităţi 52 

 

 

6. Complexul de servicii alternative la protectia rezidenţială Tg Jiu    

 

Nr.crt. 

cr 

Servicii  Nr. copii la 31.12.2013 

1.  Centrul maternal 11  

2.  Centrul de îngrijire de zi  29 

 

 

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 2013,  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. 

Cererea de finanţare a fost depusă la   OI-ADR SUD-VEST OLTENIA în data de 04.02.2010. În urma 

finalizării procesului de verificare a conformităţii  administrative şi eligibilităţii  proiectul a trecut în etapa 

de evaluare tehnică şi financiară 

  În data de 12.10.2012 s-a semnat contractul de finanţare nr. 3571, cod SMIS 16907 între 

D.G.A.S.P.C. Gorj şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului  prin Agenţia pentru Dezvoltare 

Regională Sud-Vest Oltenia. Proiectul se află în faza de implementare, conform graficului de desfășurare 

al activităţilor. Contractul de execuţie lucrări nr. 21890/55 s-a semnat în data de 25.10.2013 între S.C. 
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ROMTAM CONSTRUCT S.R.L şi D.G.A.S.P.C. Gorj, perioada de execuţie 16 luni, începând cu data de 

11.11.2013 cu termen de finalizare a lucrărilor 10.03.2015. 

Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătăţirea calităţii infrastructurii serviciilor sociale 

şi ridicarea acestora la standarde europene în cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru Copilul 

în Dificultate Târgu-Cărbuneşti, judeţul Gorj.  

 

2) Proiectul ,,Reabilitarea, Modernizarea, Dotarea Complexului de Îngrijire si Asistenţă Suseni,  jud 

Gorj’’, solicitant D.G.A.S.P.C.GORJ, cu finanţare din  Fonduri Structurale P.O.R. Axa 3 –Îmbunătaţirea 

infrastructurii sociale D.M.I -3.2 Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea și echiparea infrastructurii 

serviciilor sociale. 

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 D.G.A.S.P.C 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 

Data de începere a perioadei de implementare a contractului de finanţare: 18.08.2011 

Data de finalizare a perioadei de implementare a contractului de finanţare :18.07.2013. 

Proiectul 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, instalații electrice 

sanitare,instalatii termice); dotarea cu mobilier, echipamente specifice, echipamente electrocasnice; 

prevenirea şi tratarea consecinţelor legate de problemele datorate gradului de handicap  prin asigurarea 

unor condiţii de îngrijire care să respecte identitatea, integritatea şi demnitatea persoanelor; asigurarea 

funcţionalităţii centrului prin dotarea şi punerea în funcţiune a echipamentelor şi mobilierului, dotări 

strict necesare desfăşurării în condiţii optime a activităţii curente a centrului de îngrijire şi asistenţă; 

creşterea calităţii serviciilor de tip rezidenţial a serviciilor oferite persoanelor adulte, beneficiari din 

cadrul Complexului de Îngrijire  şi Asistenţă Suseni.  

 

3) Proiectul ,,Extindere si Dotare -Centru de Îngrijire si Asistenţă Dobriţa” proiect care a obţinut finanţare  

în data de 21.06.2010, din  Fonduri Structurale POR Axa 3 –Îmbunătăţirea infrastructurii sociale D.M.I -3.2 

– Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale. Solicitant Consiliul 

Judeţean Gorj-  Beneficiar D.G.A.S.P.C. Gorj,  având ca obiectiv :  

      - Extinderea și 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 
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În cursul anului 2011 au fost demarate activităţile din cadrul proiectului, în urma semnării 

contractelor pentru  serviciile execuţie lucrări, dirigenţie de santier, de audit, vizibilitate, publicitate. În 

cadrul procesului  de implementare, echipa formată din personalul  Biroului Strategii, Programe, Proiecte, 

al D.G.A.S.P.C. Gorj, a participat la derularea activităţilor din cadrul proiectului într-o bună legătură cu 

U.I.P.- proiect din cadrul Direcţiei Cooperare şi Dezvoltare Regională-Consiliului Judeţean Gorj. Termen de 

finalizare 21. 08.2013. 

 

4) Consiliul Local al Comunei Jupîneşti  în parteneriat cu  D.G.A.S.P.C Gorj a depus, în data de 17.12.2009, 

cererea de finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3– 

Îmbunătăţirea  infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.2. – Reabilitarea / modernizarea / 

dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale, pentru proiectul „Centrul Multifuncţional de 

servicii sociale Jupîneşti, Judeţul Gorj”, judeţul Gorj. Centrul Multifuncţional de servicii sociale Jupîneşti, 

va fi realizat intr-o şcoala dezafectată. 

 Proiectul are o valoare totală de peste 1.340.000 lei din care,finanţarea nerambursabilă este de 

peste 990.000 de lei. Centrul multifuncţional va fi realizat într-o şcoală dezafectată din satul Vierşani şi va 

beneficia de un centru de zi şi un centru de consiliere.  

Beneficiari ai serviciilor sociale oferite de acest centru multifuncţional, sunt copiii şi părinţii aflaţi în 

dificultate din comunitatea localităţii Jupineşti. 

Prin  înfiinţarea acestui centru, se vor crea şi şase locuri de muncă. 

Termen de derulare: 16 luni 

Acest proiect a fost acceptat spre finanţare POR, semnarea contractului a avut loc în data de 

09.07.2012. 

 Stadiul în fază de implementare. 

 

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 T.S.A.-tulburări din spectrul autist în cadrul DGASPC Gorj, proiect 

finanţat prin POS-DRU 2007-2011,  solicitant  Fundaţia Romanian Angel Appeal.,Ministerul Muncii Familiei 

şi Protecţiei Sociale prin Direcţia Generală Protecţia Copilului. 

  Scopul proiectului este de a contribui la crearea unui mecanism naţional integrat care să asigure 

depistarea precoce a tulburărilor din spectrul autist (TSA) şi recuperarea copiilor/tinerilor cu TSA, 

facilitarea accesului lor la servicii de recuperare, asistenţă specializată şi creşterea şanselor de integrare 

socială a acestora. 

  Proiectul îşi propune înfiinţarea, amenajarea şi dotarea unui serviciu de recuperare şi asistenţă 

specializată a copiilor/tinerilor cu TSA în cadrul D.G.A.S.P.C. GORJ, care să  desfăşoare activităţi de 

evaluare, intervenţie, recuperare, asistenţă specializată a copiilor/tinerilor cu tulburări în spectrul autist  

şi a familiilor acestora  . 

 

6) Proiectul ,,Reţele comunitare pentru prevenirea şi combaterea abandonului şcolar  PAS ,,-parte a 

campaniei naţionale „Hai la Şcoală” iniţiată şi finanţată de U.N.I.C.E.F, împreună cu Asociaţia Centrul de 

Resurse şi Informare pentru Profesiuni Sociale – C.R.I.P.S. Bucureşti în parteneriat cu D.G.A.S.P.C. Gorj.  
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Proiectul s-a derulat în anul 2011-2013, concluzia a fost aceea că este necesar să continuăm 

proiectul atât în comunităţile în care s—a derulat, pentru consolidarea Reţelelor Comunitare, dar şi  

iniţierea unor intervenţii în anul  2012-2013, în comunităţile noi  identificate de U.N.I.C.E.F .  

Obiectivele proiectului sunt: îmbunătăţirea şi mobilizarea comunitară, formarea profesională a 

referenţilor sociali/asistenţi sociali din S.P.A.S.-uri pe tema prevenirii abandonului şcolar şi a intrării in 

dificultate a copilului.  

 Prin obiectivele propuse (mai ales  creşterea gradului de prevenire a abandonului şcolar), 

proiectul contribuie la îmbunătăţirea colaborării între instituţiile de învăţământ şi instituţiile care 

desfăşoară (sau au atribuţii) activităţi în domeniul asistenţei sociale, aflate la nivel comunitar (Şcoala-

S.P.A.S.) respectiv, la nivel judeţean (I.S.J./C.J.R.A.E.– D.G.A.S.P.C.) 

La nivelul judeţului Gorj, selecţia comunităţilor a fost făcută de către U.N.I.C.E.F. Şcolile participante 

la proiect au fost: 

- Şcoala generală ,,Voievod Litovoi’’ din Tg - Jiu; 

- Şcoala generală ,,Ecaterina Teodoroiu’’ din Tg – Jiu; 

- Şcoala generală Motru Sec din Padeş; 

- Colegiul Tehnic Mătăsari din Mătăsari; 

- Şcoala Generală din Budieni 

 

I.11. Realizarea de materiale informative ; mediatizarea serviciilor/programelor destinate copiilor 

şi familiilor în situaţie de risc. 

 

 Relaţia  cu  mass-media  locală  şi  centrală a urmărit  informarea  cât  mai  corectă  şi  completă  cu 

privire la activitatea  D.G.A.S.P.C. Gorj, la acţiunile ce le desfăşoară în scopul promovării, respectării şi 

aplicării drepturilor copilului.  

Colaborarea cu presa s-a  făcut  în  mod  organizat  şi  constant  prin  intermediul comunicatelor,  

informărilor  de  presă  şi interviuri.  Astfel,  în  decursul  anului  2013  au  fost  elaborate  şi  transmise  49 

răspunsuri la solicitari  privind informaţii de interes public, au fost realizate  reportaje sociale, comunicate 

de presă.  Scopul acestora a fost de a informa opinia publică cu privire la activităţile, proiectele  şi  

iniţiativele  D.G.A.S.P.C Gorj.  A  fost asigurată  realizarea  fotografiilor  şi  a  filmărilor  la  toate 

evenimentele  (serbări, sărbători  tradiţionale  şi  diverse  alte  evenimente), acestea fiind arhivate în 

vederea unei mai eficiente documentări viitoare. 

        Pe baza informaţiilor furnizate, a mediatizării activităţii de către DGASPC Gorj, dar şi la iniţiativa 

proprie a mass-mediei, în presa scrisă au fost publicate de 235 de articole vizând protecţia copilului şi 

asistenţa socială (din care au făcut referire la aspecte negative =55, pozitive=87, neutre =93). 

 Zilnic, s-a urmărit  fluxurile  de  ştiri  şi  alte emisiuni  informative  audio-video,  locale  şi  naţionale, 

de interes pentru D.G.A.S.P.C. Gorj. Sintetizarea informaţiilor s-a realizat şi ea zilnic, astfel încât 

conducerea D.G.A.S.P.C. Gorj să fie permanent la curent cu felul în care este percepută instituţia şi 

activităţile acesteia în mass-media locală şi centrală şi, pe cale de consecinţă, în societatea gorjenească. 

Popularizarea serviciilor şi promovarea unei imagini pozitive a beneficiarilor se realizează şi în cadrul 

parteneriatelor descrise anterior, atât prin activităţi cu caracter permanent (întâlniri periodice, discuţii 

tematice, acţiuni comunitare) cât şi prin organizarea a diverse evenimente (serbări, mici expoziţii). 
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         De asemenea, se actualizează permanent pagina Web(www.dgaspcgorj.ro) conţinând informaţii , 

anunţuri cu privire la activitatea D.G.A.S.P.C .Gorj, având peste 250 de utilizatori lunari. 

În anul 2013 au fost înregistrate 27.393 documente, în creștere faţă de anul 2012.  

S-au expediat aproximativ  8.376 plicuri şi, conform prevederilor legale, înregistrareaşi   

comunicarea răspunsurilor  la  petiţiile  cetăţenilor,  s-a făcut  şi  pe  cale  electronică. 

Zilnic  au  fost  îndrumaţi  către  serviciile  de  specialitate  sau  registratură,  în medie, 20-25 cetăţeni, 

solicitanţi de diverse documente, hotărâri sau cetăţenii care vor să depună o petiţie. 

Tot  în  cadrul  activităţii  specifice  compartimentului,  s-au  multiplicat  lunar pentru  celelalte  

compartimente  ale D.G.A.S.P.C. Gorj , copii  pentru  diverse documente. 

 La  audienţele  conducerii  D.G.A.S.P.C. Gorj,  s-au  prezentat aproape  900  de cetăţeni  ale  căror  

probleme  au  fost  analizate  şi,  după  caz,  rezolvate.  Dintre problemele  prezentate  în  cadrul  

audienţelor,  aproximativ  50%  s-au  referit  la obţinerea unui loc de muncă, 25% - la obţinerea unui sprijin 

financiar, 15%  -  informaţii privind încadrarea în categoria persoanelor cu handicap,  20%  -  la  obţinerea  

unor  ajutoare  materiale, restul de 5% reprezentând probleme diverse. Cetăţenii au fost  întâmpinaţi cu 

solicitudine. 

         Problemele  ridicate  la  audienţă  au  fost  rezolvate  în  proporţie  de 85%, restul de 15% neputând 

fi rezolvate deoarece: 

-  solicitarea făcută era în afara prevederilor legale; 

-  problema nu intră în sfera de competenţă materială a D.G.A.S.P.C. Gorj; 

-  D.G.A.S.P.C. Gorj nu a dispus de locuri de muncă pe care să le ofere solicitanţilor. 

 

I.12. Activități desfășurate de Comisia pentru Protecția Copilului Gorj 

 

În perioada analizată, 01.01.2013 – 31.12.2013 Comisia pentru Protecţia Copilului Gorj (C.P.C.) în 

baza Legii nr. 272/2004 a luat în discuţie şi a stabilit/menţinut măsuri de protecţie a copilului după cum 

urmează: 

 au fost emise 376 hotărâri privind copilul în dificultate, dintre care cele mai importante au 

presupus:  

                - instituire măsură de plasament la complexe de servicii comunitare, centre de plasament 

               de tip familial,centre maternale; 

             -  instituire  plasament la alte familii, persoane, rude grad IV; 

             -  instituire măsuri la asistent maternal profesionist ; 

-  măsuri de revocare plasament în instituţii ; 

-  măsuri de revocare plasament familial; 

-  hotărâri privind transferul între centre; 

-  hotărâri de plasament- înlocuire de măsură între asistenți maternali profesioniști; 

-  hotărâri de revocare plasament la asistent maternal profesionist; 

-  hotărâri privind măsuri de supraveghere specializată; 

               - hotărâri de înlocuirea măsurii de plasament, cu plasament pentru tânăr conform art.51 alin.2 şi 

alin 3 din Legea 272/2004; 

http://www.dgaspcgorj.ro/
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  au fost de asemenea emise 1.136 hotărâri privind încadrarea copiilor în categoria persoanelor 

cu handicap .    

 

Nr.crt Gradul de handicap Nr.copii la   

31.12.2013 

1. Grav- cu asistent personal 590 

2. Accentuat 354 

3. Mediu 145 

4. Uşor  14 

5. Zero- neâncadrabil în grad de handicap   0 

6. Menținere grad și schimbare reprezentant legal   3 

7. Alte situații (deces, 2 hotărâri de handicap pentru 

același copil,etc.) 

30 

 TOTAL 1.136 

 

       

 II. Componenta: Protecţia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor adulte cu handicap 

 

  Activitatea noastră a avut scopul 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 2013. 

 

 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 D.G.A.S.P.C. Gorj . 

 

II.2.  Alocarea resurselor adecvate nevoilor persoanelor cu handicap 

 

Pentru protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap din judeţul Gorj a fost alocată 

pentru  anul 2013 suma totală de 50.441.554,00 lei din care : 

 

 38.099.460,00 lei pentru plata prestaţiilor sociale a persoanelor cu handicap, 

          neinstituţionalizate, îngrijite la domiciliu, din care : 

           - indemnizaţii lunare :                      20.304.790,00 lei; 

          - buget personal complementar :      9.741.090,00 lei; 

          - indemnizaţie de însoţitor a persoanelor cu handicap vizual grav:  8.053.580,00 lei            

                                                      .                                                              
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  12.342.094,00 lei pentru protecţia persoanelor adulte instituţionalizate în cele patru  

           complexuri  în număr total de 327 beneficiari de servicii sociale, din care: 

          - Complexul de îngrijire și asistență Suseni                                               2.501.730  lei; 

          - Complexul de îngrijire și asistență  Dobriţa                                              2.412.666 lei; 

        - Complexul de recuperare și reabilitate neuropsihiatrică pentru adulți Bîlteni 

                                                                                                                   5.216.000 lei; 

       - Complexului de servicii comunitare cu secții protejate, pentru recuperare-reabilitare 

          a  persoanelor cu handicap și formare profesională Tg - Cărbuneşti        2.211.698 lei  

 

În perioada 01.01.2013 – 31.12.2013, Compartimentul de Prestaţii Sociale pentru Persoane cu 

Handicap a desfăşurat următoarele activităţi: 

 

S-a  întocmit conform Legii nr. 448/2006 , republicată, cu modificările şi completările ulterioare , privind 

protecţia şi promovarea drepturilor  persoanelor cu handicap,-  documentaţia   pentru plata prestaţiilor 

sociale unui număr de 10.958 persoane cu handicap, după cum   urmează : 

 Copii beneficiari de bugetul complementar conform art. 57, alin. (4): 

                                               -  copii gradul I     - 522 

                                               -  copii gradul II    - 272 

                                               -  copii gradul III   - 131 

 Adulţii fără venit beneficiari de prestaţii sociale conform art.57, alin (4) din  Legea  

    448/2006, sub formă de indemnizaţie de persoană cu handicap şi buget  

     complementar: 

                                               -  adulţi gradul I    - 1.159 persoane 

                                               -  adulti gradul II   - 2.618 persoane 

                                               -  adulţii gradul III  -   235 persoane 

 Persoane încadrate în muncă beneficiare de prestaţii sociale conform art. 57, alin (4) 

     Legea nr. 448/2006, sub formă de indemnizaţie de persoană cu handicap  

     şi buget complementar: 

- salariaţi gradul I    -    37 persoane 

 - salariaţi gradul II    -   353 persoane 

 - salariaţi gradul III    -    48 persoane 

 Pensionari beneficiari de prestaţii sociale conform art. 57, alin. (4) din  Legea 

    nr. 448/2006, sub formă de indemnizaţie de persoana cu handicap și buget  

    complementar: 

                                              - pensionari gradul I   -  1.138 persoane 

         - pensionari gradul II   -  2.789 persoane 

        - pensionari gradul III  -    267 persoane 

 Nevăzători care beneficiază de prestaţii sociale conform art. 57, alin. (4) din  

    Legea nr.  448/2006, sub formă de indemnizaţie de persoană cu handicap, buget 

    complementar şi indemnizaţie de însoţitor unde este cazul: 

                                              - gradul I      -  1.066 persoane 
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                                              - gradul II     -    1.185 persoane 

                                              - gradul III   -       72 persoane 

 S-a înregistrat un număr de 1.123 cazuri noi persoane care beneficiază de prevederile Legii nr. 

448/2006. 

     

 S-a efectuat plata prestaţiilor sociale pentru persoanele cu handicap în sumă totală de  

38.099.460,00  lei, astfel: 

                - pentru indemnizaţie lunară                                   -         20.304.790,00  lei 

 - pentru bugetul personal complementar lunar         -        9.741.090,00 lei 

  - pentru indemnizatia de însoțitor pentru nevăzători   -        8.053.580,00 lei 

 

 S-a efectuat plata dobânzii la creditele auto pentru persoanele cu handicap beneficiare 

de prevederile art. 27 din Legea 448/2006 republicată, conform Ordinului nr. 25 din 

15.06.2009 al Preşedintelui A.N.P.H.  

      - Pentru perioada 01.01.2013-31.12.2013 plata dobânzii la creditele auto pentru 

        persoanele cu handicap  a fost în sumă totală de 89.206,11 lei şi a fost acordată 

        unui număr de 36 beneficiari. 

 S-a răspuns în conformitate cu prevederile legale la un număr de 58 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 faciliăţilor de care pot beneficia conform Legii nr. 448/2006. 

 S-a acordat sprijin persoanelor cu handicap la întocmirea dosarelor în vederea acordarii 

              drepturilor ce le revin în baza certificatelor de încadrare în grad de handicap. 

Compartimentul de prestaţii sociale a eliberat un număr de 22.000 bilete C.F.R. şi 28.000 bilete 

I.T.A. pentru persoanele cu handicap grav şi accentuat, care beneficiază de gratuitatea transportului 

interurban conform art.22 din Legea nr.  448/2006. 

  S-au completat şi s-au eliberat un număr de 3.120 legitimaţii de călătorie interurbană  

      pentru transportul gratuit în comun . 

   S-a pus în aplicare şi în anul 2013 Hotărîrea 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 constituirea registrului electronic propriu privind persoanele cu handicap, care 

trebuie să conţină informatiile prevăzute în Anexa nr. 1 la Ordinul 1106/09.03.2011 al M.M.F.P.S, 

pentru constituirea registrului electronic central. 

   S-a efectuat exportul datelor către D.P.P.D. pentru constituirea registrului electronic 

     central. 

   S-a implementat noul Sistem Informatic D-Smart pentru evidenţa şi plata prestaţiilor sociale 

pentru persoanele  cu handicap. 
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În cadrul compartimentului pentru îngrijire de tip familial,  ţinând cont de prevederile Legii nr. 

448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap şi a  Ordinului nr. 62/2007 

privind transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă emis de A.N.P.H  Bucureşti, - la 

nivelul judeţului Gorj s-au întocmit şi eliberat în anul 2013 un număr de 733 legitimaţii pentru transport 

urban gratuit cu mijloace de transport în comun de suprafaţă pentru persoanele cu handica , un număr 

de 87 legitimaţii ale asistenţilor personali si 201 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 17 societăţi comerciale de transport pentru asigurarea transportului gratuit cu autobuzele a 

persoanelor cu handicap şi însoţitorilor acestora. 

În vederea obţinerii rovinietelor gratuite  de către persoanele cu handicap a fost încheiată o 

convenţie cu Compania Nationala de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale  . 

 

 

II.3. Promovarea accesului la serviciile sociale pentru a susţine integrarea socială şi a preveni 

marginalizarea persoanelor cu handicap 

 

 Centrele rezidenţiale din cadrul D.G.A.S.P.C. Gorj  dispun pentru informarea corectă a 

beneficiarilor  “Ghidul beneficiarului “ care contine toate informaţiile cu privire la: serviciile sociale 

ce pot fi asigurat beneficiariilor, criteriile pentru a fi 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 2013 au fost evaluate 4031 persoane  din care 2709 persoane au fost revizuite iar 999 

persoane au fost cazuri noi. 

 Beneficiarii centrelor rezidenţiale, 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 C.N.A.S, medicii centrelor  au o convenţie 

încheiată cu Casa de Asigurări de Sănătate  Gorj  în vederea eliberării reţetelor gratuite pentru 

tratamentul ambulatoriu pe primele trei zile. 

   Încă de la admiterea în sistemul rezidențial,  o echipă multidisciplinară formată din minimum 

trei specialişti ( medici, asistenţi sociali, psihologi, psihopedagog) face o evaluare, şi în funcţie de 

nevoile acestuia întocmeşte pentru fiecare, Planul Individual de Intervenţie pe baza Fişei de evaluare. 

  Planul Individual de Intervenţie cuprinde un: Program Individual de 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 
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 În cursul anului 2013, 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 în 

efectuarea a 20 de rapoarte de vizită. 

 Referitor la cele 14 cazuri de neglijenţă  şi marginalizare socială  şi cele 2 cazuri de violenţă 

domestică, au fost întocmite rapoarte de evaluare detaliată. Pe baza raportului de evaluare s-a întocmit 

Planul Individual de Intervenţie ce cuprinde atât servicile  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 2014. 

 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 în  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 în proces de evaluare, urmând a se lua măsura internării într-un 

centru de tip rezidenţial în cel mai scut timp. 

În decursul anului 2013 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. 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 evaluat un număr de 39 

persoane cu dizabilităţi, iar în continuare se evaluează situaţia socio-economica a persoanei cu handicap, 

identificând nevoile şi resursele acesteia. 

 

 

II.5. Promovarea participării persoanelor cu handicap la activităţi cultural-sportive şi de petrecere a 

timpului liber 

 

 În baza prevederilor art. 21 alin.(2) din Legea nr. 448/2006 pentru asigurarea accesului 

persoanelor cu handicap la  cultură, sport, turism, au fost înaintate adrese instituiilor competente în 

vederea beneficierii de gratuitate la biletele de intrare. Au fost acordate 25 abonamente gratuite la 

spectacolele de teatru şi 40 de abonamente gratuite la meciurile de fotbal.  

Cu prilejul zilei de 3 decembrie – Ziua internaţională a persoanelor cu handicap, DGASPC Gorj 

împreună cu Asociaţia Persoanelor cu Handicap din Oltenia au organizat un moment artistic pentru 

persoanele cu dizabilităţi neinstituţionalizate. În toate centrele noastre, s-au  organizat cu  

cu prilejul acestei zile serbări susţinute de beneficiari. 

 

II.6. Accesibilizarea mediului fizic, informaţional, a transportului şi locuinţei 
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 În conformitate cu Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap şi a Normativului NP 51/2001 emis de Ministerul Transporturilor, s-au înaintat adrese către 

primăriile din judeţ prin care s-a solicitat pentru persoanele cu dizabilităţi, accesul la mijloace de 

transport în comun.   

 

II.7. Asigurarea serviciilor de sprijin la angajare şi post – angajare 

 

 Asigurarea serviciilor de sprijin la angajare şi post – angajare s-a realizat prin: 

- Facilitarea accesului persoanelor cu handicap la informaţii referitoare la oportunităţile de 

angajare. 

La nivelul jud. Gorj funcţionează 2 unităţi protejate care au angajate în total 10 persoane cu 

handicap: 1. 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, 2. Unitatea protejată „Sf. Andrei” din cadrul Asociaţiei Persoanelor cu Handicap din 

Oltenia, cu sediul în municipiul  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 pentru înregistrarea, monitorizarea persoanelor cu  

  hándicap, active în muncă   

 

II.8. Informare / educare / promovarea imaginii persoanelor cu hándicap 

 

  S-au desfăşurat acţiuni de informare şi sensibilizare a opiniei publice, asupra drepturilor 

persoanelor cu handicap în vederea îmbunătăţirii imaginii publice a acestor persoane. 

  S-au derulat acţiuni (programe) cu privire la evitarea etichetării şi discriminării persoanelor cu 

handicap (s-a  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”. S-au editat pliante, broşuri şi alte 

materiale informative şi promoţionale. 

S-au promovat activ serviciile oferite prin Centrul de zi « Christian » pentru a susţine integrarea 

socială si a preveni marginalizarea persoanelor cu dizabilităţi. 

S-au folosit mijloace/canale de comunicare,  prin care s-a încercat mobilizarea, sensibilizarea opiniei 

publice, a comunităţii, asupra problemelor şi nevoilor persoanelor cu handicap: 

               - activităţi de sprijin, prin implicarea voluntarilor în acţiunile organizate de centru; 

               - promovarea conceptului « Acces pentru toţi »; 

               - organizarea competiţiei anuale de pescuit sportiv pentru persoanele cu handicap; 

 - marcarea zilei de 5 Mai – Ziua Europeană de luptă împotriva discriminării persoanelor  

   cu handicap.    

Pentru perioada 01.01.2013 - 31.12.2013, situaţia statistică a adulţilor instituţionalizaţi şi dinamica 

acestora pe complexuri,  se prezintă astfel: 
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II. 9. Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap 

 

Activitatea Serviciului de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap se prezintă  

 

Numărul mediu de persoane care se prezintă zilnic la Serviciul de Evaluare Complexă, este de 40-

50 persoane, din care: 

                   - persoane care solicită evaluarea; 

                   - persoane care solicită schimbare grad; 

                   - persoane care solicită diverse informații 

În perioada 01.01.2013- 31.12.2013, au fost evaluate şi s-au făcut propuneri de 

încadrare/neîncadrare într-un grad de handicap pentru un număr total de 4.031 persoane adulte, după 

cum urmează: 

a) evaluări (cazuri noi) – 999 persoane; 

b) reevaluări în urma expirării certificatului de handicap – 2.695 persoane; 

c) reevaluări ca urmare agravării bolii – 85 persoane; 

d) reevaluări ca urmare a sesizărilor și a reînnoirii cerificatelor de încadrare în grad de 

handicap cu valabilitate permanent (din perioada anilor 2000 – 2009) – 252 

persoane, astfel;  

În urma sesizării Primăriei comunei Schela, înregistrată la DGASPC Gorj cu nr. 20626 / 30.09.2013,  

au fost rechemate până în prezent la Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap 

Gorj, un număr de 37 persoane care au obţinut  certificate de încadrate în grad de handicap cu valabilitate 

,,permanent”, cu domiciliu în comuna Schela.. 

Centru Capacitatea 
Beneficiari la   

01.01.2013 

Beneficiari la 

31.12.2013 

Complexul de îngrijire și asistență Dobriţa 50 47 50 

Complexul de îngrijire și asistență Suseni 65 41 57 

Complexul de Recuperare si Reabilitare 

SUSENI 
25 25 25 

Complexul de Recuperare si Reabilitare 

Neuropsihiatrica pentru adulti Balteni 
80 78 80 

Complexul de Recuperare si Reabilitare 

Balteni 
90 90 89 

Complexului de servicii comunitare cu 

secții protejate, pentru recuperare-

reabilitare a persoanelor cu handicap și 

formare profesională Tg - Cărbuneşti 

41 41 41 

TOTAL 351 322 342 
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          S-au prezentat la reevaluare un număr de 32  persoane  şi au fost încadrate după cum 

urmează: 

  13 persoane au fost încadrate în acelaşi grad de handicap cu aceiaşi valabilitate  

      ( permanent ); 

 11 persoane au fost încadrate în acelaşi grad de handicap, dar s-a modificat valabilitatea 

din permanent în  6 / 12 luni ; 

  5 persoane nu au fost încadrate într-un grad de handicap conform criteriilor de evaluare 

medico – psiho – sociale ; 

 La 2 persoane li s-a schimbat încadrarea într-un grad de handicap inferior cu termen de 

valabilitate 6 / 12 luni ; 

 1 persoană a trecut de la gradul Accentuat la gradul Grav fără asistent personal; 

   5 persoane nu s-au prezentat la Serviciul de evaluare complexă a persoanelor  

     adulte cu handicap, acestea urmând să fie rechemate printr-o ultimă adresă. În cazul  

neprezentării, se va solicita sistarea drepturilor aferente statutului de persoană cu handicap. 

În perioadele februarie 2013 – aprilie 2013 şi 1 august 2013 –31 decembrie 2013 au fost rechemate 

la Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap Gorj un număr de 278 persoane 

încadrate în grad de handicap având termen de valabilitate – nerevizuibil, (emise în perioada anilor 2000 

– 2009), pentru reînnoire certificatelor de încadrare în grad de handicap, conform Ordiului nr 2298/2012 

privind aprobarea Procedurii -  cadru de evaluare a persoanelor adulte în vederea încadrării în grad  şi tip 

de handicap 

 S-au prezentat la reevaluare în baza primei adrese un număr de 220 persoane care au  fost 

reevaluate şi pentru care s-au facut propuneri de încadrare în grad de handicap, conform stării de sănătate  

şi criteriilor de evaluare medico - psiho – sociale  aprobate prin Ordinul nr.726/1992/2007 cu modificările 

și completările ulterioare.      

S-au trimis un număr de 50 adrese de rechemare în perioadele  25.03 -19.04.2013 pentru 

persoanele care nu s-au prezentat în termen de 30 zile conform legislaţiei în vigoare. La 8 persoane din 

cele rechemate cu cea de-a doua adresă s-a solicitat Compartimentului Prestaţii Sociale, sistarea 

drepturilor aferente statutului de persoană cu handicap până la clarificarea situaţiei. 

e) din numărul  4.031 de persoane evaluate  de Serviciul de Evaluare Complexă  a 

Persoanelor Adulte cu Handicap, 55 persoane au fost evaluate la domiciliul acestora 

și 3.976 persoane au fost evaluate la sediul serviciului.  

Serviciul de Evaluare Complexă, a pus la dispoziția Secretariatului Comisiei de Evaluare a 

Persoanelor Adulte cu Handicap la cererea acestuia, pe bază de proces verbal de pedare/ primire, un 

număr de 504 dosare medicale în vederea transmiterii către Comisia Superioară de Evaluare a 

Persoanelor Adulte cu Handicap Bucureşti ( contestații ).  

În perioada 01.01.2013- 31.12.2013 au fost transmise de la Comisia Superioară de Evaluare a 

Persoanelor Adulte cu Handicap Bucureşti, un număr total de 653 decizii de încadrare/neîncadrare într-

un grad de handicap (din care - 124 admise şi 529 respinse)  reprezentând soluţionarea contestaţiilor din 

luna decembrie 2012 şi a contestaţiilor din cursul anului  2013. Aceste decizii de încadrare/neîncadrare  

au fost anexate pentru fiecare persoană cu handicap  la dosarul medical deja arhivat în cursul anului. 

 



Consiliul Județean Gorj             Raportul Președintelui 2013 

 
 

134 
 

III. Componenta:  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 2013 a fost de 74.912.050 lei, defalcat astfel: 

 

SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE = 71.904.050 lei 

- cheltuieli de personal = 23.816.000 lei  

- bunuri şi servicii = 9.677.870 lei  

- transferuri (ajutoare sociale) = 38.484.000 lei  

- subvenţii pentru Complexului de servicii comunitare cu secții protejate, pentru recuperare-

reabilitare a persoanelor cu handicap și formare profesională Tg - Cărbuneşti = 330.000 lei  

- plăţi din anii precedenţi = - 73.820 lei 

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE = 3.008.000 lei 

-  proiecte cu finanţare din Fonduri Externe Nerambursabile, « Reabilitarea, modernizarea,  

   dotarea Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Suseni »  = 1.842.000 lei ; 

-  proiecte cu finanţare din Fonduri Externe Nerambursabile, « Reabilitarea, modernizarea,dotarea  

         Complexului de Servicii Comunitare pentru Copilul în Dificultate Tg -  Cărbuneşti»= 795.000 lei ; 

-  cheltuieli de capital = 371.000 lei 

 

 S-au plătit următoarele sume: 

- la cheltuieli de personal = 23.765.841 lei  

- la bunuri şţi servicii = 9.367.492 lei  

- la subvenţii = 330.000 lei  

- la transferuri= 38.246.157 lei pentru un număr de 10.954 persoane cu handicap  

   neinstituţionalizate  

- proiecte cu finanţare din Fonduri Externe Nerambursabile, « Reabilitarea, modernizarea,  

  dotarea Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Suseni » = 1.606.665 lei  

- proiecte cu finanţare din Fonduri Externe Nerambursabile,« Reabilitarea,modernizarea,  

 -  dotarea Complexului de Servicii Comunitare pentru Copilul în Dificultate Tg –  

    Cărbuneşti»    = 9.098 lei;  

 cheltuieli de capital = 354.892 lei. 

 La bunuri si servicii suma alocată a fost utilizată, în principal după cum urmează: 

- hrană pentru 775 beneficiari = 2.828.750 lei 

- echipament, cazarmament beneficiari = 167.962 lei 

- încălzit, iluminat, forţa motrică = 1.633.490 lei 

- alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare =  739.606 lei  

- medicamente şi materiale sanitare = 489.497 lei  

- deplasări = 39.490 lei  

- pregătire profesională = 23.332 lei 

- alte cheltuieli cu bunuri şi servicii (drepturi materiale pentru172 copii aflaţi la asistenţi 

  maternali profesionişti) = 887.581 lei  
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- reparaţii curente = 637.031 lei constând în: 

1. Complexul de servicii comunitare pentru copii cu nevoi speciale Tg - Jiu  

valoarea lucrărilor = 36.512 lei şi reprezintă montare tâmplărie metalică şi PVC cu geam tip  

termopan. 

2. Complexul de servicii alternative la protecția rezidențială Tg - Jiu 

Valoarea lucrărilor = 45.000 lei sumă ce reprezintă  lucrări de reparaţii canalizare 

3. Complexul de servicii comunitare pentru copilul cu handicap Tg-Jiu 

Valoarea lucrării = 42.692 lei sumă ce reprezintă lucrări de reparaţii şi igienizări 

 

 4. Complexul de servicii comunitare pentru copilul în dificultate  Novaci  

     Valoare lucrare = 66.950 lei şi a constat în montare tâmplărie metalică şi PVC cu geam  

     tip  termopan si montare boilere. 

5. Complexul de servicii comunitare pentru copilul în dificultate  Tg -Cărbuneşti 

    Valoare lucrare = 30.000 lei şi a constat în lucrări ce în montare tâmplărie metalică şi 

     PVC  cu geam tip termopan. 

6. Complexul de servicii comunitare pentru copilul în dificultate Tg - Jiu 

     Valoare lucrarilor= 163.895 lei şi a constat în lucrări de termosistem, lucrări de reparaţii,  

     izolare termică şi montare, ferestre din PVC şi geam tip termopan  

7.  Aparatul propriu 

     Valoare lucrare = 7.083  lei, sumă ce reprezintă amenajare birou la parterul sediului  

    (schimbat tocărie, parchet, instalaţii termice) 

8.  Complexul de îngrijire și asistență Dobriţa 

    Valoarea lucrărilor = 121.899 lei şi reprezintă lucrări de instalaţii la clădirile complexului,  

    recompartimentare grup sanitar la pavilion B, lucrări de reparaţii şi igienizări la pavilion A  

    şi B, montat uşi şi ferestre din PVC cu geam tip termopan.  

9. Complexul de recuperare și reabilitate neuropsihiatrică pentru adulți  Bîlteni 

    Valoarea  lucrărilor = 60.000 lei, sumă utilizată pentru lucrări de montare uşi şi ferestre   

    PVC cu geam tip termopan şi lucrări de reparaţii învelitoare bloc alimentar şi pavilion   

    dormitoare. 

         10. Complexul de îngrijire și asistență  Suseni  

   Valoarea  lucrărilor =63.000 lei, sumă utilizată pentru lucrări de montare uşi şi ferestre  

   PVC  cu geam tip termopan şi lucrări de reparaţii bloc alimentar şi lucrări igienizare. 

 La cheltuieli de capital a fost cheltuită suma de 354.892 lei : 

1. Complexul de îngrijire și asistență Dobriţa  

Suma de 138.693 lei a fost utilizată pentru proiectare şi execuţie sistem de înmagazinare şi 

pompare apa. 

2. Aparat propriu 

Suma de 89.263,36 lei a fost utilizată astfel: 

- Valoarea = 21.907,70 lei a fost destinată şi folosită la  achiziţionarea şi implementarea unui  

 program informatic DE-Smart, pentru constituirea la nivel naţional a registrelor electronice 

 privind persoanele cu handicap 
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- Valoarea =67.355,66 lei a fost folosită la achiziţionarea unui server cu un procesor şi staţii  

de lucru  

3. Complexul de servicii comunitare pentru copilul în dificultate  Tg -  Jiu 

Valoarea =96.472 lei, utilizată pentru achiziționarea unei autoutilitare frigoterme 

              4. Complexul de servicii comunitare pentru copilul cu handicap  Tg -  Jiu 

Valoarea  = 30.464,32 lei, utilizată pentru un generator de curent cu automatizare trifazat. 

La unitatea protejată Sf Constantin, din cadrul Complexului de servicii comunitare cu secții    

protejate, pentru recuperare-reabilitare a persoanelor cu handicap și formare profesională Tg  - 

Cărbuneşti, s-au achiziţionat în anul 2013 următoarele mijloace fixe: 

generator cu aburi = 3 307,04 lei 

maşina de cusut şi sulfilat = 4 436,10 lei 

2 juninci rasa Holstein = 20 000 lei 

     Comparând  cifrele din execuţia  bugetară a anului 2013  cu cele din  anul 2012,se constată:  

 La cheltuieli de personal, suma cheltuită în anul 2013 faţă de anul 2012 este mai mare cu  

aproximativ  16%, datorită aplicării  Legii nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit 

din fonduri publice precum şi datorită achitării unor drepturi salariale, conform hotărârilor 

judecătoreşti definitive şi executorii 

 La bunuri şi servicii se constată o creştere cu aproximativ 7,5% în anul 2013 faţă de anul 

      2012, datorat următoarelor : creşterii preţului la utilităţi (energie electrică şi termică, apă, canal, gunoi) ; 

creşterii preţului la carburanţi; achiziţiei de rechizite, obiecte de inventar (calculatoare,  

      imprimante, rafturi metalice, uniforme şi echipament, lenjerie şi accesorii de pat), conform  

      normativelor în vigoare ; creşterii cuantumului reparaţiilor curente în acest an cu 298%, 

      datorită lucrărilor efectuate detaliate mai sus. 

La subvenţii, suma alocată pentru anul 2013 a înregistrat o descreştere faţă de 2012 cu 1%, sumă 

acordată  exclusiv pentru cheltuielile de personal aferente activităţii extrabugetare din cadrul Centrului 

Pilot Tg – Cărbuneşti şi achitării diferenţelor pentru anul 2012, conform hotărârilor judecătoreşti definitive 

şi executorii. 

În ceea ce priveşte suma utilizată la transferuri (drepturile băneşti ale persoanelor cu handicap 

neinstituţionalizate din judeţ) s-a constatat o creştere în 2013 faţă de 2012 cu aproximativ  1% corelată 

cu creşterea numărului de beneficiari de la 10.678 în anul  2012 la 10.964 în anul 2013. 

La data de 31 decembrie 2013,  D.G.A.S.P.C. Gorj a înregistrat furnizori neachitaţi în sumă de 67.162 lei şi 

mai mult decât atât, nu înregistrează plăţi restante  la această dată .     

  



Consiliul Județean Gorj             Raportul Președintelui 2013 

 
 

137 
 

V. EDUCAȚIE ȘI ÎNVĂȚĂMÂNT 

 

1. Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Gorj 

 Obiective prioritare stabilite prin planul managerial 

 

o Obiective educaţionale 

 

 Identificarea nevoilor educaţionale la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar din 

judeţ; 

 Informarea / consilierea elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice în legătură cu reţeaua 

unităţilor şcolare şi ofertei educaţionale; 

 Optimizarea relaţiilor şcoală – familie / părinţi – copii; 

 Sprijinirea şi consilierea elevilor în orientarea carierei; 

 Sensibilizarea elevilor privind rolul unui stil de viaţă sănătos; 

 Reducerea absenteismului şi abandonului şcolar; 

 Prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar; 

 Dezvoltarea de parteneriate pentru promovarea acţiunilor de voluntariat în sprijinul elevilor 

aflaţi în risc educaţional. 

 

o Obiective de dezvoltare a resurselor instituţionale 

 

 Dezvoltarea resurselor umane şi informaţionale din C.J.R.A.E., C.J.A.P., C.S.A.P., C.L.I.; 

 Atragerea de resurse extrabugetare; 

 Perfecţionarea cadrelor didactice prin activităţi metodice, grade didactice şi cursuri 

postuniversitare / masterate; 

 Înfiinţarea Serviciului de Evaluare şi Orientare Şcolară şi Profesională (S.E.O.S.P.) ca serviciu 

de sine-stătător pentru copiii cu nevoi speciale în educaţie; 

 Propunerea unor soluţii legislative pentru reducerea numărului de elevii pentru înfiinţarea 

unui cabinet de asistenţă psihopedagogică de la 800, la 600 elevi, în vederea sporirii 

accesului tuturor copiilor la serviciile de consiliere şcolară; 

 Propunerea de soluţii legislative pentru renunţarea la cele 4 ore obligativitate de catedră 

pentru consilierii şcolari în vederea eliminării discriminării şi asigurarea egalităţii de şanse 

în consilierea şcolară; 

 Dezvoltarea resurselor materiale C.J.R.A.E. – C.J.A.P. – C.S.A.P. – C.L.I.; 

 Crearea / achiziţionarea instrumentelor de specialitate. 

 

o Obiective de dezvoltare instituţională 

 

 Extinderea reţelei cabinetelor de asistenţă psihopedagogică şi a centrelor logopedice 

interşcolare şi repartizarea optimă a acestora în teritoriu, prin înfiinţarea de noi cabinete de 
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asistenţă psihopedagogică şi terapia tulburărilor de limbaj la Şcoala Gimnazială „Ion 

Lotreanu”Alimpeşti, Şcoala Gimnazială „George Uscătescu” Tg. Cărbuneşti şi CJRAE Gorj; 

 Promovarea ofertei şi imaginii instituţiei la nivelul comunităţii locale din judeţul Gorj. 

 

1.b.  Obiective asumate la solicitarea Inspectoratului Şcolar Judeţean 

 

 Analiza de nevoi educaţionale ale elevilor; 

 Creşterea calităţii serviciilor de orientare şcolară şi consiliere profesională; 

 Prevenirea şi reducerea consumului de alcool şi droguri. 

 

PREZENTARE 

privind evaluarea gradului de realizare al obiectivelor stabilite 

 

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. Pe întregul judeţ, în anul şcolar 2012-2013, abandonul şcolar a scăzut cu 20 

%. Cauzele menţinerii acestui fenomen sunt multiple iar cele mai semnificative sunt de ordin social, 

cultural şi educaţional. 

 În ceea ce priveşte optimizarea relaţiilor şcoală – familie / părinţi – copii precizăm faptul că 

profesorii consilieri din 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 
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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 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. 
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 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 2012 – 2013, Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională, Centrul 

Judeţean şi Cabinetele de Asistenţă Psihopedagogică din judeţul Gorj au derulat următoarele proiecte 

educaţionale: 

 

PROGRAMUL 

ACTIVITĂŢILOR DE CERCETARE, METODICE, DE CONSILIERE ŞI 

ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ ŞI DE ORIENTARE ŞCOLARĂ ŞI PROFESIONALĂ 

ANUL ŞCOLAR 2012– 2013 

 

Nr. 

crt. 

A. ELABORARE ŞI 

IMPLEMENTARE 

PROGRAME 

EDUCATIONALE 

IMPLEMENTARE 

 

 

PARTICIPANŢI 

RESONSABIL 

PROIECT                

Perioada Unitatea de 

învăţământ 

1. 

 

Campionii învăţării 

eficiente 

Sem. I si 

sem. al II lea 

Unitati scolare 

din municipiu 

si judet 

Elevii claselor 

a V-a 

Şcheau Dana 

2. Managementul 

carierei 

Sem. I si 

sem. al II lea 

Unităţi şcolare 

din municipiu 

şi judeţ 

Elevii de  

clasa a XII a 

 

Crăciunescu Cl. 

Şcheau Daniela 

Popescu 

Nicoleta 

Gorun Sonia 

3. Paşi spre viaţa de 

liceu 

 

Sem. I si 

sem. al II lea 

Unităţi şcolare 

din municipiu 

şi judeţ 

Elevii de 

 clasa a VIII a 

 

Crăciunecu Cl. 

Şcheau Daniela 

Popescu 

Nicoleta 

Gorun Sonia 



Consiliul Județean Gorj             Raportul Președintelui 2013 

 
 

141 
 

Nr. 

crt. 

A. ELABORARE ŞI 

IMPLEMENTARE 

PROGRAME 

EDUCATIONALE 

IMPLEMENTARE 

 

 

PARTICIPANŢI 

RESONSABIL 

PROIECT                

Perioada Unitatea de 

învăţământ 

4.  Împreună la şcoală!  Sem. I si 

sem. al II lea 

 

Unităţi şcolare 

din municipiu 

şi judeţ 

 

Elevii de 

clasa a V a 

Cadre didactice 

Parinti 

Crăciunecu Cl. 

Şcheau Daniela 

Popescu 

Nicoleta 

Gorun Sonia 

5. Puternici, dar nu 

violenţi! 

 

Sem. I si  

sem. al II lea 

Unităţi şcolare 

din municipiu 

şi judeţ 

 Elevii de 

 clasa a IV a 

Şcheau Daniela 

Gorun Sonia 

6. Start pentru o viaţa 

sănătoasă! 

Grup ţinta: elevii de 

cl. a VIII a sau  

a IX a 

Sem. I si  

sem. al II lea 

Unitaţi şcolare 

din municipiu 

şi judeţ 

Elevii de clasa  

a VIII a si a IX a 

Gorun Sonia 

Şcheau Daniela 

7. Prezenţa ta 

contează!                               

 

Sem. I si  

sem. al II lea 

Unităţi şcolare 

din municipiu 

şi judeţ 

Elevii cu număr 

mare de absenţe 

Şcheau Daniela 

8. Prevenirea violenţei 

în şcoală 

Sem. I si  

sem. al II lea 

Unitati scolare 

din municipiu 

si judet 

Elevii de 

clasa  a IX a 

Crăciunescu Cl. 

Popescu 

Nicoleta 

9. Grădiniţa mea 

iubită, bine te-am 

găsit! 

Semestrul I Grădiniţe din 

municipiu si 

judet 

Preşcolari 

Educatoare 

Părinti 

Popescu 

Nicoleta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

10. 112 -  mami în 

acţiune! 

Semestrul  

al II lea 

Grădiniţe din 

municipiu si 

judet 

Preşcolari 

Părinti 

Popescu 

Nicoleta 

 

11. 

 

Vreau să fiu mare! Semestrul  

al II lea 

Şcoli generale 

din municipiu 

si judet  

Elevi clasa a IV a 

Părinţi 

 Popescu 

Nicoleta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

12. Invăţaţi să fiţi un 

bun părinte !     

 

Sem. I si  

sem. al II lea 

Şc. Generală 

Gheorghe 

Tătărascu 

Părinţii din 

unitatea 

respectivă 

Crăciunescu 

Claudia 

13. Şcoala Părinţilor Sem.   

al II lea 

Şcoli generale 

din municipiu 

si judet 

Părinţii elevilor 

claselor I -  IV 

 

Tulpan Ofelia 

14. Părinte- Copil: Duet 

sau Duel? 

Sem. I si  

sem. al II lea 

Şcoli generale 

din municipiu 

si judet 

Elevii şi părinţii 

elevilor  

cl. V -  VIII 

Şcheau Dana 

Tulpan Ofelia 
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Nr. 

crt. 

A. ELABORARE ŞI 

IMPLEMENTARE 

PROGRAME 

EDUCATIONALE 

IMPLEMENTARE 

 

 

PARTICIPANŢI 

RESONSABIL 

PROIECT                

Perioada Unitatea de 

învăţământ 

15. Să facem pace! Sem. I si  

sem. al II lea 

Şcoli generale 

din municipiu 

si judeţ 

Elevi  Şcheau Dana 

16. Spunem împreună: „ 

STOP VIOLENŢA!”  

Sem. I si  

sem. al II lea 

Şcoala 

Generală 

Gheorghe 

Tătărascu 

Elevii  cl.  

V - VIII 

Profesori, Părinţi 

Crăciunescu 

Claudia 

17. Dezvoltarea 

competenţelor 

emoţionale şi sociale 

la preşcolari 

Sem. I si  

sem. al II lea 

Grădiniţe din 

municipiu si 

judet 

Preşcolari 

Părinţi 

 

Popescu 

Nicoleta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

18. Dezvoltarea 

inteligenţei 

emoţionale la elevi 

Sem. I si  

sem. al II lea 

 

Şcoli generale 

din municipiu 

si judet 

Elevii claselor  

V -  VIII (copiii cu 

părinţii plecaţi în 

străinătate) 

 

Tulpan Ofelia 

19. Dezvoltarea 

inteligenţei 

emoţionale la elevi 

Sem. I si  

sem. al II lea 

Unitati scolare 

din municipiu 

si judet 

Elevii claselor  

IX-  XII 

 

Gorun Sonia 

20. Club: Cariera mea Sem. I si  

sem. al II lea 

Unitati scolare 

din municipiu 

Elevii claselor XI- 

XII 

Tulpan Ofelia 

21. Hai la şcoală! Sem. I si  

sem. al II lea 

Sc. Gen.  

E. Teodoroiu 

Sc. Gen. 

Budieni 

C. T. Matasari 

Elevii claselor      I 

– VIII 

Scheau Daniela 

 

 

Nr. 

crt. 

 

B. CAMPANII 

EDUCATIONALE ŞI 

CONCURSURI 

 

DATA 

 

LOC DE 

DESFASURARE 

 

PARTICIPANŢI 

 

RESPONSABIL 

   1.     Ziua Mondială a 

Sănătăţii Mentale 

Ziua Europeană a 

Depresiei 

„Nu eşti singur!” – 

campanie judeţeană 

de promovare a 

10 – 19 

octombrie 

2012 

 

Unitati scolare 

din municipiu si 

judet 

 

Elevii claselor  

I-  XII 

Gorun Sonia 
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sănătăţii mentale în 

rândul elevilor 

2 Ziua Naţională fără 

Tutun 

„Mai puţin tutun, mai 

multă viaţă!” – ediţia 

a II –a - campanie 

judeţeană de 

prevenire a 

consumului de  

tutun în rândul 

elevilor 

Sem. I  

 

 

Unitati scolare 

din municipiu si 

judet 

 

Elevii claselor  

I-  XII 

Gorun Sonia 

 

1.  Vreau să trăiesc liber! Sem. I si  

sem. al II lea 

Unitati scolare 

din municipiu si 

judet 

Elevii claselor  

V -  XII 

Şcheau 

Daniela 

2.  Învăţăm pentru viaţă, 

nu pentru şcoală! 

Sem. I si  

sem. al II lea 

Unitati scolare 

din municipiu si 

judet 

Elevii elevilor 

claselor  V -  XII 

Tulpan Ofelia 

3.  Copilărie fără 

violenţă 

Sem.  al II lea 

 

Unitati scolare 

din municipiu si 

judet 

Preşcolari Crăciunescu 

Claudia 

4.  Uşi închise violenţei! Sem. I si  

sem. al II lea 

Unitati scolare 

din municipiu si 

judet 

Elevii claselor  

V-  XII 

Şcheau 

Daniela 

5.  Familia prin ochii 

copilului 

Sem. I si  

sem. al II lea 

Unitati scolare 

din municipiu si 

judet 

Elevii claselor  

I-  IV 

Şcheau 

Daniela 

Popescu 

Nicoleta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

6.  Concursul : ”Familia 

mea nu iubeşte 

violenţa „ 

Sem. I si  

sem. al II lea 

Unitati scolare 

din municipiu si 

judet 

Elevii claselor  

I -   XII 

Şcheau 

Daniela 

 

7. O lume fără violenţă Sem. I 

 

Unitati scolare 

din municipiu si 

judet 

Elevii claselor  

I-  VIII 

Crăciunescu 

Claudia 

8. Familia – în lumea 

origami 

Sem. I Unitati scolare 

din municipiu si 

judet 

Elevii claselor  

I-  V 

Şcheau 

Daniela 

 

9. Bachus-prieten sau 

duşman? 

Sem.1 Comunităţi 

rurale: 

Muşeteşti, 

Albeni, Cruşeţ, 

Elevi 

Părinţi 

Comunitatea locală 

Popescu 

Nicoleta 



Consiliul Județean Gorj             Raportul Președintelui 2013 

 
 

144 
 

Roşia de 

Amaradia. 

10.  Ziua internaţională 

pentru persoanele cu 

handicap ( 3 

decembrie) 

Sem. I Unităţi de 

învăţământ din 

municipiu şi 

judeţ 

Elevi 

Părinţi 

Comunitatea locală 

Popescu 

Nicoleta  

11. Minte sănătoasă în 

corp sănătos! 

Sem I Unităţi de 

învăţământ din 

municipiu şi 

judeţ 

Elevi 

Părinţi 

Comunitatea locală 

Şcheau 

Daniela 

Popescu 

Nicoleta 

12. Ziua mondiala a 

autismului 

,,Împreună să 

înţelegem autismul”. 

Sem.   

 al II lea 

 

Unitati scolare 

din municipiu  

 

Elevii claselor I – 

VIII  

Profesori 

Părinţi 

Crăciunescu 

Claudia 

    

13. 

Ziua Mondială a 

Comemorării 

Victimelor Traficului 

Rutier 

“Alege drumul vieţii 

!”  

Noiembrie 

2012 

Unitati scolare 

din municipiu si 

judet 

 

Elevii claselor  

Pregatitoare -  XII 

Tulpan Ofelia 

14. Ziua internaţională 

pentru Toleranţă( 16 

noiembrie) 

Sem. I Unităţi de 

învăţământ din 

municipiu şi 

judeţ 

Elevi 

Părinţi 

Comunitatea locală 

Popescu 

Nicoleta  

     

Nr. 

crt. 

C. STUDII PSIHOSOCIOLOGICE PERIOADA GRUP TINTA RESPONSABIL 

1. Studiu privind opţiunile şcolare ale 

elevilor de clasa a VIII-a 

Sem. I si  

sem. al II lea 

 

Elevii  claselor  

a VIII-a 

Şcheau Daniela 

2. Studiu privind cazurile de suicid şi 

tentative de suicid în rândul 

elevilor din judeţul Gorj 

Sem. I si  

sem. al II lea 

 

Elevii claselor 

V – XII 

Gorun Sonia 

Şcheau Daniela 

3. Studiu privind cauzele 

abandonului şcolar 

Sem. I si  

sem. al II lea 

 

Elevii claselor  

I -  X 

Şcheau Dana 

Tulpan Ofelia 

4. Studiu privind violenţa şcolară Sem. I si  

sem. al II lea 

Elevii claselor   

I -  XII 

Şcheau Daniela 

Crăciunescu Cl. 

5. Studiu privind nevoile de consiliere 

ale elevilor cu părinţii plecaţi în 

străinătate 

Sem. I si  

sem. al II lea 

 

Elevii claselor  

V-  XII 

Şcheau Daniela 

Tulpan Ofelia 
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6. Studiu privind nevoile de consiliere 

educaţională  

Sem. I  

 

Cadre didactice 

Elevi 

Părinţi 

Şcheau Daniela 

Popescu Nicoleta  

 

2. Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Târgu Jiu 

În întreaga activitatea desfăşurată de personalul didactic şi nedidactic al şcolii în anul 2013, care a cuprins 

semestrul II al anului şcolar 2012-2013 şi semestrul I al anului şcolar 2013-2014, s-a ținut seama de 

obiectivele stabilite şi realizate prin Programul managerial anual şi semestrial al şcolii la întocmirea căruia 

s-au avut în vedere prevederile  Programului Managerial al Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj, Legea 

nr.1/2011 – Legea Educaţiei Naţionale, orientările şi politica generală a Guvernului şi Ministerul Educaţiei 

Naționale de reformare a învăţământului preuniversitar, special şi special integrat, fundamentat pe 

cunoaşterea legislaţiei în domeniu,  dispoziţiile şi cerinţele Consiliului Judeţean Gorj,  

 

A. Activitatea managerială: 

Semestrul II al anului şcolar 2012-2013 (ianuarie-august 2013) 

 Întocmirea Raportului de activitate pentru semestrul I 2012-2013 şi întreg anul şcolar 2012-2013, 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 2013/2014, cu prezentare pentru 

avizare în Consiliul Profesoral al unităţii şi înaintarea lui Inspectoratului Şcolar Judeţean Gorj, conform 

normelor metodologice; 

 Obţinerea certificării ISO 9001 

 Continuarea elaborării și implementării procedurilor Sistemului e Management al Controlului Intern 

Semestrul  I al anului şcolar 2013-2014 (septembrie-decembrie 2011) 

 Încadrarea cu personal didactic calificat în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj a fost 

finalizată la începutul anului școlar 2013-2014; 

 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 2012-

2013; 

 Întocmirea şi aprobarea, în Consiliul Profesoral, Programului managerial pentru anul şcolar 2013-

2014; 

 Reactualizarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare; 

 Constituirea comisiilor metodice şi a comisiilor de lucru pentru anul şcolar 2011-2012; 

 Întocmirea graficelor de activităţilor Consiliului de Administraţie şi Consiliului Profeoral; 

 Reactualizarea portofoliilor cadrelor didactice în conformitate structura şi recomandările 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj; 

 Organizarea Consfătuirilor cadrelor didactice din învăţământul special; 
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 Verificarea corectitudinii întocmirii proiectării didactice; 

 

B. Activitatea instructiv-educativă s-a desfăşurat pe parcursul semestrului II al anului şcolar 2012-

2013 şi semestrul I al anului şcolar 2013-2014 după cum urmează: 

 in luna ianuarie 2013 s-a analizat activitatea instructiv-educativă pe semestrul I al anului şcolar 2012-2013, 

şi s-a validat situaţia la învăţătură şi a notelor la purtare obţinute de elevii şcolii; 

 pe tot parcursul anului 2013, desfăşurarea procesului instructiv-educativ a urmărit şi obţinut: 

 Calitatea proiectării didactice.  

Prin realizarea la timp şi de calitate de către toate cadrele didactice în concordanţă cu curriculum 

naţional şi oferta educaţională a şcolii. Vizată de responsabilii comisiilor metodice şi conducerea unităţii. 

O copie, în format electronic, se găseşte la direcţie; 

 Prezentarea opţionalelor 

Prin opţionalele propuse de cadrele didactice în funcţie de nivelul clasei, caracteristicile 

psihosoindividuale ale elevilor, cunoştinţele, deprinderile şi aptitudinile acestora cu respectarea 

prevederilor planurilor de învăţământ şi recomandărilor metodologice; 

 Calitatea predării 

Calitatea predării bună şi foarte bună este scoasă în evidenţă în urma activităţii de asistenţă la ore şi 

rezultatele la învăţătură la sfârşitul fiecărui semestru; 

 

C. Activitatea de perfecţionare 

1. Perfecţionare profesională prin comisii metodice şi cercuri pedagogice: 

 

a. Activitatea comisiei metodice a profesorilor de educaţie specială, s-a desfășurat sub îndrumarea prof. 

coordonator Pătrășcoiu 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 Pătrăcoiu 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 Pătrășcoiu Adriana. 

h. Cercul pedagogic al profesorilor din învățământul special condus de profesor Lupulescu Corneliu. 

 

2. Perfecţionarea profesională prin grade didactice  

 La gradul didactic definitiv s-au înscris 6 cadre didactice; 

 La gradul didactic al II-lea sun înscrise din anii anteriori 10 cadre didactice la specialităţile: 

psihopedagogie specială, educaţie fizică şi alimentaţie publică iar în octombrie 2013 au 

depus cereri de înscriere 3 cadre didactice; 

 La gradul didactic I s-au înscris în 2013 două  colege şi din anii 2011 şi 2012  9 cadre 

didactice 
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3. Perfecţionarea profesională prin Casa Corpului Didactic Gorj, cursuri postuniversitare şi de 

doctorat 

 

 La cursul de formare organizat de CCD Gorj şi CCD Alba  “Competenţe crescute pentru cadrele 

didactice” în cadrul proiectului cofinanţat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013 au 

participat următorii colegi: Constantinidis Corina, Ghibu Angela, Văcaru Florentina, Bistreanu Cornelia, 

Şneapotă Cristina, Tomescu Claudia, Catană Viorica, Lungu Mihaela, Motorga Simona, Roşculete Nina, 

Stoichiţoiu Iuliana, Stanciu Ana, Iliescu Cecilia, Muscaliuc Dorina, Socaci Simona  parcurgând Modulul 4 – 

Metode interactive de predare învăţare 

 

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. 

 

2 cadre didactice urmează cursurile postuniversitare de doctorat. 

 

C. Comisia Internă de Evaluare Continuă sub coordonarea  prof. Pătrășcoiu Adriana adesfăşurat 

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: 

 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. 
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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 2013 , 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: 

 Proiectul „Competenţe crescute pentru cadrele didactice” programul finanțat din fonduri 

europene s-a finalizat în anul 2013. Prin acest program s-au format  un număr de 38  cadre 

didactice;  

  Proiectul „See Beyond the Prejudice” – priect multilateral – 6 cadre didactice (echipa de proiect).  

Beneficiari:  24 părinţi, 100 elevi în parteneriat cu Centrul pentru Educatie si Consultanta 

Instrumente Structurale; 

 Proiectul “Prevenirea și corectarea părăsirii timpurii a școlii” în parteneriat cu Fundația Culturală 

Delta; 

 Serviciul European de Voluntariat în parteneriat cu Asociaţia Regională de Dezvoltare Rurală Gorj. 

În cadrul acestui proiect 4 voluntari europeni, timp de 9 luni, au participat la activităţile 

desfăşurate de şcoală. 

 

G. Compartimentul bibliotecă/ informare şi documentare 

 Biblioteca Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Târgu Jiu este parte integrantă a procesului de 

instruire, formare şi educare. Este o bibliotecă cu caracter enciclopedic răspunzând cerinţelor de 

informare, documentare, lectură ale elevilor şi cadrelor didactice, didactice auxiliare şi nedidactice din 

şcoală.  

 Biblioteca deţine un număr  de 11.744 volume. Numărul cititorilor ( cadre didactice şi elevi ) este 

de 321 

- „Bucuria sărbătorilor de iarnă”- cu Liceul Teologic „ Sfântul Nicodim” Tg.Jiu 

- „Cartea - dincolo de cuvinte”- cu Colegiul Tehnic Mătăsari, Jud. Gorj 
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H. Compartimentul asistenţă socială – a desfăşurat şi continuă să 

desfăşoare activităţi zilnice pentru elevii Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Târgu Jiu, care constau 

în: 

 Intocmirea dosarelor sociale pentru  elevii noi veniti-gradinita,ciclu primar si gimnazial liceal(Liceu 

Tehnologic) prin care se solicita :acte  de identitate elev si parinti,certificat de handicap, certificat 

de orientare scolara,acte medicale privind diagnosticul,ancheta sociala,traseu eduacational,fisa 

sintetica intocmita de medicul de familie, si alte acte dupa caz; 

 Colaborarea cu Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Gorj in vederea orientarii 

scolare si profesionale pentru elevii noi veniti -gradinita,ciclu primar, gimnazial,liceal si la sfarsit 

de ciclu scolar(prescolar,primar,gimnazial) ; 

 Intocmirea si verificarea  Traseului Educational impreuna cu cadrele didactice , solicitat de 

D.G.A.S.P.C GORJ in vederea intocmirii certificatului de handicap pentru elevii minori si adulti si 

de Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Gorj in vederea  orientarii scolare si 

profesionale- dupa caz; 

 Situatii statistice la inceput de an scolar cu privire la situatia numerica ,pe varste, 

clase,dizabilitati,masura de protectie sociala cu scopul  de a se identifica si verifica cu exactitate  

datele despre elevi; 

 Identificarea elevilor si intocmirea dosarelor pentru Programul National –BANI DE LICEU,program 

social care se acorda elevilor cu un venit social minim de 150 de lei brut pe membru de 

famile.Acest dosar social  trebuie sa contina documente  din care sa reiese situatia sociala privind 

veniturile familiei  conform legii in vigoare prin care se acorda acest program. 

 Suport informational privind intocmirea si actualizarea (dupa caz)a dosarelor de alocatie pentru 

toti elevii.Asistentul social impreuna cu familia si  A.J.P.S.contribuie la intocmirea dosarului  

privind alocatia de stat; 

 In vederea acordarii alocatiei complementare si monoparentale elevilor care se incadreaza 

conform legilor in vigoare ,asistentul social din cadrul C.S.E.I are obligatia de a intocmi adeverinte 

de elev  cu nr de absente pe perioada solicitata de A.J.P.S GORJ; 

 Colaborea cu Serviciul Probatiune –Tribunalul Gorj prin care  se solicita o caracterizare psiho-

padagogica  si situatia scolara in vederea stabilirii custodiei materna,paterna sau comuna pentru 

elevii scolii ai caror parinti sunt divortati; 

 Consiliere scolara si familiala privind prevenirea abandonului scolar si a delicventei juvenile 

constand in discutii atat cu elevii care prezinta acest risc dar si cu parintii acestora acordandu-le 

suport informational si legislativ prin care sunt ajutati sa elimine aparitia  acestor probleme 

sociale; 

 Continuarea Parteneriatului de colaborare cu Casele de Tip Familial Scoarta , Runcu,  ,,SF.Nicolae 

si SF.Dumitru din Tg-Jiu  in vederea actualizarii documentelor   dosarelor sociale ,diverse activitati 

instructiv-educative,artistice. 

 Consiliere scolara ,profesionala  cu elevii si familia acestora in vederea orientarii scolare privind 

trecerea de la un ciclu scolar la altul ,de la gimnazial la profesional tinand cont de urmatoarele 

aspecte:dizabilitate,deprinderi,aptitudini ,masura de protectie sociala dupa caz; 
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 Cunoasterea  legislatiei in domeniul asistentei sociale si a protectiei copilului .Prin aceasta 

informam  elevii si familiile acestora sa beneficieze  de toate drepturile conform legilor in vigoare  

 Informarea parintilor cu privire la drepturile si protectia copilului cu handicap conform legilor in 

vigoare prin sedinte cu parintii ,dialog individual solicitat de parinte prin care solicita informatii 

privind particularitatea situatiei sociale a fiecaruia; 

 Suport informational de specialitate pentru absolventii de asistenta sociala care solicita activitate 

de voluntariat cu privire la activitatea de asistenta sociala din cadrul C.S.E.I; 

 Activitatea de asistenta sociala si secretariat in cadrul Comisiei de Evaluare Continua-4 ore 

saptamina care consta  suport  informational privind intocmirea corecta a dosarului in vederea 

orientarii scolare si profesionale a elevilor cu cerinte educationale speciale , inregistrarea 

certificatelor de orientare scolara si profesionala  intr-un registru de evidenta si anumite situatii 

statistice solicitate de instutiile abilitate in vederea identificarii corecte a copiilor cu cerinte 

educationale speciale. 

 

 

VI. DEZVOLTAREA JUDEȚULUI GORJ  

 

1. S.C. Parc Industrial Gorj S.A. Bumbeşti-Jiu 

 Activitate  

La 31.12.2013 

 

   S.C. Parc Industrial Gorj S.A. Bumbeşti-Jiu   avea închiriată o suprafaţă de 5740 m.p.  din care 4527 m.p. 

clădiri  şi 1213 m.p. spaţii depozitare    ( valorile nu includ suprafaţa închiriată de  S.C. Pirelli & C.ECO 

TECHNOLOGY  . 

 

Pe aceste suprafeţe  chiria lunară încasată a fost de 2870 euro. 

La 31.12.2013 în Parcul Industrial îşi desfăşurau activitatea 12 societăţi  prezentate în Anexa 1. 

În prezent  S.C. Parc Industrial Gorj S.A. Bumbeşti-Jiu   are disponibile  circa 1670  m.p   spaţii de închiriat. 

   În vederea menţinerii în parcul industrial a investitorilor, S.C. Parc Industrial Gorj S.A. Bumbeşti-Jiu a 

efectuat în anul 2013 următoarele lucrări de întreţinere şi reparaţii : 

 

1.  reparaţii   obiectiv 15  ( spaţiu închiriat de S.C . MAX & ALEX  STUFA )  

     (  reparaţii instalaţie electrică , înlocuirea geamurilor sparte cu policarbonat ) 

Valoare  lucrări 3318,5 LEI 

2.   reparaţii   obiectiv 15 Sediu societate  ( refacerea instalaţiei  termice , zugraveli interioare ) Valoare    

lucrări     2541,92    LEI 

3. reparaţii obiectiv 7  (  S.C. CONFEX CYRANO) 

(  înlocuirea tâmplăriei metalice cu tâmplărie P.V.C.) Valoare  lucrări  21500,14 LEI 

4    reparaţii împrejmuire                              Valoare lucrări 818,25 LEI 

5   reparaţii intrare obiectiv 37                   Valoare lucrări 3776,11 LEI 

TOTAL          31954,92   LEI 
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       Pe lângă aceste lucrări executate şi decontate   S.C. Parc Industrial Gorj S.A. Bumbeşti-Jiu  a  achitat  

în anul 2013 suma de 4360  lei din  datoriile acumulate la   TISPREST şi I.D.P.  Gorj , societăţi care au 

efectuat  de asemenea lucrări de reparaţii în  incinta    societăţii. 

 

Societatea se confruntă în continuare cu o lipsa de investitori   interesaţi să investească în zonă.  

Acest lucru ne obligă să menţinem şi un nivel scăzut al chiriei percepute în vederea atragerii de investitori. 

 

S. C.  Parc Industrial Gorj S.A. a avut la  31.12.2013 creanţe în valoare  de 193.433  lei.Şi 19308 lei  creanţe 

incerte. 

 

SITUAŢIA ECONOMICĂ 

Societatea Comercială  S.C.Parc Industrial Gorj S.A. cu sediul în Bumbeşti-Jiu, înmatriculată la 

Registrul Comerţului sub  nr. J18/326/2003, cu codul fiscal 15400994 a realizat la sfârşitul anului  2013 

următorii indicatori economico-financiari:  

  - venituri totale…………………………...191.016 lei (RON); 

  - cheltuieli totale........................................ 178.830lei(RON); 

  - profit ........................................................7.377 lei(RON); 

  - impozit pe profit ........................................ ........4.822lei(RON); 

         

 Veniturile sunt realizate astfel: 

-venituri din chirii.........................................................162.582lei (RON); 

- venituri din despăgubiri amenzi penalităţi.................27.936lei (RON); 

-  alte venituri din exploatare........................................498 lei RON. 

          Principalele cheltuieli sunt realizate astfel: 

- cheltuieli privind combustibilii ....................................8.450 lei (RON); 

- cheltuieli privind materiale consumabile..........................233 Lei (RON); 

- cheltuieli privind obiecte de inventar............................    1.600 lei (RON); 

- cheltuieli privind energia şi apa....................................      888 lei (RON); 

- cheltuieli cu serviciile executate de terţi........................   2.130lei(RON); 

- cheltuieli cu alte impozite şi taxe...........................................257lei (RON); 

- cheltuieli cu accidente de muncă........................................208 lei (RON); 

- cheltuieli cu salariile personalului...............................  .. 132.470lei (RON); 

- cheltuieli cu asigurările sociale....................................... 26.520 lei (RON); 

- cheltuieli cu şomajul..........................................................50lei (RON); 

- cheltuieli privind asigurările de sănătate.........................4.180lei(RON); 

- cleltuieli cu tichetele de masă.........................................1.210lei RON, 

- alte cheltuieli....................................................................634lei (RON) 

Societatea Comercială  S.C.Parc  Industrial Gorj  S.A.  are urmatoarele datorii la data de 31.12.2013 : 

 - BUGETUL  DE STAT (ADMINISTRAŢIA FINANCIARĂ)- 57.185 lei; 

 - INTREPRINDEREA DRUMURI ŞI PODURI GJ S.A .............6.641 lei; 

 - TISPREST S.A.............................................................................3.183 lei; 
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          Comparativ cu anul 2012 societatea a realizat venituri  mai mari cu 12,9% în condiţiile în care  

cheltuielile sale s-au diminuat cu 20% 

 

            S.C. Parc Industrial Gorj S.A.  s-a preocupat în continuare de menţinerea  la un grad  ridicat  al 

gradului de ocupare a  Parcului Industrial şi automat prin aceasta de menţinere şi chiar ridicare al 

numărului de angajaţi  care lucrează în zonă. 

  

 În general  indicatorii economici propuşi  pentru anul 2013 au fost  depăşiţi  în privinţa suprafeţei 

închiriate, a numărului locurilor de muncă   şi a suprafeţei amenajate în 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. 

Totodată, 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, pe parcursul anului pînă la data de 31decembrie 2013, 

conducerea executivă a societății, a avut următoarea componență:    

1. Până la data de 28 februarie 2013: 

- Director general - Bănică Marius,  

- Director economic - Boștină Denisa,  

- Director tehnic – Pătrașcu Dumitru,  

- Director marketing – Florica Marius 

 2. Începând cu 01 martie 2013, până în prezent: 

- Director general - Florica Marius,  

- Director economic - Boștină Denisa,  

- Director tehnic – Pătrașcu Dumitru,  

- Director cu calitatea - Bănică Marius, 

- Director marketing – Enășel Gheorghe 

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 2013 a fost următoarea:  

1. Până la data de 28 februarie 2013: 
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- Popescu Aurel 

- Bănică Marius 

- Semenescu Danel Petre 

- Dumbravă Nicolae 

- Preoteasa Constantin. 

2. Începând cu 01 martie 2013, până în prezent: 

- Popescu Aurel 

- Florica Marius 

- Semenescu Danel Petre 

- Dumbravă Nicolae 

- 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 655.188 acțiuni nominative la 

valoarea nominală de 2,5 lei/acțiune. 

La data de 31 decembrie 2013, capitalul social subscris și vărsat  este de 1.637.970 lei, din care 

1.561.350 lei este aport în numerar și 76.620 lei aport în natură. 

 

3. Controlul intern. 

Societatea Comercială “Întreprinderea de Drumuri şi Poduri Gorj” S.A., dispune de un sistem de 

control intern/managerial, conform prevederilor Ordinului ministrului finantelor publice nr. 946/2005, în 

curs de implementare. 

De asemenea activitatea de control intern se desfășoară sub forma controlului financiar preventiv 

și a controlului financiar de gestiune. 

 

4. Activitatea societății în cursul anului 2013. 

Activitatea desfășurată de Societatea Comercială “Întreprinderea de Drumuri şi Poduri Gorj” S.A., 

în perioada 01.01.2013 - 31.12.2013, poate fii structurată  în principal în: 

- lucrări de întreţinere, reparații şi construcţii de drumuri; 

- producerea de mixturi asfaltice, producerea de agregate sortate, producerea de betoane de 

ciment.  

Lucrările de întreținere, reparații şi construcţii de drumuri, executate în anul 2013 pot fi grupate, 

în funcție de beneficiari, astfel: 

a)  Beneficiar Consiliul Județean Gorj – în cadrul contractului „Lucrări şi servicii de reparare 

şi întreţinere drumuri judeţene iarnă-vară 2011-2015”, în anul 2013 au fost executate 

următoarele lucrări: 

- I.A.U. DJ 675C, km 25+000 – 26+668, Roșia de Amaradia, L=1,668 km,  

- I.A.U. DJ 605B, km 15+700 – 18+700, Ștejari, L=3 km,  

- I.A.U. DJ 663, km 13+550 -15+400, Dănești, L=1,85 km,  

- Covor DJ 673, km 7+600 – 9+600, Slivilești, S=12200 mp, 

- Covor DJ 665A, km 0+050 – 0+650, Bălănești, S= 36000 mp, 
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- Covor DJ 672, km 21+500 – 23+580, Tismana, S=15600,18 mp. 

b) Beneficiar Municipiul Târgu-Jiu  

În anul 2013, s-a finalizat execuția unui contract ce a avut o pondere însemnată în activitatea 

desfășurată de societate. Este vorba de  contractul cu numărul 3, încheiat la data de 02.02.2011, al cărui 

beneficiar este Municipiul Târgu-Jiu și care a avut ca obiective: 

1. Creare și modernizare spații publice urbane zona adiacentă străzii Bicaz, Municipiul Târgu-Jiu. 

2. Modernizare străzi în Municipiul Târgu-Jiu – etapa II/2( În cadrul unui plan integrat). 

Pentru realizarea tuturor lucrărilor, un rol important l-au avut cele trei baze de producţie, care 

produc materiale pentru satisfacerea unei părţi din necesarul de materiale utilizate în procesul de 

producţie (agregate de balastieră, agregate concasate şi sortate,  betoane de ciment, mixturi asfaltice). 

Acestea au în dotare trei staţii de producere agregate minerale prin procedeul sortare-spălare-concasare, 

amplasate în locaţiile Andreeşti, Târgu- Cărbuneşti şi Gureni,  două stații de producere mixturi asfaltice 

amplasate în locaţiile Târgu- Cărbuneşti şi Gureni și o staţie de preparare betoane de ciment în Târgu-

Cărbunești.  

Până la data de 31.12.2013 , în bazele de producţie Târgu-Cărbunești și Gureni s-au realizat 

45.106,26  tone  mixtură asfaltică, 23.432,89  mc agregate sortate și  1.501,80 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. 

Totodată, un obiectiv important al societăţii în anul 2013, a fost contractarea de noi lucrări în 

domeniul lucrărilor de drumuri. Eforturile depuse în acest sens s-au concretizat prin încheierea unor 

contracte, importante atât din punct de vedere al valorii lor cât și din punct de vedere al complexității 

lucrărilor.  Amintim aici: 

- Contract nr. 8229/16.10.2013 - ”Construire drum de exploatare agricolă DE1 în comuna Peștișani”, 

beneficiar comuna Peștișani; 

- Contract nr. 7600/11.09.2013 - ”Îmbunătățirea structurii drumurilor de exploatare agricolă și rută 

alternativă pentru traficul agricol în comuna Bălești”, beneficiar comuna Bălești; 

- Contract  nr .92/47026/11.07.2013 - ”Lucrări de întreținere curentă pe timp de vară a drumurilor 

naționale 2013-2014, lot 3-S.D.N.Târgu-Jiu”, beneficiar C.N.A.D.R. S.A - D.R.D.P. Craiova; 

- Contract. nr. 15709/19.12.2013 -  ”Reabilitare Drum Județean DJ 672 km 0+000 – km 43+623, 

Ciuperceni-Godinești-Tismana-Peștișani-Brădiceni-Buduhala(DN67), beneficiar Consiliul Județean 

Gorj; 

 

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 
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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 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 în 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.  

Obiectivele din anul 2013 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; 
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- 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;        

- încadrarea în cerințele legislative aplicabile referitoare la protecția mediului. 

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 2013, au fost obținute următoarele autorizații: 

1. Autorizații de mediu:  

- Autorizația de mediu numărul 187/10.12.2013, pentru funcționarea S.C. ” I.D.P. GORJ S.A., din 

localitatea Petrești, comuna Bărbătești, județul Gorj; 

2. Autorizații de gospodărire a apelor:  

- Autorizația de gospodărire a apelor numărul 54/25.02.2013, valabilă până la data de 25.02.2014, 

emisă pentru ” Stația de spălare-sotare agregate minerale Gureni”; 

- Autorizația de gospodărire a apelor numărul 55/25.02.2013, valabilă până la data de 25.02.2014, 

emisă pentru ” Stația de spălare-sotare agregate minerale Andreești”; 

- Autorizația de gospodărire a apelor numărul 210/25.06.2013, valabilă până la data de 25.06.2014, 

emisă pentru ” Stația de spălare-sotare agregate minerale și Stația de Betoane Târgu-Cărbunești; 

- Autorizația de gospodărire a apelor numărul 41/17.10.2013, valabilă până la data de 17.10.2014, 

privind exploatarea agregatelor minerale din albia minoră a râului Gilort, perimetrul Petrești; 

În cursul anului 2013, reprezentanții Comisariatului Județean Gorj al Gărzii Naționale de Mediu au 

efectuat număr de 6 inspecții cu privire la respectarea cerințelor legale privind modul de gospodărire a 

deșeurilor și ambalajelor și a modului de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase. 

 

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 2013 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 s-au avut 

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. 

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. 

În anul 2014, Societatea Comercială  “Întreprinderea de Drumuri şi Poduri Gorj” S.A., va continua 

să-și desfășoare activitatea în domeniul lucrărilor de construcții a drumurilor.  Pentru realizarea 

obiectivelor urmărite vor fi avute în vedere următoarele aspecte: 

- Finalizarea lucrărilor la termenele prevăzute în contracte, respectând condițiile privind 

calitatea, siguranța în muncă și protecția muncii; 

- Încheierea de contracte noi de prestări servicii; care să asigure continuitatea activității în 

condiții de eficiență și economicitate; 

- Îmbunătățirea colaborării cu beneficiarii serviciilor prestate de societate, pentru găsirea 

tuturor soluțiilor de realizare a contractelor la un nivel calitativ superior și cu eficiență pentru 

ambele părți; 

- Urmărirea modului de plasare a resurselor umane, folosirea cât mai eficientă a acestora; 

- Continuarea procesului de retehnologizare și modernizare a societății, în vederea reducerii 

costurilor și creșterea productivității activității desfășurate de societate; 
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- Urmărirea încasării în timp optim a serviciilor prestate, pentru a asigura plata la timp a 

datoriilor către furnizorii de bunuri și servicii, a contribuțiilor la bugetul de stat și bugetul 

asigurărilor sociale. 

 

 VII. SĂNĂTATE 

 

1. Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu 

Investitii  

      În anul 2013, Spitalul Județean de Urgență Tg Jiu, a înaintat după obținerea avizului de la Consiliul 

Județean Gorj, lista cu propunerile de investiții și notele de fundamentare pentru aprobarea la Ministerul 

Sănătății. 

     Pentru anul 2013, unitatea noastră nu a obținut aprobare în acest sens. 

 

DOMENIUL STATISTICĂ ŞI INFORMATICĂ MEDICALĂ 

 

- s-au raportat  la Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul 

Sanitar Bucureşti (SNSPMPDSB) un număr de 39375 foi de observaţie clinică generală (FOCG) 

- s-au raportat la Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi  Perfecţionare în Domeniul 

Sanitar Bucureşti (SNSPMPDSB) un număr de 6513 fişe de spitalizare de zi (FSZ) 

- s-au validat, din cele 39375 FOCG : 

a) servicii spitaliceşti furnizate în regim de spitalizare continuă finanţate pe baza grupelor de 

diagnostice  

o în perioada 01.01.2013 - 31.03.2013 (din 10498 nr. cazuri externate şi raportate la 

SNSPMPDSB) un număr de 10452 FOCG ; nevalidate 46 FOCG   

o în perioada 01.04.2013 - 31.12.2013 (din 27262 nr. cazuri externate şi raportate la 

SNSPMPDSB) un număr de 27124 FOCG ; nevalidate 138 FOCG 

b) servicii spitaliceşti furnizate în regim de spitalizare continuă  finanţate pe bază de tarif pe 

zi de spitalizare  

o în perioada 01.01.2013 - 31.03.2013 (din 469 nr. cazuri externate şi raportate la 

SNSPMPDSB) un număr de 467 FOCG ; nevalidate 2 FOCG   

o în perioada 01.04.2013 - 31.12.2013 (din 1146 nr. cazuri externate şi raportate la 

SNSPMPDSB) un număr de 1144 FOCG ; nevalidate 2 FOCG 

- s-au calculat şi raportat indicatorii de performanţă a activităţii managerului Spitalului Judeţean de 

Urgenţă Tg.Jiu, după cum urmează : 

- indicele de complexitate a cazurilor (ICM), pe spital : 

01.01.2013-31.03.2013 = 1.0461 

01.04.2013-31.12.2013 = 1.0856 

- durata medie de spitalizare (DMS), pe spital = 5.91 zile 

- rata de utilizare a paturilor, pe spital = 63.60 % 

- procentul bolnavilor cu intervenţii chirurgicale din totalul bolnavilor externaţi din secţiile 

chirurgicale, pe spital = 47.12 % (nr. intervenţii chirurgicale principale = 7130)   
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- procentul bolnavilor internaţi cu programare din totalul bolnavilor internaţi, pe spital = 0.02 

% (nr. bolnavi internaţi cu programare = 9) 

- procentul urgenţelor din totalul bolnavilor internaţi, pe spital = 69.31% (nr. bolnavi internaţi 

în urgenţă= 27255) 

- procentul bolnavilor internaţi cu bilet de trimitere din totalul bolnavilor internaţi, pe spital = 

30.82% (nr. bolnavi internaţi cu bilet de trimitere = 12120) 

- numărul de consultaţii în ambulatoriul integrat al spitalului = 151957 

- procentul serviciilor medicale spitaliceşti acordate prin spitalizare de zi din totalul serviciilor 

medicale spitaliceşti acordate, pe spital = 14.19%  

- rata mortalitaţii intraspitaliceşti, pe spital = 0.54% (nr.decese = 212) 

- rata infecţiilor nosocomiale, pe spital = 0.07% (nr. infecţii nosocomiale = 27) 

- indicele de concordanţa între diagnosticul la internare şi diagnosticul la externare, pe spital 

= 68.54% (număr diagnostice concordante = 26986) 

- procentul bolnavilor transferaţi către alte spitale, pe spital = 0.39% (număr pacienţi 

transferaţi la alte spitale = 154) 

- numărul de reclamaţii/plângeri ale pacienţilor înregistrate = 12 

- s-a raportat in Sistemul Informatic Unic Integrat (SIUI) pacienţii externaţi, în vederea decontării 

serviciilor medicale spitaliceşti acordate acestora, care au primit îngrijiri medicale în regim de 

spitalizare continuă şi spitalizare de zi   

- s-a raportat situaţia cu privire la stocul de medicamente, materiale sanitare şi reactivi de laborator  

- s-a raportat situaţia cu privire la pacienţii cu diabet zaharat, înscrişi în PNS, de la nivelul judeţului 

Gorj, precum şi desfăşuratorul pe CNP al acestora 

- s-a raportat situaţia cu privire la pacienţii cu diabet zaharat, de la nivelul judeţului Gorj, pe 

tratament specific (insulina, ADO, noninsulina, alte forme) 

- s-a raportat situaţia cu privire la pacienţii cu diabet zaharat (cazuri noi), de la nivelul judeţului 

Gorj, pe forme clinice de boală şi pe grupe de vârstă 

- s-au centralizat referatele medicale întocmite pacienţilor cu diabet zaharat, de la nivelul judeţului 

Gorj, cărora le-a fost prescris tratament specific (ADO) şi care au primit aprobare de la CAS Gorj 

- s-au raportat în SIUI certificatele de concediu medical eliberate pacienţilor care au beneficiat de 

îngrijiri medicale în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu 

- s-au raportat dările de seama şi formularul privind activitatea unităţilor sanitare (SAN)  

- s-au raportat formularele FS1 şi borderoul centralizator aferent structurilor implicate în 

managementul subprogramului de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col 

uterin (implementare ordin MS nr. 537/05.06.2012) 

- s-au raportat indicatorii aferenţi structurilor implicate în managementul subprogramului de 

screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin 

- s-au raportat în SIUI indicatorii aferenţi şi pacienţii înscrişi în programele naţionale de sănătate 

(PNS) 

- s-a raportat în SIUI consumul de medicamente eliberate, din farmaciile spitalului, pacienţilor 

înscrişi în programele naţionale de sănătate (PNS) şi nu numai   
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- s-au raportat în SIUI biletele de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletele de internare 

utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, biletele de trimitere pentru investigaţii 

paraclinice decontate de CAS, biletele de trimitere pentru investigaţii paraclinice decontate de 

CAS (servicii de înaltă performanţă - RMN), biletele de trimitere pentru investigaţii paraclinice 

decontate de CAS (servicii de înaltă performanţă - CT)  

- s-a raportat situaţia cu privire la eficienţa spitalului 

- s-a raportat situaţia cu privire la accidentele de muncă confirmate  

- s-a raportat situaţia cu privire la accidentele de circulaţie şi vătămările corporale 

- s-a raportat situaţia cu privire la serviciile medicale spitaliceşti contractate şi decontate 

- s-a raportat consumul de medicamente prescrise pacienţilor internaţi în spital 

- s-au raportat bolnavii ieşiţi din spital (BIS) 

- s-a actualizat site-ul spitalului 

- s-a asigurat o bună funcţionare a internet-ului, a poştei electronice, a echipamentelor de calcul 

din dotarea spitalului, a aplicaţiilor informatice 

- s-a asigurat recepţia şi transmisia datelor, utilizand poşta electronică 

 

 

 DOMENIUL RESURSE UMANE ŞI SALARIZARE 

 

Anul 2013  a debutat pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu cu management privat, respectiv manager 

persoană juridică S.C. TETRAEDRU MEDICAL CONSULTING S.R.L., ceilalţi membrii ai  Comitetului Director 

rămânând  neschimbaţi, cu excepţia directorului de îngrijiri: 

1. manager - S.C. TETRAEDRU MEDICAL CONSULTING S.R.L. ; 

2. director medical – Căliman Eugenia Cristina; 

3. director financiar-contabil – Vienescu Dumitru; 

4. director de îngrijiri – Diaconu Păunica. 

 În luna   2013 a fost aprobat Regulamentul de organizare a concursurilor pentru ocuparea 

posturilor vacante de director medical, director financiar-contabil şi director de îngrijiri şi a fost iniţiată 

procedura de organizarea a acestor concursuri.  

 

 În anul 2013 unitatea a funcţionat cu  structura organizatorică aprobată prin Ord. M.S. nr. 

685/2010 pentru un număr de 1009 paturi, în cursul anului nefiind aprobate modificări de structură 

organizatorică; în acest an a fost începută procedura de completare a structurii organizatorice cu 125 

paturi de spitalizare de zi. 

 Numărul de paturi finanţate din Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate în anul 

2013 pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu, urmare a Hotărârii nr. 2 din data de 08.05.2014 a 

Comisiei  mixte C.A.S. – D.S.P. Gorj, privind stabilirea numărului de paturi pentru care se pot încheia în 

anul 2013 contracte de furnizare de servicii medicale spitaliceşti, a fost de 864 paturi repartizate secţiilor 

pe criterii de eficienţă conform tabelului de mai jos: 
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SECŢIA/COMPARTIMENTUL 

PATURI 

STRUCTURA 

APROBATA 

PRIN ORDINUL 

M.S. 685/2010 

PATURI 

CONTRACT  

2012-2013 

PATURI 

CONTRACT  

2013-2014 

DIFERENTĂ 

AN CURENT 

FAŢĂ DE 

ANUL 

ANTERIOR 

0 1 2 3 4 

Medicina Internă I 54 46 50 4 

Gastroenterologie 35 32 35 3 

Endocrinologie 18 15 18 3 

 Comp.diabet zaharat,nutriţie şi boli 

metabolice  

12 
12 12 0 

Cardiologie 57 51 50 -1 

 Compartiment TI Coronarieni 8 8 8 0 

Pediatrie 69 60 52 -8 

Obstetrică 46 40 34 -6 

Ginecologie 32 27 25 -2 

Neonatologie 23 18 16 -2 

 Compartiment Terapie Intensivă 12 6 6 0 

 Compartiment Prematuri 8 11 6 -5 

Neurologie 70 65 70 5 

A.T.I.  I 15 15 15 0 

Compartiment dializă peritoneală 5 3 0 -3 

Medicina Internă II 30 28 30 2 

Compartiment geriatrie si gerontologie 10 10 10 0 

Chirurgie Generală I 39 38 42 4 

 Compartiment Arşi 6 0 0 0 

  Compartiment Neurochirurgie 5 0 0 0 

Chirurgie Generală II 39 37 38 1 

  Compartiment chirurgie şi ortopedie 

infantilă 

9 
7 5 -2 

  Compartiment chirurgie toracică 5 0 0 0 

A.T.I.  II 25 23 23 0 

Ortopedie şi traumatologie 48 44 44 0 

ORL 25 22 19 -3 

  C ompartiment chirurgie orală şi maxilo-

facială 

8 
7 8 1 

Oftalmologie 35 30 32 2 

Recuperare, medicină fizică şi balneologie 56 48 48 0 

Urologie 25 20 20 0 
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Boli infecţioase 50 40 30 -10 

 Compartiment HIV/SIDA 5 5 3 -2 

Psihiatrie acuţi 60 55 60 5 

Oncologie medicală 35 32 30 -2 

Dermatovenerologie 30 25 25 0 

TOTAL 1009 880 864 16 

 

 Începând cu 01 ianuarie 2014 numărul de posturi aprobat în statul de funcţii şi organigrama 

unităţii a fost crescut de la 1385 posturi la 1390 posturi prin suplimentarea cu 5 posturi de medici rezidenţi 

angajaţi pe durată nedeterminată în specializările: alergologie şi imunologie clinică, chirurgie dento-

alveolară, urologie, obstetrică-ginecologie, anestezie-terapie intensivă. 

 Urmare a aplicării prevederilor O.U.G. nr. 77 din 26.06.2013 au fost modificate organigrama şi 

statul de funcţii astfel: 

- Serviciul Financiar şi Serviciul Contabilitate au fuzionat rezultând Serviciul Financiar-

contabilitate cu o singură funcţie de conducere; 

- Serviciul Informatică şi Compartimentul Statistică medicală au fuzionat rezultând Serviciul 

Statistică şi informatică medicală 

 Numărul  de posturi de conducere din organigramă, rezultat după aceste modificări, s-a redus de 

la 74 posturi la 73 posturi, numărul total de posturi aprobate nemodificându-se: 1390 posturi, număr de 

posturi valabil până la 31 decembrie 2013. 

 În ceea ce priveşte rulajul personalului menţionăm că în anul 2013 s-au făcut demersuri pentru 

ocuparea mai multor posturi vacante de medici în specialităţile: anestezie-terapie intensivă, cardiologie, 

urologie, radiologie, medicină de urgenţă, neurologie pediatrică,  în final ocupându-se doar postul de 

medic în specialitatea Neurologie. 

 În luna ianuarie 2013 au fost angajaţi pe durată determinată doi medici, un medic în specialitatea 

pediatrie şi un medic în specialitatea oftalmologie. 

 Având în vedere problema numărului tot mai mic de medici dispuşi să lucreze în spitalele din ţară, 

precum şi media de vârstă a medicilor din anumite specialităţi angajaţi în unitatea noastră,  conducerea 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu a solicitat Ministerului Sănătăţii scoaterea la concursul naţional de 

rezidenţiat  pe post a unui număr de 9 medici, în specialităţile: anestezie-terapie intensivă – 2 posturi, 

medicină internă, neurologie pediatrică, radiologie şi imagistică medicală, neurologie, medicina muncii, 

oncologie, neonatologie, posturi ocupate în totalitate de medici rezidenţi care au fost angajaţi cu 01 

ianuarie 2014.  

  

Indicatorii de performanţă ai managementului resurselor umane au avut  la 31.12.2013, următoarele 

valori: 

- Proporţia medicilor din totalul personalului din spital -  16,05 % ; 

- Proporţia personalului medical din totalul personalului din spital -  66,86 % ; 

- Proporţia personalului medical cu studii superioare din totalul personalului din spital -  38,15% . 

 Dificultăţi majore au fost întâmpinate în asigurarea fondurilor necesare pentru participarea   

personalului la cursuri de formare profesională din iniţiativa angajatorului .  
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 În anul 2013 ,principale activităţi în domeniul resurselor umane au fost : 

- Evidenţa la zi a carnetelor de muncă şi registrul de evidenţă a salariaţilor în format electronic; 

- Acordarea la timp a drepturilor salariale conform legislaţiei în vigoare , inclusiv tichetele de masă; 

- Au fost emise un număr de 790 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.; 

- Actualizarea asigurărilor malpraxis şi a certificatelor de membru pentru personalul medico-

sanitar; 

- Actualizarea dosarelor personale; 

- Lucrări de salarizare; 

- Întocmire şi depunere declaraţii privind contribuţiile personalului şi unităţii la fondurile de 

asigurări sociale; 

- Întocmire şi arhivare documente salariazare. 

 

 

DOMENIUL ACHIZITIILOR PUBLICE 

 În baza bugetului propriu aprobat şi a Programului achiziţiilor publice, în cursul anului 2013, 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Gorj, în calitate de autoritate contractantă a achiziţionat produse(materiale 

sanitare, medicamente, reactivi, alimente, imprimate sanitare, sticlarie 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 Nationale de Sănătate de la Buget şi asigurări 

- cererea de oferte;  

- licitaţia deschisă;   

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

Pentru achiziţiile publice din anul 2013 a căror valoare cumulată, pe fiecare categorie de produse/ 

servicii /lucrări s-a încadrat în limita a 30.000 euro, fără TVA, s-a aplicat „cumpărarea directă” petru 

medicamente, materiale sanitare, reactivi, sticlărie de laborator, imprimate sanitare, 

alimente,dezinfectanţi,servicii şi diverse, conform art.19 din OUG 34/2006 cu modificările și completările 

ulterioare. 

Achiziţiile publice din anul 2013 s-au efectuat astfel: 

1. Achiziţii de produse: medicamente, materiale sanitare, reactivi, alimente, dezinfectanţi, 

materiale de curăţenie, diverse, s.a. au fost achiziţionate prin următoarele proceduri: 

- Cerere de oferta  ON-LINE 

- Licitaţie deschisă ON-LINE 

- Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ 
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- Achiziție directă în limita pragului valoric de 30000 euro fără TVA prevăzut la art.19 din OUG 

34/2006 cu modificările si completările ulterioare. 

În cadrul achiziţiilor de produse ponderea cea mai mare o reprezintă medicamentele. 

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) 

 

De asemenea peste 90% din achizitiile directe au fost efectuate din catalogul publicat în SEAP. 

2. Achiziţiile publice de servicii: verificare şi întreţinerea aparaturii medicale (de laborator, 

radiologie) s-au efectuat prin negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ conform art. 

122 lit.b în condiţii de exclusivitate. Pentru serviciile a căror valoare pe întreg anul 2013 se 

încadra în pragul valoric de 30000 euro fără TVA, achizitia a fost făcută prin cumpărare directă 

cu respectarea prevederilor art.19 din OUG 34/2006 cu modificările si completările ulterioare. 

3. În anul 2013 ,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 

 

 

DOMENIUL AUDITULUI INTERN 

 

          Activitatea Compartimentului de Audit Intern s-a desfăşurat în anul 2013 în baza Planului Anual de 

Audit pentru anul 2013,înregistrat şi aprobat cu nr.27844/29.11.2012 precum şi a unor activitătţi non 

audit: 

 

          - Întocmirea situaţiilor privind implementarea controlului intern/managerial, prin centralizarea 

chestionarelor de autoevaluare întocmite de compartimentele unităţii sanitare, în urma adresei 

2744/01.02.2013.În urma acestei activităţi au fost întocmite un număr de 11 chestionare de autoevaluare 

aferente celor 11 compartimente din totalul de 68. 

        -I.Misiunea de audit : “Inventarierea patrimoniului si valorificarea rezultatelor” 

        - Misiunea de audit privind “Activitatea financiară”. 

        - Misiunea de audit “Auditarea activităţii SSM “  

       - Elaborarea” Planului anual de pregatire profesională a auditorilor interni pentru anul 

2013”,înregistrat cu nr.2748/01.02.2013 

       - Elaborarea “Programului de asigurare şi îmbunaţire a calităţii activităţii de audit intern”,înregistrat 

cu nr.2748/01.02.2013. 

      - În urma referatului nr.16795/04.07.2013, întocmit de Directorul Financiar-Contabil Vienescu Dumitru 

şi a hotărârii Comitetului Director întrunit în data de 05.07.2013, prin care se solicită o verificare a 

Laboratorului de Analize Medicale privind: 

- achiziţiile şi recepţiile de reactivi; 

- gestionarea reactivilor şi materialelor sanitare; 
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- consumurile pe aparatele din dotare a fost emisă dispoziţia nr.399/08.07.2013 prin care a fost desemnată 

comisia responsabilă cu verificarea celor semnalate. 

    - Întocmirea Planului Anual de Audit Intern pentru  anul 2014, înregistrat cu nr.30400/30.11.2013. 

    - Întocmirea raportului anual  de audit care a fost transmis Serviciului de Audit Intern din cadrul 

Consiliului Judeţean Gorj ; 

   

    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 2013, 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 2 dosare în cauze privind litigii de muncă, soluţionate favorabil 

în favoarea unităţii. 

- unitatea s-a constituit parte civilă într-un număr de 70 dosare penale ,în vederea recuperării 

cheltuielilor de spitalizare ocazionate de internarea părţilor vătămate în secţiile spitalului. Prin 

concluziile orale sau scrise, consilierii juridici au susţinut drepturile şi interesele legitime ale unităţii , au 

respectat normele de deontologie profesională prevăzute în legea pentru organizarea şi exercitarea 

profesiei de consilier juridic. De asemenea, au fost respectate dispoziţiile legale privitoare la interesele 

contrare în aceeaşi cauză sau în cauze conexe ori la conflictul de interese pe care persoană juridică ce o 

reprezintă le poate avea, fiind respectate secretul şi confidenţialitatea activităţii,  în condiţiile legii. 

- acordarea de consultanţă juridică compartimentelor de specialitate din cadrul Spitalului Judeţean de 

Urgenţă Tg-Jiu 

- avizarea pentru legalitate a dispoziţiilor emise la nivelul Serviciului RUONS din cadrul unităţii  

- avizarea pentru legalitate a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări 

publice şi a contractelor de concesiune de servicii, încheiate în condiţiile OUG nr. 34/2006 si HGR nr. 

925/2006, cu modificările şi completările ulterioare.Astfel-au fost vizate pentru legalitate un număr de : 

-119 contracte de achiziţie materiale sanitare; 

-460 contracte achiziţie medicamente; 

-26 contracte achiziţie reactivi pentru Laboratorul de analize medicale; 

-42 contracte de prestări servicii; 

-30 contracte de achiziţie alimente; 

-14 contracte achiziţie dezinfectanţi; 

-23 contracte diverse; 
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-au fost întocmite un număr de  7  dispoziţii 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 Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu, din punct de vedere al 

respectării Ordonanţei de urgentă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 

contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările 

şi completările ulterioare şi a HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţei de urgenta nr. 34/2006;  

- participarea, în calitate de membri, la lucrările comisiilor de evaluare pentru atribuirea contractelor de 

achiziţie publică iniţiate de catre Spitalul Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu, cu respectarea atribuţiilor 

prevăzute de Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 

contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările 

şi completările ulterioare şi a HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţei de urgenta nr. 34/2006;  

- solutionarea  petiţiilor şi sesizărilor repartizate, conform Ordonanţei nr. 27/2002 - privind 

reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată prin Legea nr. 233/2002 , cu modificarile şi 

completarile ulterioare 

- asigurarea accesului la informaţiile de interes public gestionate de unitate , potrivit Legii nr. 544/2001 

privind liberul acces la informaţiile de interes public si HGR nr. 123/2002 privind aprobarea normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001. 

 

2. Spitalul de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu - Runcu 

I.Descrierea activităţilor 

 

1.1.Structura şi Organizarea resurselor umane  

Spitalul de Pneumoftiziologie T.Vladimirescu a fost înfiiţat prin Ordinul Minsterului Sănătăţii şi 

Familiei nr.722 din 1 Octombrie 2002 prin reorganizarea Sanatoriului TBC  care a funcţionat  până la acea 

dată, transformandu-se  în spital de specialitate pneumoftiziologie.  

Spitalul este situat pe teritoriul comunei Runcu judeţul Gorj şi funcţioneză în subordinea Consiliului 

Judeţean Gorj care este proprietarul terenurilor şi clădirilor deţinute de spital fiind ordonatorul principal 

de credite bugetare.  

Spitalul deţine o suprafată totală de teren de 18 hectare, principalul imobilul fiind clădirea 

spitalului desfăşurată  pe o supfataţă de 3606 mp. Spitalul deţine şi alte imobile , spaţii de cazare hoteliere 

destinate  cazării beneficiarilor tratamentelor de haloterapie precum şi spaţii  pentru personalul medical 

propriu ce nu locuieşte în zona limitrofă. 

   Spitalul de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu, are locaţia într-o clădire de forma literei «Y» , 

cu braţele din faţă larg evazate. Aripile clădirii sunt destinate spitalizării bolnavilor, iar prelungirea literei 

Y este folosită pentru: administraţie la parter, compartiment explorări funcţionale la etajul I şi sala de 

spectacole la etajul II. Cladirea imobiliului are forma unui vapor fiind construită după un proiect elveţian. 
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    În urma Planului Naţional de paturi, Spitalului de Pneumoftiziologie, prin Ordinul Ministerului 

Sănătăţii nr.691/2010, i-au fost repartizate un nr.de 226 paturi, pentru tratarea bolnavilor cu afecţiuni 

pulmonare. 

Din punct de vedere al clasificării spitalelor, Spitalul de Pneumoftiziologie T.Vladimirescu este de categoria 

V, conform  Ordinului Minsiterului Sanataţii nr.673/24.05.2011. 

Spitalul a implementat Sistemul Managementului Calităţii conform ISO 9001:2008 , managerul 

general al spitalului avand ca Politică principală dezvoltarea calităţii serviciilor medicale. 

 

Spitalul de Pneumoftiziologie T.Vladimirescu este reprezentat legal prin dl.Tătaru Tiberiu în 

calitate de Manager.  

Echipa managerială  este formata din – manager, director medical şi director financiar-contabil. 

În anul 2013, prin atingerea unui obiectiv major al strategiei de dezvoltare a spitalului, de către 

managementul unităţii impreuna cu Consiliul Judeţean Gorj, şi anume darea în folosinţă a  

Compartimentului de recuperare, medicină fizică şi balneologie – sală kinetoterapie, sală ergoterapie si 

salină, Spitalul de Pneumoftiziologie are în structura organizatorică, aprobată de către Ministerul Sănătăţii  

prin Adresa nr.XI/A/RA/364/EN/ 22.03.2013 şi Dispoziţia nr.225 din 19.03.2013 a Consiliul Judeţean Gorj, 

următoarele secţii şi compartimente medicale cu care spitalul are încheiat contract de furnizare servicii 

medicale cu CASS Gorj şi care asigură asistenţa medicală de specialitate şi celelalte activităţi medicale 

conexe: 

 Secţia Pneumologie I – 86 paturi, din care:  

- compartiment TBC  60 paturi – contractabile 2013 = 46 ; 

- compartiment   PNEUMOLOGIE 20 paturi - contractabile 2013 = 16 paturi; 

-compartiment RECUPERARE MEDICALĂ RESPIRATORIE = 6 paturi – contractabile 6. 

Asistenţa medicală prin structura de personal este următoarea : 

- 3 medici primari pneumologi ; 

- 15 asistenţi medicali generalişti ; 

- 5 infirmiere; 

- 6 ingrijitoare de curăţenie. 

 

Secţia Pneumologie II – 80 paturi din care:    

-compartiment  TBC  62 paturi – contractabile 2013 = 45; 

-compartiment  PNEUMOLOGIE 12 paturi – contractabile 2013 = 12; 

-compartiment RECUPERARE MEDICALĂ RESPIRATORIE = 6 PATURI – contractabile 6. 

Asistenţa medicală prin structura de personal este următoarea: 

-1 medic primar, doctor în ştiinţe medicale; 

-1 medic primar pneumolog; 

-1medic specialist pneumolog; 

-1medic rezident; 

-13 asistenţi medicali, din care 6 asistenţi medicali cu studii superioare; 

-6 infirmiere; 

-5 ingrijitoare de curatenie. 
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Secţia Pneumologie III – 60 paturi din care:    

-compartiment     TBC  42 paturi – contractabile 2013 = 34; 

-compartiment     PNEUMOLOGIE 12 paturi – contractabile 2013 = 12;  

-compartiment RECUPERARE MEDICALĂ RESPIRATORIE 4 paturi – contractabile 4. 

Asistenţa medicală prin structura de personal este următoarea: 

-1 medic primar pneumolog; 

-1 medic specialist pneumolog; 

-13 asistenţi medicali, din care 1 asistent medical cu studii superioare; 

-6 infirmiere; 

-5 îngrijitoare de curăţenie. 

 

La nivelul fiecarui etaj se află amplasată câte o secţie, fiecare având un compartiment pentru tuberculoză, 

unul pentru alte afecţiuni pneumologice şi un altul pentru recuperare medicală respiratorie, 

compartimentele pentru afecţiuni netuberculoase fiind delimitate de casa scărilor principale. Prin 

delimitarea clară a celor doua categorii de patologii sunt respectate strict circuitele bolnavilor afectaţi de 

tuberculoză fata de cei cu alte afecţiuni pulmonare necontagioase.  

În cadrul secţiilor, există saloane de 3 – 4 paturi şi rezerve cu un pat, fiecare compartiment având sala 

proprie  de servire a mesei, si toate dependenţele strict necesare în conformitate cu Ordinul MS nr. 914/ 

2006.  

Echipamente medicale specifice existente la nivel de sectie : 

          - oxigenatoare – 20; 

          - lampi ultraviolete – 10;                                                                                                                    

          - negatoscoape – 7; 

          - aspiratoare vacuum – 4; 

          - tensiometre – 19; 

          - pulsoximetre – 7; 

          - taliometre = 7. 

Laborator de Analize Medicale  

Structura de personal : 

-1 medic specialist de laborator 

-2 chimisti  

-1 biolog specialist 

-5 asistenţi medicali de laborator 

-1îngrijitor curăţenie. 

Farmacie 

Structura de personal : 

   - 1  farmacist specialist 

   - 3 asistenti de farmacie  

Compartiment radiologie - imagistică medicală 

Structura de personal : 



Consiliul Județean Gorj             Raportul Președintelui 2013 

 
 

169 
 

   - toţi medicii încadraţi în secţiile de pneumologie au competenţă în radiologie şi imagistică medicală. 

   - 2 asistenti radiologie-imagistică medicală; 

Compartiment explorări funcţionale 

Structura de personal : 

-1 asistent medical generalist cu comptenţă în explorări funcţionale. 

Compartiment de prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale 

    Structura de personal 

- medic responsabil cu supravegherea si controlul infectiilor nosocomiale; 

 -1 asistent de igienă şi sănătate publică. 

Ambulatoriu integrat cu cabinet in specialitatea pneumologie, camera de gardă, birou internări 

Structura de personal- programul este asigurat de medicii din secţiile cu paturi ale spitalului şi : 

-2 asistenti medicali  

-1 garderobier . 

 

1.2. Sinteza activităţii medicale la nivelul sectiilor, laboratoarelor şi al celorlalte compartimente 

medicale funcţionale 

Principalii indicatori ai secţiilor cu paturi, reprezentaţi de: 

1.2.1.Consultaţie  

1.2.2.Examen clinic,  consult pneumologic, consulturi interdisciplinare: medicină internă, infecțioase, 

neurologie, psihiatrie, ortopedie, otorinolaringologie, urologie, endocrinologie, chirurgie. 

1.2.3.Examene paraclinice: 

    -  Radiografie toraco-pulmonară = 3314; 

    -  Electrocardiografie = 1493; 

    -  Fibrobronhoscopie = 50; 

    -  Spirometrie = 1570; 

    -  Examene citologice = 85 (contract de colaborare cu Spitalul Judeţean de urgenţă Tg- Jiu); 

    -  Tomografie computerizată regiune toracică cu şi fară substanţă de contrast – contract de colaborare 

cu Spitalul Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu; 

    -  Analize de laborator, existând şi contract de colaborare pentru examen microbiologic cu Spitalul 

Judeţean de urgenţă Tg- Jiu; 

1.2.4.Stabilire de diagnostic  

1.2.5.Tratament medicamentos, materiale sanitare; 

1.2.6.Îngrijire, recuperare, cazare, masa. 

1.2.7.Compartiment recuperare, medicină fizică şi balneologie: 

Salină şi kinetoterapie  

Total pacienţi recuperare medicală respiratorie = 317 pacienţi X 10 = 3170 aerosolizări. 

Pacienţi ambulatoriu = 91 X 10 = 910 aerosolizări. 

     În cadrul laboratorului există compartimentul pentru investigaţie micobacteriologică, dar şi 

compartimentul pentru investigatii biochimice,hematologice, imunologice. Laboratorul de analize 

medicale dispune de următoarele echipamente: 

          - hota de siguranţă biologica cu flux laminar vertical ; 
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          - microscop binocular binoptic CETI ; 

          - microscop binocular XSP-103B; 

          - centrifuga refrigeratoare; 

          - autoclav si etuva sterilizatoare; 

          - statie sterilizare; 

          - balanţă electrica ; 

          - aparat electroforeză tip SEBIA ; 

          - automat hematologie  ABACUS JUNIOR (analizor semiautomat 3 Diff); 

          - semiautomat biochimie CYAN PLUS ; 

          - lampa UV. 

 

Activitatea laboratorului este reprezentată de: 

 examen microscopic B.K. şi cultură ; 

 examene hematologice : hemoleucograma completă, examen citologic al frotiului sanguin, VSH ; 

 examene biochimice : uree, glicemie, transaminaze, creatinina, acid uric, bilirubină totală, 

bilirubina directa, cholesterol, trigliceride, calcemia, LDH, proteine totale, fosfatază alcalină, 

magneziemie, sideremie, examene biochimice ale lichidului pleural, examen sumar urină. 

 teste rapide pentru :sifilis, HIV, Ag HBs, . 

 Efectuarea analizelor medicale din produsele recoltate de la pacienţii internaţi în spital, conform 

Manualului de recoltare şi Contractele de colaborare cu secţiile de pneumoftiziologie. 

 Activitatea laboratorului s-a desfăşurat conform normelor în vigoare privind funcţionarea 

laboratoarelor de analize medicale din Ord. MS 1301/ 2007. 

 Analizele medicale s-au efectuat conform standardelor în vigoare. 

 Laboratorul respectă Regulamentul intern de funcţionare al spitalului şi normele ISO 9001/ 2008 

cu care spitalul este certificat. 

 Produsele analizate în anul 2013, au fost: sânge, sputa, lichid pleural, urina, aspirat bronşic, 

spălătura bronşică. 

 Analizele sunt efectuate cu următoarele aparate: analizor semiautomat biochimie, analizor 

automat hematologie, microscop binocular binoptic CETI, microscop binocular XSP-103 B. 

 Aparatura cu care laboratorul este dotat este performantă şi este inclusă în Planul anual de 

mentenanţă şi verificare al spitalului încheiat cu CJAM Gorj. 

 Activitatea laboratorului s-a încheiat în bune condiţii, aprovizionarea cu reactivi şi materiale 

sanitare consumabile fiind făcută conform Planului anual de achiziţii. 

 În cursul anului 2013, laboratorul a participat Controlul extern de calitate/ Scheme de testare a 

competenţei laboratoarelor, atât pentru biochimie, hematologie cât şi pentru bacteriologie BK. 

 Verificarea calităţii rezultatelor analizelor medicale se face prin efectuarea zilnică a Controlului 

intern, laboratorul utilizând materiale specifice pentru determinarea acestora. 

 Participare în actvitatea de cercetare în care spitalul este implicat privind stocarea şi conservarea 

probelor în condiţii corespunzătoare. 

 1.Număr de analize efectuate în 2013: 

Analize hematologice   =  5920; 
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Analize biochimie   =  26162; 

Teste HIV rapide   = 392; 

Teste sifilis rapide   =  131; 

Teste antigen HBs    = 136; 

Examen sumar de urină   = 88; 

Examen microscopie BK   = 7023; 

Examen culturi BK   =  7023; 

Formula leucocitară  =  17; 

Examen citologic  = 85; Contract de colaborare cu Laboratorul de Anatomie patologică al Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Tg-jiu. 

2.Propuneri de îmbunătăţire a activităţii pentru anul 2014, privind Laboratorul de analize medicale. 

Acreditarea laboratorului conform ISO 15189/2007; 

Diversificarea activităţii laboratorului conform cerinţelor medicilor curanţi; 

Achiziţionarea de aparatură de laborator conform Planului anual de achiziţii; 

Organizarea compartimentului de microbiologie pentru flora nespecifică. 

Implicare în Proiectul de cercetare ,,Identificarea legăturii de cauzalitate între Tuberculoză şi Diabetul 

zaharat, şi îmbunătăţirea serviciului medical”. 

 

Farmacie 

S-a realizat contractarea medicamentelor simptomatice necesare tratării patologiei din sfera respiratorie, 

dar şi medicamentele neaparat necesare în medicina de urgenţă, conform legislatiei în vigoare. S-a reuşit 

realizarea aprovizionării ritmice şi suficiente, de medicamente şi materiale sanitare, astfel încât activitatea 

medicală să se desfaşoare optim din acest punct de vedere. 

Compartiment radiologie - imagistică medicală 

Echipamente existente : 

aparat RX cu lant TV tip TUR 800; 

aparat ELTEX 400; 

maşina developat. 

Număr radiografii efectuate în 2013 = 2957. 

Număr radioscopii efectuate în 2013 = 357. 

Total = 3314. 

Compartiment explorări funcţionale 

        În Compartimentul explorari functionale, există Aparat pentru bronhofibroscopie PENTAX ve este 

deservit de 2 medici cu comptenţă în bronhologie. 

Există si un contract de colaborare cu spitalul din Tg Jiu pentru efectuarea examenelor citologice.  

Numar fibrobronhoscopii = 52 ; Număr examene citologice = 85. 

Echipamentele specifice activităţii, existente la nivelul compartimentului sunt : 

 Spiroanalyzer ST 95; 

 Spirolab,    

 Numar spirometrii în spital = 1517; 

 Numar spirometrii în ambulatoriu = 53; 
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 Numar examene EKG = 1493; 

    Compartimentul somnologie, investigarea polisomnografică evidenţiază cauzele de producere a apneei 

în somn, fapt ce conduce la  ameliorarea calitaţii vieţii şi prevenirea unor complicaţii cardiovasculare şi 

neurologice cu risc vital. 

Compartiment de prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale 

        Există un control eficient al infecţiilor nosocomiale la nivelul spitalului, realizat prin respectarea 

normelor impuse de legislaţia în vigoare şi respectarea planului propriu de supraveghere şi control al 

infecţiilor nosocomiale şi a programului de curăţenie a unităţii ; 

    -  achiziţionarea dezinfectantelor şi produselor necesare asigurării curaţeniei şi dezinfecţiei la nivelul 

unităţii ; 

    -  achiziţionarea unei game diversificate de antibiotice care sa permită o antibioterapie ţintită, în scopul 

stopării dezvoltării germenilor responsabili producerii infecţiilor nosocomiale. 

    - achiziţionarea de lămpi ultraviolete la nivelul secţiilor si ambulatoriului integrat al spitalului. 

Ambulatoriu integrat, camera de gardă, birou internări 

Numar consultaţii 2013 = 1321; 

Nr. Internari = 2454; 

Nr. Decese = 13. 

Din 01.05.2010, la nivelul spitalului funcţionează Ambulatoriu Integrat al Spitalului, cu cabint în 

specialitatea Pneumologie având o activitate de 35 de ore pe săptămână, fapt ce ne-a permis contractarea 

unui numar de 28 de consultaţii / zi si posibilitatea ca în momentul în care se va reuşi acreditarea 

laboratorului si compartimentului radiologie, să realizam si  contractarea investigaţiilor paraclinice. 

   Echipamentele specifice activităţii, existente la nivelul compartimentului sunt : 

- spirometru – 1  

- aspirator vacuum – 1  

- negatoscop – 1  

- tensiometru – 1 

- lampa UV 

Compartimentul dietetică 

     Contract prestări servicii ; 

     Ştiind faptul că alimentatia corespunzătoare este un factor extrem de important în vindecarea 

tuberculozei dar si a celorlalte boli respiratorii, au fost elaborate meniuri diversificate si prepararea 

corespunzatoare a acestora, pentru satisfacerea atat a nevoilor organoleptice cât si a necesarului zilnic de 

calorii, ţinându-se seama de faptul că simptomatologia generată de afecţiunile tratate (febra, frison, 

durere, dar şi de boala în sine), necesită o creştere a necesarului zilnic de calorii, necesită şi obligatoriu de 

respectat. Regimurile impuse de patologie sunt codificate, iar asistentul de dietetică comunică permanent 

cu medicii şi totodată verifică gradul de satisfacţie al pacienţilor. 

 

1.3. Concluzii privind imbunatăţirea activităţii medicale realizata in anul 2013   

 

S-au depăşit estimările privind cazurile externate la începutul anului 2013: 

Externări pneumologie = 1226 
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Externări tuberculoză = 1057 

Esternări recuperare = 149 

 în anul 2013 adresabilitatea către serviciile noastre a crescut, preponderent fiind afluxul de 

pacienţi ce au domiciliul declarat în mediul rural, aproape 50 % având vârste cuprinse între 

45-65 de ani; din statistici reieşind în mod clar că mai mult de 2/3 dintre pacienţii internaţi 

sunt bărbaţi ( 73,84 %) 

 de asemenea, cazurile internate au domiciliul stabil în procent de peste 90 % în judeţul Gorj, 

adresabilitatea din partea altor judeţe, în secţia noastră, fiind evaluată la aprox. 7,86 %. 

 în privinţa cazurilor de tuberculoză, reiese din statistica anuală a secţiei că, această boală 

afectează afectează preponderent populaţia masculină ( 86,01 %) iar d.p.d.v demografic, 

populaţia din mediul rural este, în continuare, mai expusă riscului de îmbolnăvire ( 71,48 % ) 

 toate acestea, precum şi faptul că, atât la cazurile de pneumologie cât şi la cele de tuberculoză 

există peste 65 % comorbidităţi associate, ne conduc spre creşterea indicelui de complexitate / 

caz, influenţând însă şi costurile în mod corespunzător. 

 S-a îmbunătăţit  circuitul documentelor medicale; 

     S-a diversificat activitatea ambulatoriului integrat al spitalului, pacienţii beneficiind şi de 

aerosoloterapie, spirometrii, având şi pacienţi din alte judeţe. 

 S-au îmbunatăţit condiţiile hoteliere pentru pacienţi: 

 apă caldă zilnic la un program stabilit;  

 confort termic pentru pacienţi în toate spaţiile deservite: saloane, toalete, duşuri, sală de mese, 

holuri. 

 S-a realizat dimensionarea eficientă a numărului de paturi; 

În vederea realizării unor servicii medicale cât mai satisfăcătoare, dar şi pentru realizarea unei contractări 

cât mai avantajoase cu Casa de asigurări de sănătate, s-au angajat încă doi medici pneumologi. 

Creşterea adresabilităţii spre spitalul nostru prin: 

 permanente discutii si colaborare cu medicii pneumologi de la dispensarele TBC din teritoriu, cu 

medicii de familie in vederea orientării pacienţilor cu afecţiuni respiratorii spre spitalul nostru, 

evident fiind faptul ca o afecţiune respiratorie este cel mai bine tratată de medicii specialiţti în 

pneumologie, dar si faptul că un diagnostic precoce si un tratament adecvat ar scădea procentul 

pacientilor cu complicaţii si comorbidităţi, şi implicit ar conduce la o spitalizare mai scurtă si 

economie de medicaţie;  

 intensificarea publicitatii prin mass-media, medicii noştrii şi managerul unităţii fiind frecvent 

participanţi în emisiuni tv şi radiofonice pentru a informa populaţia asupra posibilităţilor de 

investigare şi tratament oferite de spitalul nostru dar şi pentru a veni în ajutorul pacientului prin 

informare asupra traseului de urmat în sistem. 

 de o mare importanţă au fost şi manifestările stiintifice, referitoare la serviciile de calitate 

acordate de unitatea noastră. În acest sens amintim cea de-a patra ediţie a simpozionului anual 

organizat de spitalul nostru ,,Patologia respiratorie în practica medicală curentă,,. 

 nu trebuie minimalizată nici - permanenta informare prin reţelele de socializare despre activitatea 

medicală şi ştiinţifică a spitalului; 
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 actualizarea permanentă a site-ului asupra noutăţilor apărute în activitatea spitalului.  

 au fost efectuate o serie de cursuri de către medici şi asistenţi pentru actualizarea cunoştinţelor 

şi realizarea unui act medical de calitate. 

 s-a îmbunătăţit modalitatea de raportare în sistem informatic prin buna colaborare dintre 

informaticianul angajat al spitalului şi firma ce asigură service-ul spitalului, conform contractului 

încheiat cu aceasta. 

 s-a reuşit finalizarea şi organizarea salinei artificiale cu circuit atât intern pentru pacienţii 

spitalizaţi cât şi cu circuit extern pentru cei veniţi prin ambulatoriu. Prin aceasta preconizăm 

realizarea diversificării serviciilor medicale, creşterea adresabilităţii şi îmbunătăţirea confortului 

de viaţă al pacienţilor şi a tuturor celor ce beneficiază de salinoterapie dar şi o mai bună negociere 

cu casa de asigurări pentru viitorul contract de prestări servicii medicale. 

 prin faptul că una din patologiile ce pot beneficia cu succes de salinoterapie este sindromul de 

apnee în somn, se oferă posibilitatea creşterii adresabilităţii spre Serviciul Polisomnografie şi în 

consecinţă creşterea adresabilităţii spre spital. 

 s-a reabilitat exteriorul vilei şi s-a inclus parterul acesteea  în regim hotelier, având în vedere că  

salina are şi un circuit pentru pacienţii din ambulatoriu. 

 a crescut adresabilitatea din alte judeţe comparativ cu anii precedenţi, aspect deziderat de 

managementul spitalului pentru a putea deveni spital regional de monospecialitate şi pentru a 

obţine criteriul II M în cadrul clasificării spitalelor. 

 S-a iniţiat procesul de acreditare al spitalului; 

 Sala de kinetoterapie diversifică serviciile oferite pacienţilor noştrii ştiindu-se cât de importantă 

este kinetoterapia în recuperarea sechelelor ce pot rămâne după tratamentul medicamentos şi 

acest aspect este un factor important de creştere a adresabilităţii cu toate repercursiunile pozitive 

ce rezultă din asta. Aceste două servicii înfiinţate anul acesta ne vor ajuta şi în creşterea 

adresabilităţii din alte judeţe. 

 Foarte important pentru atingerea nivelului II M în cadrul clasificării spitalelor este continuarea 

studiilor în cadrul Acordului de  colaborare ştiinţifică cu  Catedra de Genetică din cadrul UMF 

Craiova, la nivelul spitalului fiind în curs de desfăşurare două proiecte ştiinţifice. S-a continuat 

colaborarea cu facultatea de Kinetoterapie din cadrul  UCB Tg-Jiu, studenţii acestei discipline 

desfăşurându-şi stagiile de practică medicală în sala de kinetoterapie, secţile şi laboratorul de 

analize medicale. 

 Tot la nivelul 2013 s-a iniţiat şi studiul de anvergură internaţională ,,Tandem – identificarea 

legăturii de cauzalitate şi îmbunătăţirea seviciului medical’’, proiect ce sperăm să deschidă noi 

perspective şi oportunităţi spitalului nostru. 

 Noua rampă de gunoi satisface cerinţele standard solicitate de norme. 

 Contractul de voluntariat cu penitenciarul a condus la curăţirea şi înfrumuseţarea curţii spitalului, 

fiind un prim pas în amenajarea peisagistică, ce duce la creşterea confortului oferit pacienţilor, 

plimbările şi curele de aer fiind un factor adjuvant în recuperarea funcţiei respiratorii a 

pacienţiilor, ştiindu-se faptul că spitalul este amplasat într-o zonă cu puternice influenţe 

mediteraneene. 
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VIII. PROTECȚIA MEDIULUI 

        Serviciul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor şi  a Activităţilor de Salubrizare  Gorj este un serviciu 

public de interes judeţean,cu personalitate juridică,constituit (01.05.2007) în temeiul prevederilor  Legii 

215/2001privind administraţia publică locală,republicată ,cu modificările şi completările ulterioare, a 

prevederilor OUG nr.78/2000 privind regimul deşeurilor,aprobată cu modificări şi completări prin Legea 

nr.426/2001, cu modificările şi completările ulterioare-ordonanţa abrogată prin apariţia Legii nr.211/2011 

privind regimul deşeurilor -şi al prevederilor O.G.nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi 

rurale,cu modificările şi completările ulterioare. 

     Ca aparat de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj, Serviciul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor şi  

a Activităţilor de Salubrizare  Gorj a activat în următoarele direcţii: 

 

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. 

   Conform legislaţiei în vigoare( HG.856/2002 şi Legea 211/2011),persoanele juridice care generează      

deşeuri  au obligaţia colectării separate,depozitării temporare,predării spre reciclare colectorilor 

autorizaţi şi evidenţierii gestiunii pentru fiecare tip de deşeu.  

Printre măsurile de reducere a cantităţii de deşeuri eliminate în afara unui cadru controlat,enumerăm 

Campania Naţională pentru colectarea cartuşelor de imprimantă consumate, Serviciul Judeţean de 

Gestionare a Deşeurilor şi  a Activităţilor de Salubrizare  Gorj fiind unitatea responsabilă cu coordonarea 

acestei acţiuni din partea Consiliului Judeţean Gorj ,pentru toate unităţile subordonate. 

    Pe tot parcursul anului 2013,salariaţii serviciului nostru au fost implicaţii în 

responsabilizarea,administraţiilor publice locale în ceea ce  priveşte obligativitatea  colectării 

separate,pentru cel puţin următoarele tipuri de deşeuri: 

hârtie,metal,plastic,sticlă. 

     Am avut comunicare permanentă cu firma Polaris,proprietara Depozitului ecologic,în legătură cu 

neachitarea taxei de depozitare de către unele primării,existând pericolul blocajului financiar.De 

asemenea au fost informaţii şi despre  

restanţele la plata serviciului de salubrizare înregistrate de unele primării către cei 13 operatori titulari  de 

proiecte PHARE. 

     Toate aceste informaţii le-am adus la cunoştinţă doamnei vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Gorj 

Mădălina Ciolocoi, aceasta discutând lunar cu primarii localităţilor cu restanţe,realizându-se o reeşalonare 

a plăţilor către operatori şi către Polaris.  

    De asemenea ne-am implicat în conştientizarea populaţiei cu privire la colectarea selectivă a deşeurilor 

şi la faptul că este interzisă abandonarea deşeurilor  şi eliminarea lor în afara spaţiilor autorizate în acest 

scop,la nivelul fiecărei localităţi fiind împărţite pliante.   
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                                                                S.M.I.D.S. în judeţul Gorj 

 

      Judeţul Gorj  beneficiază de asistenţă tehnică din partea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice 

pentru pregătirea proiectului ,Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide în Judeţul Gorj. 

Aplicaţia de finanţare a Proiectului este pregătită de consorţiul ISPE/Bucureşti –EPEM/Grecia, în baza 

contractului de asistenţă tehnică,,Sprjin pentru A.M.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 cadrul proiectului se vor realiza investiţii în infrastructură necesară colectării şi tratării 

deşeurilor,închiderea celor 7 depozite urbane neconforme şi campaniei de conştientizare a populaţiei. 

    Solicitant eligibil şi beneficiar în cadrul proiectului este Consiliul Judeţean Gorj iar beneficiarii finali sunt 

autorităţile locale. 

     În vederea asigurării implementării proiectului,,SMIDS” în judeţului Gorj Consiliul Judeţean în calitate 

de beneficiar al Proiectului,a înfinţat U.I.P.,conform HCJ 678/15.06.2010 şi reorganizată prin HCJ 

49/31.05.2011,aceasta fiind o condiţie de eligibilitate a proiectului. Unitatea de Implementare a 

Proiectului este alcătuită din 9 membri,cu diverse specializări(experţi tehnicii,financiari,juridici,relaţii 

publice,achiziţii), 5 dintre aceştia fiind salariaţi ai Serviciului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor şi  a 

Activităţilor de Salubrizare  Gorj (managerul proiectului,responsabil financiar şi 3 responsabili tehnici). 

   Unitatea de Implementare a Proiectului este responsabilă pentru toate fazele proiectului 

(pregătire,implementare, operare). 

   Perioada de eligibilitate a cheltuielilor în cadrul proiectului este 2013-2015,iar Consiliul Judeţean,în 

calitate de solicitant,va asigura toate cheltuielile pentru cofinanţarea proiectului,inclusiv TVA recuperabil. 

   După aprobarea Planului de Investiţii pe Termen Lung(P.I.T.L.)pentru judeţul Gorj( februarie 2011),în 

cadrul fazei de pregătire a proiectului,s-a trecut la realizarea Aplicaţiei de finanţare,care conţine Studiul 

de Fezabilitate ,Analiza Cost Beneficiu,Analiza Instituţională şi Evaluarea Impactului asupra Mediului. 

    La elaborarea Aplicaţiei de Finanţare,o contribuţie substanţială au avut-o şi salariaţii Serviciului 

Judeţean de Gestionare a Deşeurilor şi  a Activităţilor de Salubrizare  Gorj,atât cei din componenta 

U.I.P.,cât şi cei din teritoriu,aceştia realizând majoritatea documentaţiilor necesare obţinerii 

finanţării,cum ar fi: 

  -Identificarea infrastructurii existente la nivelul fiecărei Unităţi Administrativ Teritoriale,realizate prin 

proiecte PHARE/CES 2004-2006 sau investiţii private,şi a contractelor de servicii încheiate,în vederea 

integrării acestora în noul proiect; 

 - Emiterea de HCL-uri pentru toate terenurile pe care se propun investiţii prin proiect,care să facă dovada 

că acestea aparţin domeniului public al administraţiei locale,pe raza căreia se propune investiţia,sunt date 

în administrare  Consiliului Judeţean(ca beneficiar) şi sunt puse la dispoziţia proiectului. 

  - Emiterea unor adeverinţe prin care se menţionează că nu au fost depuse cereri de retrocedare şi că nu 

există litigii cu privire la stabilirea şi delimitarea proprietăţii-pe terenurile pe care se propun investiţii; 

  - Obţinerea avizelor de gospodărire a apelor de la Administraţia  Naţională ,,Apele Române”-

Administraţia Bazinală 

de Apă Jiu,pentru închiderea depozitelor neconforme de deşeuri de la Motru,Turceni , Rovinari,Ţicleni, 
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Tg- Cărbuneşti,Novaci,Bumbeşti-Jiu; 

   -Obţinerea unei Hotărâri de Consiliul Local privind darea în administrarea a suprafeţei de 43 000mp 

situată în vecinătatea Depozitului Ecologic din ,,Dealul Calului” în vederea construirii Centrului de 

Management Integrat al Deşeurilor  Tg-Jiu( instalaţiaT.M.B.simplă+ staţia de sortare). 

 -Depunerea la OCPI Gorj a documentaţiei de dezmembrare a suprafeţei de 4,3 ha din suprafaţa totală de 

37 ha destinată Depozitului Ecologic Tg-Jiu şi obţinerea certificatului de urbanism de la Primăria Tg-Jiu. 

 -Obţinerea extraselor de carte funciară şi a certificatelor de urbanism pentru terenurile pe care se propun 

investiţiile. 

   Ţinând cont de complexitatea şi dificultăţile proiectului,(7 revizii ale documentaţiei) prin HCJ 

nr.29/15.03.2013 a fost numită o nouă Unitate de Implementare a Proiectului, formată din 15 membrii 

din aparatul Tehnic al Consiliului Judeţean ,persoane cu multă experienţă în realizarea de proiecte. 

     În aprilie 2013 s-a obţinut Acordul de Mediu iar în data de 28.06.2013,Consultantul a predat Aplicaţia 

de Finanţare. În cadrul Analizei Instituţionale nu s-au finalizat Documentul Poziţie(Contractul de asociere) 

şi Actul Adiţional la Contractul de Concesiune dintre Primăia Tg-Jiu şi Firma Polaris, proprietara Depozitului 

ecologic. 

    După o analiză detaliată a condiţiilor de finanţare,a capacităţii de cofinanţare şi susţinere a proiectului 

şi a riscurilor privind recuperarea costurilor implicate în proiect,Consiliul Judeţean nu a aprobat Aplicaţia 

de Finanţare şi a luat decizia de a se retrage de la implementarea proiectului. 

 

       

LET'S DO IT ROMÂNIA 

 

       -Proiect ,,Curăţenie în toată ţara într-o singură zi” 

         Perioada de derulare :1 iulie – 1 noiembrie 2013. 

                     Scop:curăţarea mormanelor de gunoi din arealele naturale ale ţării ,într-o  singură zi. 

Prin semnarea Acordului de Parteneriat nr. 9592/12.08.2013,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   de 

către salariaţii S.J.G.D.A.S. Gorj. 

2.Sprijin pentru organizarea  cartării şi realizării hărţii deşeurilor din judeţul  Gorj , prin furnizarea  de date 

asupra locaţiilor unde sunt  mormane de gunoi; 

3.Sprijin pentru mobilizarea cât mai multor voluntari din localităţi în vederea strângerii deşeurilor  din 

zonele limitrofe  acestora , administrate de Primăriile locale; 

4.Implicarea operatorilor  de salubritate  cu care  Primăriile  au încheiat contracte de  prestări servicii în 

vederea asigurării ridicării deşeurilor colectate  de voluntari; 

5.Sprijin la stabilirea unor zone de stocare temporară  a deşeurilor strânse de voluntari , în apropierea  

unor drumuri practicabile,accesibile maşinilor de transport deşeuri; 

6.Contactarea operatorului depozitului conform de la Tg-Jiu (SC POLARIS)în vederea  acceptării depozitării 

gratuite a deşeurilor  colectate în  cadrul acestei acţiuni; 



Consiliul Județean Gorj             Raportul Președintelui 2013 

 
 

178 
 

7.Repartizarea locaţiilor cu deşeuri identificate , pe instituţii şi voluntari , indicarea căilor de acces spre 

acestea; 

8.Coordonarea acţiunii  propriu-zise de curăţenie(28.09.2013),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.; 

 După centralizarea datelor la nivel naţional, judeţul  Gorj a fost nominalizat ca fiind situat pe locul II la 

nivel naţional în ceea ce priveşte  numărul de voluntari participanţi la această acţiune. Nominalizarea  a 

fost  făcută de Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice care  a centralizat datele  din fiecare judeţ al 

ţării,judeţul Gorj reuşind să mobilizeze  un număr de 13 612 voluntari. 

                                                   

P.E.A.D.2013-2014 

              

      Prin Dispoziţii ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj, Serviciul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor 

şi  a Activităţilor de Salubrizare  Gorj,a fost nominalizat în ultimi 5 ani ca reprezentant a Consiliului 

Judeţean ,pentru implementarea la nivelul judeţului a Programului European de distribuire de ajutoare-

produse alimentare-destinate persoanelor cele mai defavorizate din România ( H.G. 600/2009 modificată 

şi completată de H.G. 950/2012). 

      Programul se desfăşoară pe perioada a doi ani calendaristici 1 iulie -1 mai,implementarea sa 

necesitând realizarea următoarelor acţiuni: 

     - constituirea grupului de lucru la nivelul judeţului; 

     - încheierea protocolului pentru spaţiului de depozitare ( depozitul judeţean) între Consiliul Judeţean 

şi  

 Direcţia Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Gorj ;                      

    - pregătirea depozitului în vederea recepţiei produselor:curăţenie,igienizare,dezinsecţie,deratizare etc.; 

     -centralizarea numărului de beneficiari,pe cele 5 categorii, de la instituţiile abilitate (Casa Judeţeană de 

Pensii Gorj,Agenţia Judeţeană de Ocuparea Forţei de Muncă Gorj,Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Gorj , Primării) şi comunicarea acestuia către APIA Bucureşti în vederea stabilirii cantităţilor de 

ajutoare ce vor fi repartizate judeţului,funcţie de numărul total de beneficiari; 

    - întocmirea listelor nominale ale beneficiarilor şi avizarea lor; 

    -încheierea acordurilor de colaborare între Consiliului Judeţean şi Primării; 

    -urmărirea nominalizării  persoanelor responsabile de gestionarea şi distribuirea produselor alimentare 

prin act administrativ al primarilor; 

     - întocmirea caietelor de sarcini în vederea licitării operaţiunilor de manipulare (încărcare – descărcare) 

şi 

transport produse alimentare de la depozitul judeţean către primării; 

-luarea la cunoştinţă a graficelor de livrări pentru fiecare produs alimentar, transmise de APIA-Direcţia      

Măsuri de Piaţă şi operatorii economici furnizori de produse; 

    -întocmirea graficelor de livrare către destinatarii finali; 

   -primirea-recepţia produselor alimentare la depozitul judeţean; 

    -livrarea produselor alimentare din depozitul judeţean către destinatarii finali(Primării). 

   - distribuirea produselor alimentare către persoanele defavorizate; 
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   -raportarea,săptămînal,la APIA- Direcţia Măsuri de Piaţă a situaţiei privind gestionarea şi distribuirea 

produselor alimentare; 

    - întocmirea,lunar,a documentaţiei privind rambursarea cheltuielilor de manipulare-transport a 

produselor alimentare şi înaintarea cererii de rambursare la Consiliului Judeţean şi APIA. 

   - întocmirea centralizatoarelor pe produse şi categorii de beneficiari,la nivelul fiecărei localităţi: 

   - centralizarea datelor la nivelul judeţului; 

   - transmiterea datelor finale la APIA Bucureşti; 

-întocmirea raportului anual. 

 

 

    Angajaţii Serviciului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor şi  a Activităţilor de Salubrizare  

Gorj,monitorizează 

permanent derularea PEAD asigurând consultanţă şi îndrumarea necesară prin deplasări la beneficiarii 

finali(sediul primăriilor şi la depozitele locale),corectând deficienţele constatate. 

    În primul trimestru al anului 2013 am finalizat PEAD 2012/2013 la cele 11 produse. Din păcate ne-am 

confruntat cu deficieţe nemaiântâlnite  anii anteriori,cauzate de lipsa materiilor-prime la unii operatori 

economici,consecinţă fiind nerespectarea termenelor de livrare şi reprogramarea lor până în luna 

februarie (orez,roşii în bulion,mazăre verde în saramură) sau  sistarea livrărilor la făina albă de grâu şi 

ulei,produse care au fost livrate  judeţului Gorj în  

cantitate de 208 980 kg(39,94% din program ) 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. 

   În cadrul PEAD 2013/2014, la data de 31 iulie 2013,la cele 5 categorii de  persoane defavorizate totalizăm 

un număr de 40 696.În funcţie de această cifră,judeţului Gorj i-au fost repartizate iniţial următoarele 

cantităţi de ajutoare alimentare: 

                                                                                                                              

   -făină albă                           692 575                                                                        

   - mălai                                 377 358                                                                          

   - paste făinoase                     25 906                                                                          

   - ulei                                    233 671                                                                          

   - roşii în suc propriu              41 449                                                                          

   - zacuscă                                21 812                                                                          

   - conservă carne porc             15 543                                                                         

   - miere albină                         12 974                                                                         

    - zahăr                                  122 710                                                                        

             TOTAL                      1 543 998 

 

      Ulterior,în cursul lunii septembrie,APIA Bucureşti a suplimentat cantităţile la unele produse,cantităţile 

finale fiind de 31 256 kg paste făinoase,57 853kg - roşii în suc propriu ,33 824 kg zacuscă şi 47 927,4 kg- 

conservă carne porc, cantitatea totală ,pe cele 9 produse ajungând la cifra de 1 610 149 kg,în valoare de 

47 174 125,12 lei , media/beneficiar fiind de : 17,018257 kg făină albă, 9,27607 kg mălai,0,768gr. paste 
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făinoase, 5,74187 L ulei, 1,422 kg roşii în suc propriu, 0,831 kg zacuscă 1,178 kg conservă carne porc, 

0,31882 kg miere albină,3,015284 kg zahăr.  

Suplimentarea cantităţilor la cele 4 produse a necesitat refacerea calculelor privind cantităţile/beneficiar 

şi pe localităţi. 

     Exceptând produsul miere de albină la care au existat suspiciuni  cu privire la calitatea produsului 

furnizat, A.P.I.A. demarând negocierea altor contracte de achiziţie , celelalte  opt produse  alimentare au 

fost livrate destinatarilor finali(Primării) în totalitate, fiind spre final etapa I de distribuire a lor către 

persoanele defavorizate aflate pe listele întocmite la data de 31.07.2013. 

 

ALTE ACTIVITĂŢI: 

 

   ●  La solicitarea  Instituţiei Prefectului,salariaţii Serviciului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor şi  a 

Activităţilor de Salubrizare  Gorj au acordat sprijin Comitetului Judeţean de Iniţiativă şi Autorităţilor locale 

la mobilizarea agricultorilor de a se înscrie,pe bază de cerere,până la data  de 20 septembrie 2013 

inclusiv,prin intermediul primăriilor,în vederea participării la alegerile pentru Colegiul Judeţean al Camerei 

pentru Agricultură,Industrie Alimentară,Piscicultură,Silvicultură şi Dezvoltare Rurală. 

    Alegerile s-au desfăşurat în data de 10 noiembrie 2013,în 47 din cele 70 unităţii administrativ- teritoriale 

la nivelul 

judeţului,acolo unde şi-au declarat,sediul exploataţiei agricole,prin cereri formulate pentru înscrierea în 

Camera Agricolă,minim 5 persoane. 

      ● Prin Ordin nr.210/09.08.2013 Prefectul Judeţului Gorj,Consiliul Judeţean  Gorj a fost nominalizat să 

facă parte din Comisia mixtă constituită pentru verificarea pregătirii şi realizării de către primării a 

salubrizării cursurilor de apă,în perioada 15 martie-10 aprilie 2013. 

  Salariaţii Serviciului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor şi  a Activităţilor de Salubrizare  Gorj s-au 

deplasat,în teritoriu,având în vedere îndepărtarea depozitelor de deşeuri şi de material lemnos de pe 

malurile şi albiile cursurilor de apă,ce puteau crea baraje naturale sau să pună în pericol integritatea 

podurilor şi podeţelor.De asemenea s-a avut în vedere îndepărtarea depozitelor de material lemnos de 

pe formaţiunile torenţiale din apropierea zonelor locuite şi luarea măsurilor necesare pentru a evita 

producerea de evenimente  care să pună în pericol populaţia,construcţiile sau mediu. 

 

IX. EVIDENȚA PERSOANELOR 

  

Activitatea de evidență a persoanelor prezintă o importanță deosebită pentru statul român, în 

sensul cunoașterii și individualizării tuturor cetățenilor, al desfășurării corespunzătoare a multiplelor 

raporturi dintre instituțiile statului și cetățeni în realizarea drepturilor și obligațiilor ce revin acestor părți, 

pentru monitorizarea mișcării populației pe teritoriul țării și, nu în ultimul rând, pentru a veni în sprijinul 

structurilor Ministerului Afacerilor Interne care desfășoară activități în scopul prevenirii și combaterii 

infracțiunilor, precum și al instituțiilor cu atribuții în domeniul apărării, siguranței naționale, ordinii și 

liniștii publice și justiției. 

În cursul anului 2013, Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Gorj (DCJEP) şi-a 

desfăşurat activitatea conform Planului anual de măsuri şi acţiuni și a Planurilor semestriale de activităţi 
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aprobate, cu respectarea normelor legale în vigoare şi a dispoziţiilor Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor 

şi Administrarea Bazelor de Date (DEPABD), coordonând şi controlând metodologic activitatea serviciilor 

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

 

A. Activităţi pe linie de management 

Au fost întocmite documentele de organizare şi planificare a activităţilor în conformitate cu 

Metodologia DEPABD nr. 3462829/12.07.2012 privind întocmirea de către serviciile publice comunitare de 

evidenţă a persoanelor a documentelor pe linie de management, organizarea activităţii de evidenţă a 

persoanelor şi stare civilă şi monitorizarea indicatorilor specifici care se transmit periodic la Direcţia pentru 

Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, cu modificările şi completările ulterioare, 

respectiv: Planul de măsuri și acțiuni al DCJEP pe anul 2014, Planurile de activităţi al DCJEP Gorj pe 

semestrele II 2013 și I 2014, Planurile de activităţi ale Serviciului Evidenţa Persoanelor pe trimestrele II, III, 

IV 2013 şi I 2014 şi Planurile de activităţi ale Compartimentului Stare Civilă pe trimestrele II, III, IV 2013 şi 

I 2014. 

De asemenea, au fost întocmite Analizele activităţilor desfăşurate la nivelul DCJEP Gorj în cursul 

semestrului II 2012 și I 2013, precum și în anul 2012, Rapoartele de analiză a activităţilor desfăşurate în 

trimestrele IV 2012 și  I, II, III 2013 de către Serviciul Evidenţa Persoanelor, respectiv Compartimentul Stare 

Civilă.  

Au fost întocmite şi înaintate DEPABD situaţiile statistice şi rapoartele de analiză a activităţilor 

aferente lunilor decembrie 2012 - noiembrie 2013: 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,   trimestrelor IV 2012 și I, II, III și IV 2013: 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, cele aferente semestrului II 2012 și I 2013: Sinteza privind activitatea de 

control şi îndrumare metodologică pe linie de evidenţă a persoanelor şi Sinteza activităţii desfăşurate pe 

linie de stare civilă. 

Lunar a fost întocmită şi transmisă la BJABDEP Gorj Situaţia centralizatoare privind rebuturile de 

cărţi de identitate şi cărţi de alegător înregistrate la nivelul SPCLEP aflate în coordonare. 

 

Pentru evidenţierea activităţii serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, zilnic au 

fost transmiși la DEPABD indicatorii privind numărul de cereri de eliberare a cărţilor de identitate, 
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respectiv a cărţilor de identitate provizorii, primite la ghişeele serviciilor locale.   

 

 Dispoziţiile DEPABD au fost prelucrate cu lucrătorii Serviciului Evidenţa Persoanelor şi 

Compartimentului Stare Civilă de îndată ce acestea au fost primite, fiind transmise în cel mai scurt timp 

către serviciile locale de evidenţă a persoanelor prin Reţeaua de Comunicaţii Voce - Date a Ministerului 

Afacerilor Interne şi către oficiile de stare civilă din judeţ prin poşta militară sau Internet. 

 

În cursul anului 2013 a fost implementat 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 a fost creşterea eficacităţii activităţii 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 DCJEP Gorj au 

beneficiat de cursuri de perfecţionare în domenii de interes pentru administraţia publică, după cum 

urmează: 

1. Stare civilă, evidenţa persoanelor – competenţe comune. Competenţe informatice – 14 

persoane. 

2. Protecţia datelor cu caracter personal. Manager resurse umane – 14 persoane 

3. Formare formatori - mentori – 6 persoane 

4. Competențe comune - Comunicare în limba engleză - 3 persoane 

5. Expert accesare fonduri structurale şi de coeziune europene - 2 persoane,  

6. Manager proiect - 6 persoane 

7. Afaceri europene şi managementul proiectelor europene (curs desfășurat la Institutul 

European de Afaceri Interne din Maastricht – Olanda) – 2 persoane 

8. Expert achiziţii publice – 6 persoane.  

 

În această perioadă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 672/2002 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, fiind parcurse, în 

principal, etapele de organizare a procesului privind implementarea acestuia, de analiză și implementare 

efectivă acestui sistem, precum și de implementare a standardelor de control intern managerial și de 

întocmire a 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. 

 

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 
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funcţionarea serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor. La nivelul Direcţiei este 

implementat sistemul de management al calităţii conform standardelor ISO 9001, în permanenţă 

urmărindu-se respectarea procedurilor din manualul calităţii.  

În cursul lunii ianuarie organismul de certificare – CERTROM - a efectuat un audit de supraveghere 

a sistemului de management al calităţii implementat la nivelul Direcţiei Comunitare Judeţene de Evidenţă 

a Persoanelor Gorj, ce a avut ca scop evaluarea gradului de menţinere şi îmbunătăţire a sistemului de 

management al calităţii conform cerinţelor standardului SR EN ISO 9001:2008. 

Cu această ocazie au fost identificate două neconformităţi minore care au fost corectate în 

termenul stabilit de către auditor.  

 

DCJEP Gorj şi serviciile publice comunitare locale au desfăşurat acţiuni de mediatizare a 

obligaţiilor dispuse de art. 15 şi art. 19 din OUG nr. 97/2005, republicată, a sancţiunilor prevăzute de art. 

43 din acelaşi act normativ, precum şi a documentelor necesare eliberării actelor de identitate, acestea 

concretizându-se în 55 de interviuri, conferinţe de presă sau comunicate de presă, din care 37 aparţin 

DCJEP Gorj. În toate cazurile activitatea serviciilor de eviență a persoanelor a fost reflectată favorabil. 

 

Un obiectiv central al activităţii DCJEP Gorj îl reprezintă asigurarea pregătirii profesionale 

continue a personalului din subordine şi a celui aflat în coordonare metodologică. Pregătirea profesională 

a inclus prelucrarea dispoziţiilor transmise de către DEPABD, a temelor elaborate la nivelul DCJEP Gorj, 

precum şi a concluziilor rezultate în urma controalelor tematice metodologice pe linia evidenţei 

persoanelor şi stării civile efectuate de către DEPABD, respectiv DCJEP Gorj. 

Pentru aceasta, dispoziţiile DEPABD au fost prelucrate cu lucrătorii DCJEP Gorj de îndată ce 

acestea au fost primite şi au fost transmise SPCLEP şi oficiilor de stare civilă în cel mai scurt timp prin 

reţeaua VPN, respectiv prin poşta militară sau Internet. 

În conformitate cu Planul anual de pregătire profesională pe anul 2013, au fost întocmite şi 

transmise SPCLEP aflate în coordonare metodologică temele aferente lunilor ianuarie-decembrie, pe liniile 

evidenţei persoanelor, prelucrării datelor cu caracter personal, protecţiei informaţiilor clasificate, 

informatică şi domeniului Schengen. 

 

În cursul anului 2013 au avut loc 4 convocări trimestriale metodologice cu lucrătorii de evidenţă 

a persoanelor din cadrul serviciilor locale aflate în coordonare. Au fost dezbătute cu precădere aspecte 

legate de implementarea SISTEMULUI NAŢIONAL INTEGRAT DE INTRODUCERE ŞI ACTUALIZARE A 

INFORMAŢIILOR LEGATE DE EVIDENŢA PERSOANELOR (nSNIEP), la convocare participând şi şeful BJABDEP 

Gorj. 

Celelalte puncte pe ordinea de zi au vizat prelucrarea Rapoartelor privind principalele concluzii 

rezultate în urma activităţilor de sprijin, îndrumare şi control metodologic pe linia evidenţei persoanelor 

efectuate la serviciile publice comunitare de profil de pe raza judeţului Gorj în trimestrele I, II, III şi IV 2013 

și a dispozițiilor DEPABD. 

 Cu ocazia convocării din data de 21.06.2013 au fost realizată o prezentare privind identificarea 

persoanelor după semnalmente (Metoda portretului vorbit) – realizată de un ofiţer din cadrul Serviciului 

Criminalistică - IPJ  Gorj. 
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De asemenea, au fost dezbătute aspecte referitoare la activitatea SPCLEP privind privind 

activităţile comune SPCLEP - SPCEEPS Gorj,  cu participarea unui ofiţer din cadrul SPCEEPS Gorj. 

 DCJEP Gorj a transmis către SPCLEP, în format electronic, MAPA DOCUMENTARĂ întocmită la 

nivelul SEP, actualizată, 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. 

 

De asemenea, au fost organizate 2 convocări metodologică semestriale a ofiţerilor de stare civilă 

din judeţ, la sediul Consiliului Județean Gorj, ocazie cu care au fost prelucrate:, aspecte referitoare la 

colaborarea dintre structurile de evidenţă a persoanelor şi cele de stare civilă din judeţaspecte rezultate 

din activitatea de coordonare, îndrumare şi control pe linie de stare civilă la nivelul judeţului Gorj; Sinteza 

activităţii desfăşurate pe linie de stare civilă în semestrele  I și II 2013, 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 întocmirea dosarelor (modul de întocmire a dosarelor de 

transcriere, schimbare de nume pe cale administrativă precum şi a dosarelor de rectificare), procedură şi 

termene de soluţionare; dispozițiile DEPABD. Totodată, au fost distribuite listele cu codurile numerice 

precalculate pentru anul 2014 tuturor ofiţerilor de stare civilă delegaţi din judeţ. De asemenea, şeful 

Serviciului Judeţean Gorj a Arhivelor Naţionale a prezentat modalitatea de preluare a registrelor de stare 

civilă pentru perioada 1906-1915. 

 

Cu ocazia convocărilor metodologice pe linia evidenței persoanelor și pe linia stării civile  

au fost efectuate 4 instructaje 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. 8/03.01.2013, cu participarea unui ofiţer din cadrul SJA Gorj. În acest context a fost prelucrată tema 

„Obligaţia de sesizare şi protecţia avertizorilor de integritate”. 

În data de 24.05.2013 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. 

La nivelul judeţului Gorj nu au fost semnalate asemenea fapte în care să fi fost implicat personalul 

SPCEP sau al oficiilor de stare civilă. 

  

Începând cu data de 07.10.2013 a fost ocupat postul vacant de inspector asistent din cadrul SEP 

prin transferul doamnei Popescu Camelia de la SPCLEP Novaci. 

 

 Prin Dispoziția Directorului DCJEP Gorj nr. 3431/23.12.2013 a fost stabilită noua repartizare a 

SPCLEP la personalul din cadrul SEP. 

 

B. Activităţi pe linia evidenţei persoanelor 

Activităţi de îndrumare, sprijin şi control metodologic 
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În baza art. 7 lit. b) din O.G. nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor 

publice comunitare de evidenţă a persoanelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 

372/2002, cu modificările şi completările ulterioare, a planurilor de control aprobate de către conducerea 

Direcţiei şi a Graficului privind planificarea controalelor metodologice pe linie de evidenţă a persoanelor 

la serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor nr. 6/2013, SEP a efectuat în cursul anului 

2013 un număr de 37 controale metodologice pe linia evidenţei persoanelor la SPCLEP din județ. 

 Activităţile au fost precedate de instruirea personalului care desfăşoară activităţi de control 

metodologic, fiind încheiate în acest sens patru procese-verbale. 

  În scopul creşterii eficienţei şi eficacităţii activităţii de control a fost solicitată BJABDEP Gorj 

situaţia actelor de identitate eliberate pentru motivele: schimbarea domiciliului din străinătate în 

România, dobândirea cetăţeniei române, prima eliberare în cazul persoanelor majore care nu au deţinut 

niciodată act de identitate, actele de identitate eliberate la reşedinţă şi actele de identitate eliberate pe 

bază de procură specială. 

Verificările efectuate prin sondaj au avut în vedere activitatea desfăşurată aceste servicii în 

intervalul 21.11.2012-10.10.2013, 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 rapoartele prezentate spre aprobare conducerii 

Direcţiei, precum şi în Rapoartele 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 în trimestrul I, II, III, respectiv IV 2013. 

 În vederea remedierii neconformităţilor constatate au fost transmise autorităţilor locale care au 

în subordine servicii publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor, precum şi către SPCLEP, adrese 

cuprinzând măsurile care trebuie dispuse de către şeful serviciului local şi termenele de raportare la DCJEP 

privind modul de realizare a măsurilor stabilite.  

DCJEP Gorj a fost informată, în termenele solicitate, asupra punerii în aplicare a măsurilor stabilite, 

cu ocazia următorului control metodologic trimestrial urmând a fi urmărit cu prioritate modul de 

remediere a neconformităţilor constatate. 

Deşi au fost puse în practică toate măsurile stabilite de către DCJEP Gorj şi comunicate SPCLEP, în 

scopul remedierii/prevenirii neconformităţilor, în activitatea de evidenţă a persoanelor, au fost constate 

în continuare aceleaşi neconformităţi după cum urmează: 

Cu aceste ocazii s-a constatat că în general sunt cunoscute, aplicate şi respectate prevederile 

actelor normative și  metodologice, iar cetățenii beneficiază de servicii de calitate. 

Au fost înregistrate însă şi unele neconformităţi, remediate în marea lor majoritate în termenul 

stabilit de către instituția noastră.  

În prima zi lucrătoare din fiecare semestru a fost transmisă DEPABD Sinteza privind activitatea de 

control pe linia evidenţei persoanelor efectuată de către DCJEP Gorj în semestrul II 2012, respectiv I 2013. 
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Îndrumarea şi sprijinul metodologic s-a concretizat în soluţiile furnizate de către SEP cu ocazia 

controalelor metodologice, pentru diferitele speţe atipice cu care s-au confruntat serviciile locale, precum 

şi în precizările referitoare la modul de actualizare a RJEP, respectiv nSNIEP, în anumite situaţii particulare.  

 

Personalul SEP a desfăşurat activităţi de instruire a două persoane încadrate la SPCLEP Hurezani, 

cu atribuţii pe linia evidenţei persoanelor. La finalizarea perioadei de instruire, ambele persoane au fost 

declarate admise în urma susţinerii testării şi au primit coduri de acces pe aplicaţia RJEP şi bazele de date 

privind evidenţa persoanelor. 

De asemenea, a fost declarat admis în urma susţinerii testării şi a primit cod de acces pe aplicaţia 

RJEP şi bazele de date privind evidenţa persoanelor un lucrător din cadrul SPCLEP Turburea care a fost 

reîncadrat pe postul anterior deţinut. 

 

 

Activităţi pe linia reducerii numărului de persoane restanţiere  

În cursul anului 2013, 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, precum 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, completată prin  Dispoziţia DEPABD nr. 3648386/26.06.2013 

privind persoanele cu acte de identitate al căror termen de valabilitate a expirat în perioada 2006-2008, 

precum și a Dispoziţiei DEPABD nr. 3772918/27.05.2013 privind persoanele cu acte de identitate expirate 

de peste 15 ani, la nivelul judeţului Gorj au fost desfășurate activități complexe în scopul clarificării 

situației persoanelor vizate de dispozițiile anterior menționate. 

 

În acest sens, conform Planului de măsuri DEPABD-IGPR nr. 1970237/ 95835/14.12.2010, SPCLEP 

au generat, listat şi transmis invitaţiile privind persoanele care în cursul trimestrului IV 2012, respectiv I, 

II și III 2013 au împlinit vârsta de 14 ani sau cărora le-a expirat termenul de valabilitate al actelor de 

identitate şi nu au solicitat punerea în legalitate. 

Aşa cum rezultă din informările primite de la SPCLEP, până la termenele solicitate de către DCJEP 

Gorj au fost trimise, prin poştă sau cu sprijinul poliţiilor locale toate invitaţiile generate pentru persoanele 

selectate, cu excepţia celor privind persoanele ce solicitaseră deja un nou act de identitate. 

 

În cursul semestrului II 2013 au fost finalizate activităţile desfăşurate în baza Dispoziţiei comune 

DEPABD – IGPR  nr. 3405130 /344038/01.11.2012, privind cele 769 persoane cu acte de identitate 

expirate în perioada 2009-2011. 

Astfel, serviciile locale de evidenţă a persoanelor au primit rapoarte de verificare în teren pentru 

toate cele 769 de persoane. 

În baza informaţiilor cuprinse în aceste rapoarte, au fost preluate în RJEP un număr de 523 de 

menţiuni operative, după cum urmează: 248 – restanţier plecat în străinătate, 68 - restanţier plecat la altă 

adresă, 5 – restanţier posibil decedat, 8 – restantier arestat, 46 – restanțier necunoscut la adresă, 7 – 

restanțier internat în spital/sanatoriu şi 141 - restanţier invitat. 
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În vederea clarificării situaţiei celor 769 de persoane, în anul 2013 lucrătorii serviciilor publice 

comunitare locale de evidenţă a persoanelor au efectuat un număr de 1245 verificări, din care: 925 de 

verificări în RNEP/FEL, 107 în registrele de stare civilă, 131 în evidenţele structurii de paşapoarte, 37 la 

Autoritatea Naţională a Penitenciarelor şi 45 la alte adrese din ţară. 

Au fost efectuate 6 acțiuni cu camera mobilă, fiind puse în legalitate 7 persoane, au fost date 5 

avertismente și au fost realizate 48 de activităţi de mediatizare a documentelor necesare obţinerii actelor 

de identitate, cu accent pe obligaţiile ce le revin cetăţenilor pe această linie. 

În urma  activităţilor mai sus menţionate, a fost clarificată situaţia a 419 persoane, după cum 

urmează: 411 au fost puse în legalitate cu acte de identitate, pentru 5 persoane au fost operate menţiunile 

privind decesul, iar pentru 3 persoane a fost operată menţiunea privind dobândirea statutului de cetăţean 

român cu domiciliul în străinătate. 

 

În cursul semestrului II s-au desfășurat activităţile prevăzute de etapa a II-a din  Dispoziţia comune 

DEPABD – IGPR  nr. 3405130 /344038/01.11.2012 privind cele 116 persoane cu acte de identitate 

expirate în perioada 2006 – 2008. 

Astfel, în perioada 01.07-31.12.2013, serviciile locale de evidenţă a persoanelor au primit 

rapoarte de verificare în teren pentru toate cile 116 persoane. 

În baza informaţiilor cuprinse în aceste rapoarte, au fost preluate în Registrul Judeţean de 

Evidenţă a Persoanelor un număr de 72 menţiuni operative, după cum urmează: 5 – restanţier plecat în 

străinătate, 20 - restanţier plecat la altă adresă, 1 - restanţier posibil decedat , 1 - restanţier arestat, 11 - 

restanţier necunoscut la adresă şi 34 - restanţier invitat. 

În vederea clarificării situaţiei celor 116 persoane, lucrătorii serviciilor publice comunitare locale 

de evidenţă a persoanelor au efectuat un număr de 187 verificări, din care: 113 verificări în RNEP, 49 în 

registrele de stare civilă, 11 în evidenţele structurii de paşapoarte, 7 la Autoritatea Naţională a 

Penitenciarelor şi 7 la alte adrese din ţară. 

În urma  activităţilor mai sus menţionate a fost clarificată situaţia a 56 persoane, prin eliberarea 

unui nou act de identitate. 

   

De asemenea, în cursul acestui an s-au desfăşurat activităţile specifice în scopul clarificării situaţiei 

celor 8 persoane care figurează cu acte de identitate expirate de peste 15 ani, în baza Dispoziţiei DEPABD  

nr. 3772918 27.05.2013.  

În vederea clarificării situaţiei celor 8 persoane, a fost efectuat un număr de 20 verificări, din care: 

8 verificări în FEL, 8 în registrele de stare civilă, 3 în evidenţele structurii de paşapoarte, 3 la alte instituții. 

În baza celor 3 rapoarte de verificare în teren, au fost preluate în RJEP 3 menţiuni operative, 1 – 

restanțier necunoscut la adresă și 2 – restanţier plecat în străinătate.  

În urma  verificărilor efectuate în bazele de date, fişele de evidenţă locală, registrele de stare civilă, 

paşapoarte şi în teren a fost clarificată situaţia a 5 persoane. Acestea figurau în RNEP cu CNP multiplu, 

având în fapt acte de identitate valabile emise pe CNP corect. Pentru aceste persoane a fost eliminată din 

RNEP informaţia eronată. 

 

La solicitarea autorităţilor administraţiei publice locale, a instituţiilor sau a persoanelor interesate, 
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în perioada analizată au fost întreprinse, în condiţiile art. 51 din H.G. nr. 1375/2006, un număr de 110 

acţiuni cu camera mobilă, fiind puse în legalitate pe linie de evidenţă a persoanelor un număr de 333 de 

persoane. 

Astfel, au fost puse în legalitate cu acte de identitate 62 persoane netransportabile, ca urmare a 

celor solicitărilor venite din partea aparţinătorilor, 63 persoane internate în unităţi sanitare ori de ocrotire 

socială (Complexul de Îngrijire şi Asistenţă Suseni, Complexul de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa şi Complexul 

de Servicii Comunitare pentru Copilul cu Handicap Tg. Jiu, Centrul de Recuperare şi Reabilitare 

Neuropsihică pt. Adulţi Bîlteni), 19 persoane care execută pedepse privative de libertate în Penitenciarul 

Tg. Jiu și 189 de persoane ca urmare a unei acțiuni la solicitarea autorităților locale din com. Aninoasa 

(SPCLEP Turceni). 

 

În conformitate cu prevederile punctului 14 din Planul de măsuri DEPABD-IGPR nr. 1970237/ 

95835/14.12.2010, DCJEP Gorj a transmis un număr de 36 informări cu privire la prevederile legale pe 

linie de evidenţă a persoanelor către autorităţile publice şi instituţiile care au în subordine structuri a 

căror activitate presupune identificarea persoanelor pe baza actelor de identitate, cu privire la 

prevederile legale pe linie de evidenţă a persoanelor. 

 

La data de 31.12.2013, la nivelul judeţului Gorj se înregistra un total de 6850 persoane restanţiere 

pe linie de evidenţă a persoanelor, dintre care 1191 la 14 ani şi 5659 la expirare. 

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 către 

structurile de ordine publică din judeţ, rezultă că din totalul de 6850 restanţieri la sfârşitul anului 2013, 

1844 reprezintă restanţe justificate – 339 la prima eliberare şi 1505 la expirare.  

 

Până la sfârşitul anului 2013, restanţierii din anii anteriori au fost puşi în legalitate într-un procent 

de 54,73%, situaţia acestora prezentându-se astfel: 

  Restanţe 

14 ani 

la 

01.01.2013 

Restanţe 

expirări 

la 

01.01.2013 

Restanţe 

total 

la 

01.01.2013 

Restanţe 

14 ani 

la 

31.12.2013 

Restanţe 

expirări 

la 

31.12.2013 

Restanţe 

total 

la 

31.12.2013 

GORJ 1178 4574 5792 515 2107 2622 

  

Raportat la volumul de muncă aferent anului 2013,  restanţierii din anul curent au fost puşi în 

legalitate în procent de 87,8%, situaţia acestora prezentându-se la data de 31.12.2013 astfel: 

 Volum de 

muncă  

la 14 ani 

2013 

 

Volum de 

muncă  

la expirare 

2013 

Volum de 

muncă 

total 

2013 

Restanţe 

a.c. 

la 14 ani 

la 

31.12.2013 

Restanţe 

a.c. 

la expirare 

31.12.2013 

Restanţe  

a.c. 

total 

la 

31.12.2013 

GORJ 4237 30393 34630 676 3552 4228 
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Activităţile mai sus menţionate au caracter de permanenţă, urmând ca aspectele circumscrise 

acestor activităţi să fie consemnate în rapoartele trimestriale referitoare la Planul de Măsuri DEPABD-

IGPR nr. 1970237/95835/2010, precum şi în informările întocmite conform dispozițiilor de linie ale 

DEPABD. 

 

Urmare acţiunilor anterior menţionate, în cursul anului 2013 au fost eliberate la nivelul judeţului 

Gorj 41349 acte de identitate, din care 40155 cărţi de identitate şi 1194 cărţi de identitate provizorii, iar 

la solicitarea cetăţenilor au fost înscrise în actele de identitate 2425 menţiuni de stabilire a reşedinţei. 

 

 

Activităţi pe linia monitorizării situaţiei privind punerea în legalitate pe linie de evidenţă a persoanelor 

a asistaţilor şi minorilor instituţionalizaţi în unităţile sanitare şi de protecţie socială 

Având în vedere necesitatea aplicării în practică a exigenţelor Uniunii Europene în legătură cu 

situaţia persoanelor asistate în unităţile sanitare şi de protecţie socială, monitorizarea situaţiei privind 

punerea în legalitate pe linie de evidenţă a persoanelor  a asistaţilor şi minorilor instituţionalizaţi în 

unităţile sanitare şi de protecţie socială reprezintă o altă coordonată importantă a activităţii DCJEP. 

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 DCJEP 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 DCJEP Gorj nr. 374/2008, în anul 2013 lucrătorii serviciilor publice 

comunitare de evidenţă a persoanelor au efectuat un număr de 216 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 182 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. 

 La sfârşitul anului 2013, 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, 

fiind în curs procedura de înregistrare tardivă a persoanei majore cu identitate necunoscută – „Ana Maria” 

aflată internată în secţia psihiatrie a spitalului orăşenesc Turceni. 

 

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: 
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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 2013 nu au fost înregistrate astfel de solicitări de punere în legalitate cu acte de 

stare civilă şi acte de identitate a cetăţenilor români de etnie romă. 

 

 

Activităţi pe linie de informatică  

 În cursul acestui an, în prim-plan s-au aflat activităţile privind trecerea la noua aplicaţie 

informatică a SISTEMULUI NAŢIONAL INTEGRAT DE INTRODUCERE ŞI ACTUALIZARE A INFORMAŢIILOR 

LEGATE DE EVIDENŢA PERSOANELOR (nSNIEP). 

 Acestea au debutat prin participarea şefului SEP, împreună cu şeful BJABDEP Gorj la instruirea 

organizată la sediul DEPABD în perioada 29-31.07.2013. 

 Conform calendarului activităţilor planificate privind nSNIEP comunicat de către DEPABD prin 

dispoziţia nr. 3712185/16.07.2013, SEP a realizat instruirea teoretică şi practică a personalului SPCLEP 

privind modul de operare al aplicaţiei nSNIEP în data de 28.08.2013, iar ulterior a coordonat activitatea 

SPCLEP în fazele de testare şi GO LIVE ale sistemului informatic menţionat anterior. 

Aspectele constatate cu ocazia celor 7 activităţi de testare desfăşurate în acest semestru, precum 

şi cele referitoare la activităţile conexe, au făcut obiectul unor repetate informări către DEPABD. 

Totodată, au fost semnalate DEPABD aspecte privind accesul utilizatorilor de la nivelul SPCEP din 

judeţul Gorj la noua aplicaţie informatică, informându-se totodată la  numărului limitat de complete de 

acces (card, cititor de card, maşină virtuală/certificat digital) repartizat judeţului nostru de către DEPABD, 

faţă de numărul ghişeelor funcţionale şi numărul posturilor de lucru pentru fiecare SPCEP. 

Precizăm faptul că, începând cu data de 29.10.2013, nici un utilizator din cadrul DCJEP Gorj nu mai 

are drepturi de actualizare prin aplicaţia  nSNIEP, cu excepţia a doi utilizatori care au drepturi de 

actualizare reduse strict pe modulul MIGRĂRI.  

Întrucât această situaţie face imposibilă accesarea, utilizarea şi testarea funcţionalităţilor specifice  

ale noilor versiuni ale aplicaţiei nSNIEP, iar DCJEP Gorj se află în situaţia de a nu îşi putea îndeplini  
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atribuţiile sale de instruire, îndrumare şi coordonare metodologică a SPCLEP din judeţ în ce priveşte noua 

aplicaţie informatică, au fost făcute în mod repetat demersuri către DEPABD în scopul remedierii acestei 

stări de fapt. 

Începând cu data de 24.09.2013, SEP a început monitorizarea zilnică a activităţilor de actualizare 

a bazei de date privind evidenţa persoanelor prin cele două aplicaţii informatice RJEP – cea utilizată în 

prezent şi nSNIEP. Datorită celor mai sus menționate, această monitorizare a încetat la sfârșitul 

semestrului, întrucât personalul SEP nu mai are accesul necesar în aplicația nSNIEP pentru a putea verifica 

și analiza aspectele semnalate de către SPCLEP. 

 

Personalul SEP a fost reinstruit în data de 22.01.2013, de către un ofiţer din cadrul BJABDEP Gorj 

cu privire la efectuarea interogărilor prin aplicaţia PORTAL în scopul îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, 

precum şi asupra asigurării cerinţelor de confidenţialitate şi protecţie a datelor cu caracter personal 

stabilite prin OUG nr. 97/2005, republicată şi Legea nr. 677/2001. 

De asemenea, în data de 22.01.2013 a fost prelucrată cu personalul SEP Procedura DEPABD cod 

P.DEPABD.S6-10 privind măsurile de protecţie a datelor cu caracter personal în cadrul DEPABD şi 

structurilor subordonate/coordonate în legătură cu folosirea şi distrugerea documentelor tipărite ce conţin 

date cu caracter personal şi s-a realizat reinstruirea personalului SEP privind normele de securitate 

aplicate pe calculatoarele conectate la bazele de date privind evidenţa persoanelor programată. 

 

A  fost actualizat RJEP cu informaţiile privind dobândirea statutului de CRDS pentru un număr de 

100 de persoane, conform comunicărilor primite de la SPCEEPS Gorj.  

 

În scopul creşterii operativităţii transmiterii şi recepţionării unor documente ce privesc 

îndeplinirea obligaţiilor de serviciu pe linie de evidenţă a persoanelor şi stare civilă, dispoziţiile 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, cu sprijinul BJABDEP Gorj. 

Au fost upgradate cele două calculatoare conectate la bazele de date privind evidența 

persoanelor, precum și calculatorul conectat la SMEC, cu sprijinul specialiștilor BJABDEP Gorj, respectiv 

STS Gorj și au fost executate periodic activităţi de întreţinere a echipamentelor din dotare. 

Atribuţiile aferente postului vacant al Compartimentului informatică din cadrul SEP sunt acoperite 

prin cumul de către ceilalţi lucrători ai serviciului. 

 

Activităţi privind stabilirea domiciliului în România a cetăţenilor români originari din Republica Moldova 

Aşa cum rezultă din raportările trimestriale asupra îndeplinirii sarcinilor prevăzute în Planul 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, în cursul acestui an niciun serviciul local nu a fost solicitat 
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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 mai sus menţionat. 

 

În ce priveşte aprovizionarea serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor cu 

imprimatele necesare activităţii de evidenţă a persoanelor distribuite de către DEPABD, a fost asigurat 

necesarul de imprimate pentru eliberarea actelor de identitate şi stabilirea reşedinţei, precum şi de cărţi 

de identitate provizorii şi autocolante pentru înscrierea menţiunii de reşedinţă în actele de identitate.  

 

Activitatea desfăşurată pe linia Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea 

datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date  

Furnizările de date cu caracter personal s-a efectuat cu respectarea prevederilor Legii 677/2001, 

serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor fiind notificate ca operator de date cu caracter 

personal la Autoritatea Naţională de Supraveghere. 

Pe parcursul anului 2013, DCJEP Gorj a efectuat un număr de 914 verificări, toate pentru alte 

ministere decât MAI sau MApN.  

La nivelul judeţului Gorj au fost efectuate verificări pentru un număr total de 73283 persoane, din 

care 70691 pentru MAI, 1447 pentru alte ministere, 882 pentru agenţi economici şi 263 la solicitarea 

persoanelor fizice. 

Nu au fost înregistrate solicitări privind exercitarea drepturilor prevăzute de art. 13-14 din Legea 

nr. 677/2001. 

 

C. Activitatea desfăşurată pe linie de stare civilă 

 

În cursul anului 2013, în conformitate cu normele legale în vigoare, au fost urmărite cu prioritate 

sarcinile şi obiectivele stabilite prin documentele de planificare a muncii, respectiv Planul de măsuri şi 

acţiuni anual şi semestrial întocmit la nivelul DCJEP, precum şi planului trimestrial cu termene şi 

responsabilităţi concrete, existent la Compartimentul Stare Civilă. 

Un obiectiv prioritar al celor cinci funcţionari angajaţi ai acestui compartiment a fost verificarea 

modului de organizare a activităţii şi respectarea dispoziţiilor legale de către ofiţerii de stare civilă din 

cadrul primăriilor de pe raza judeţului. În acest sens, în conformitate cu graficul anual, a fost efectuat un 

număr de 76 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, 

existând 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 
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general, operarea menţiunilor în actele proprii şi expedierea acestora s-a făcut cu respectarea normelor 

în vigoare. Astfel, în anului 2013 la nivelul judeţului au fost înscrise pe exemplarul I al actelor de stare 

civilă  10564 menţiuni, fiind trimise la exemplarul II un număr de 10522 mențiuni, dintre care au fost 

operate 10471 menţiuni. 

 

Tot în această perioadă au fost primite 93 dosare de rectificare ale actelor de stare civilă din care 

86 au fost avizate, fiind urmărite termenele de soluţionare a acestora precum şi operarea menţiunilor pe 

marginea actelor, conform art. 58 din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, 

cu modificările ulterioare. 

 

O atenţie sporită a fost acordată  primirii şi analizării dosarelor privind solicitarea transcrierii  

certificatelor/extraselor de stare civilă emise de către autorităţile străine în vederea obţinerii avizului din 

partea DCJEP. Astfel, în anul 2013 au fost verificate 394 dosare de transcriere ( naştere 320, căsătorie 48, 

deces 26 ) cu precizarea că 373 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 13375 certificate de stare civilă (5500 de naştere, 2925 

de căsătorie, 4950 de deces), 56 registre de stare civilă (10 registre de naştere, 18 registre de căsătorie,  

28 registre de deces) şi 2,600 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 marerie de stare civilă,  au 

fost eliberate 429 extrase pentru uz oficial de pe actele de stare civilă. 

În perioada analizată s-au întocmit la nivelul judeţului un număr de 35 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 dispoziţiilor 

DEPABD, având totodată şi rolul de coordonator al activităţii din judeţ prin acordarea de sprijin şi 

consultanţă de specialitate acolo unde s-a solicitat. 

 

 

D. Activitatea desfăşurată de compartimentul juridic şi contencios 

Au fost avizate  pentru legalitate un număr de 31 dispoziţii emise de Directorul executiv al DCJEP 

Gorj. 

Au fost verificate 394 de dosare de transcriere (naștere 320, căsătorie 48, deces 26), fiind avizate 

pentru legalitate 373 de referatele emise în vederea aprobării transcrierilor extraselor sau certificatelor 

de stare civilă de către DCJEP Gorj, respectiv naştere 308, căsătorie 40, deces 25. 
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Au fost verificate 93 de dosare de rectificare, dintre care au fost avizate pentru legalitate un 

număr de 86 documentații. 

Au fost verificate 35 dosare privind schimbarea numelui pe cale administrativă, în acest sens fiind 

emise dispoziţii de admitere de către Preşedintele Consiliului Judeţean Gorj.  

S-a transmis către DEPABD un număr de 104 comunicări primite de la Autoritatea judecătorească 

privind  interzicerea unor drepturi. 

Au fost soluţionate 34  lucrări cu caracter general. 

Au foat avizate trei petiții. 

A fost certificată pentru legalizare procedura de implementare privind declaraţiile de avere şi de 

interese , cu respectarea termenelor legale de transmitere a acestora la A.N.I.. 

Au fost avizate pentru legalitate contractele instituției cu celelalte autorități publice centale și 

locale, precum și societățile comerciale prestatoare de servicii.  

S-a întocmit și transmis către A.N.F.P. 2 rapoarte privind situația implementării procedurilor 

disciplinare vizat de către președintele Comisiei de disciplină. 

S-au întocmit şi au fost  transmise către A.N.F.P. 4 formate de raportare privind consilierea etică. 

S-a transmis către A.N.F.P. un format standard de transmitere a datelor privind comisiile paritare 

și acordurile colective. 

Instituția a introdus o acțiune pe rolul instanței de judecată privind înregistrarea tardivă a unei 

persoane. 

Au fost studiate şi analizate 830 de Monitoare Oficiale, comunicându-se fiecărui serviciu şi 

compartiment în parte, modificările şi publicările actelor normative ce au făcut obiectul activităţii lor. 

S-au acordat la cerere consilieri juridice personalului din cadrul DCJEP Gorj şi al SPCLEP din judeţ. 

 

 

E. Activitatea desfăşurată pe linia resurselor umane 

În cursul anului 2013, Compartimentul Resurse Umane a desfăşurat următoarele activităţi: 

 lunar s-au întocmit  foile de pontaj, statele de plata , statul de virament a drepturilor băneşti către 

Banca Raiffeisen pentru  alimentarea conturilor de salarii a personalului Direcţiei; 

 lunar s-au întocmit centralizatoare, situaţii recapitulative a drepturilor salariale , a contribuţiilor 

de asigurări sociale, impozitului pe venit datorate potrivit legii de către salariaţi și de instituţie, 

care s-au înaintat Compartimentului Financiar -  Contabilitate ; 

 lunar s-a întocmit declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit 

şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate pe suport de hârtie şi este transmisă electronic către 

ANAF; 

 a fost întocmit şi transmis către Casa de Asigurări de Sănătate Gorj, centralizatorul privind 

certificatele de concediu medical şi după caz s-a întocmit dosarul privind recuperarea sumelor 

suportate de C.A.S.; 

 lunar s-a întocmit situaţia statistică S1- ancheta asupra câştigurilor salariale, trimestrial s-a 

întocmit situaţia statistică LV- ancheta locurilor de muncă vacante. Aceste situaţii au fost transmise 

electronic către Institutul Naţional de Statistică; 



Consiliul Județean Gorj             Raportul Președintelui 2013 

 
 

195 
 

 semestrial s-a întocmit situaţia privind fondul de salarii şi numărul de personal, care s-a transmis 

la D.G.F.P. Gorj; 

 a fost întocmită documentaţia pentru reluarea activităţii de către un funcţionar public, ca urmare 

a expirării perioadei de suspendare a raportului de muncă solicitat pentru creşterea copilului în 

vârstă de până la doi ani, începând cu luna iulie anul 2013; 

 a fost întocmită documentaţia pentru modificarea statului de funcţii al D.C.J.E.P Gorj şi înaintată 

Consiliului Judeţean Gorj pentru aprobare, fiind emisă H.C.J nr. 83/25.09.2013 privind modificarea 

Statului de funcţii al D.C.J.E.P.Gorj; 

 a fost întocmită documentaţia pentru preluarea prin transfer a funcţionarului public Popescu 

Camelia de la Primăria oraşului Novaci la Serviciul Evidenţă Persoanelor, începând cu luna 

octombrie anul 2013; 

 a fost înştiinţată A.N.F.P cu privire la modificările intervenite în structura funcţiilor publice ale 

Direcţiei; 

 au fost efectuate înregistrări, modificări, completări, în  baza de date a structurilor de funcţii 

publice ca urmare a aplicării prevederilor O.U.G. nr. 77/ din iulie 2013 privind asigurarea 

funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la 

instituţiile si autorităţile publice, prin intermediul conexiunii http://www.anfp.gov.ro/ în portalul 

de management al funcţiei publice şi funcţionarilor publici înfiinţat pentru DCJEP Gorj; 

 a fost întocmită  documentaţia cu propunerile privind Planul  de ocupare a funcţiilor publice a 

aparatului din cadrul D.C.J.E.P. pentru anul 2014 şi înaintat Consiliului Judeţean Gorj spre 

aprobare, fiind emisă H.C.J nr.88 din 31.10.2013 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor 

publice din aparatul de specialitate al Consiliului  Judeţean Gorj, D.C.J.E.P Gorj, D.G.A.S.P.C.Gorj şi 

Camera Agricolă Judeţeană Gorj, pentru anul 2014; 

 a fost întocmită documentaţia cu propunerile de modificare a Organigramei,  Statului de funcţii şi 

a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al D.C.J.E.P. Gorj şi înaintată către Direcţia pentru 

Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, pentru obţinerea avizului, solicitarea  fiind 

avizată potrivit adresei nr. 3724751/26.11.2013. 

 a fost întocmită documentaţia cu propunerile de modificare a Organigramei,  Statului de funcţii şi 

a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al D.C.J.E.P. Gorj şi înaintată către Agenţia 

Naţională a Funcţionarilor Publici pentru obţinerea avizului; 

 a fost întocmită documentaţia necesara pentru organizarea concursului privind promovarea în 

grad superior a doi funcţionari publici; 

 a fost asigurată acordarea concediilor de odihnă, a recuperării zilelor lucrate de către salariaţi în 

perioada  repausului săptămânal; 

 au fost eliberate la cererea  angajaţilor adeverinţe şi alte documente prin care se atestă anumite 

situaţii ce rezultă din evidenţele pe care le deţin; 

 s-a realizat gestionarea dosarelor profesionale ale personalului Direcţiei; 

 trimestrial a fost întocmit raportul privind stadiul realizărilor măsurilor privind  formarea 

profesională a funcţionarilor publici.  

 

http://www.anfp.gov.ro/
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X. SALVARE MONTANĂ 

În conformitate cu reglementările legale în vigoare, obiectul principal de activitate al Serviciul 

Public Judeţean Salvamont Gorj îl constituie participarea la acţiunile de prevenire a accidentelor în munţi  

şi în mediul subteran speologic , amenajarea şi întreţinerea traseelor turistice montane, patrularea 

preventivă în zonele montane cu flux turistic mare, grad de periculozitate ridicat şi în staţiunile montane 

de practicare intensivă a sporturilor de iarnă, deplasarea de urgenţă la locul solicitat, salvarea 

accidentatului sau a bolnavului, acordarea primului ajutor medical şi transportarea acestuia la prima 

unitate medicala de specialitate.  

 

Acţiunile de patrulare - prevenire s-au concentrat către zonele cu mare afluenţă turistică, astfel : 

- În zona munţilor Cerna, Mehedinţi, Godeanu s-au efectuat peste 82 de zile/om în următoarele 

perimetre de interes turistic : Cloşani,  lac Valea Mare, Izvoarele Cernei, Cerna Sat, Motru Sec, pe 

creasta munţilor Godeanu, pe traseele turistice pedestre din munţii Mehedinţi  şi în munţii 

Godeanu ; 

- În zona munţilor Vâlcan s-au efectuat peste 144 de zile/om în următoarele perimetre de interes 

turistic : Lainici, Şuşiţa, Cheile Sohodolului, Valea Bâlta, Vâja, Tismana, Valea şi Plaiul Pocruia , 

zona de alpinism Cheile Sohodolului, perimetrele speologice  Runcu, Tismana , Pocruia  şi pe cele  

8 trasee turistice pedestre; 

- În zona munţilor Parâng s-au efectuat 180 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 2011 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 243 de solicitări , din care 99 - 

accidente specifice sezonului de iarnă, 90 - 

accidente specifice perioadei de vară, 36 - 

alte cazuri asistate la punctul sanitar 

Rânca, restul de 18 fiind mici intervenții de 

prim ajutor ce nu întrunesc criteriile unui accident montan, între acestea înregistrându-se un număr de 8 

decedaţi ( 4 accidente din activităţi economice, 2 activităţi sportive – ATV şi Enduro, 2 activităţi turistice). 
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In vederea pregătirii specifice  a salvatorilor montani s-a asigurat  participarea la şcolile naţionale 

de pregătire salvamont , la un curs de pregătire de salvare cu elicopterul şi s-a  organizat  lunar câte una - 

două  acţiuni de pregătire centralizată şi omogenizare  a salvatorilor angajaţi şi voluntari precum şi de 

atragere şi formare de noi salvatori candidaţi  

În baza relaţiilor de colaborare cu echipe similare din ţările cu mare tradiţie în salvarea  montană  

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 Croaţia, fiind nominalizați ca membri în comisiile Tehnică-

terestră, Avalanşe și Medicină montană. 

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 2013, 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 patru competiţii locale de schi alpin, menite în principal 

să popularizeze acest sport  şi zona turistică Rânca,  „Serbările Zăpezii” – împreună cu D.J.T.S. Gorj şi 

Inspectoratul Şcolar, „Cupa Sănătăţii” – împreună cu Spitalul Judeţean Tg.Jiu, Cupa „Telescaun” şi Cupa 

„Mărţişorului”  împreună cu Consiliul Judeţean Gorj. 

In colaborare cu instituţiile de învăţământ din judeţ au fost organizate 18 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 , acțiuni similare fiind 

organizată și în cursul lunii septembrie la 

Baia de Fier şi luniinoiembrie la Rânca . 

În vederea prevenirii 

accidentelor pe noul domeniu schiabil  

din nordul stațiunii Rânca , am realizat 

analiza de securizare a pârtiei de schi și 

am amplasat elementele de securitate, 

plase, saltele, balize și elemente de 

semnalizare.  
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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. a doua 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 ” 

Pe lângă acestea, Serviciul Public Judeţean Salvamont Gorj, s-a  implicat în activitatea de repunere 

în valoare, dezvoltare şi promovare a potenţialului turistic al judeţului Gorj, având membri în grupurile de 

lucru organizate la nivel judeţean şi regional, pentru întocmirea planului de dezvoltare socială şi 

economică a judeţului şi a regiunii. 

Baza de date a Centrului de Informaţii Turistice s-a reactualizat în permanenţă  şi a fost pusă la 

dispoziţia tuturor turiştilor interesaţi,  încercându-se promovarea acestei prin toate mijloacele : presa, 

internet, târguri turism, materiale promoţionale,etc. 

De asemenea s-a acordat sprijin în realizarea unor emisiuni radio/TV şi a unor articole în presa 

scrisă cu caracter  promoţional al potenţialului turistic al judeţului Gorj cu următoarele posturi de 

televiziune şi radio : TVR 1, TVR 2, TVR Internaţional, TVR Cultural, TVR Craiova, Antena 1, PRO TV, 

Realitatea, Radio 21, Radio Craiova, Radio România Internaţional, etc. , continuându-se colaborarea cu 

studioul teritorial de radio „Radio Oltenia„  în baza căreia , săptămânal, în fiecare zi de vineri, am beneficiat  

gratuit de un spaţiu de emisie  pentru a promova destinaţii turistice din judeţul Gorj. 

În anul 2013 dotarea echipelor de salvatori a fost  corespunzătoare  intervenţiei în orice tip de 

accident montan.  

In cadrul activităţii nu au existat probleme disciplinare, absențe nemotivate sau nerespectări ale 

codului de conduită profesională.   

Activitatea financiar-contabilă  s-a desfăşurat bine, realizându-se o execuţie bugetară de 98 %. 
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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 

  

 I. OBIECTIVE STRATEGICE 

În conformitate cu prevederile programului de guvernare 2013-2016, direcţiile de acţiune ale 

Ministerul Afacerilor Interne şi Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, în contextul viziunii 

“România – un loc mai sigur şi o naţiune pregătită”, activitatea inspectoratului a vizat îndeplinirea 

următoarelor obiective: 

1. Creşterea continuă a gradului de siguranţă al cetăţeanului atât în mediul rural cât şi în 
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mediul urban, promovarea campaniilor de educaţie preventivă şi comportare în situaţii de 

urgenţă;  

2. Elaborarea, promovarea şi implementarea unor programe privind pregătirea profesională, 

creşterea calităţii vieţii personalului în vederea reconsolidării statutului pompierului prin 

folosirea eficientă a resurselor alocate; 

3. Îmbunătăţirea permanentă a performanţelor instituţiei, precum şi implicarea şi 

responsabilizarea comunităţilor în gestionarea situaţiilor de urgenţă; 

4. Modernizarea structurilor inspectoratului ca element de bază al SNMSU şi creşterea   

eficienţei   activităţilor   pentru   soluţionarea   situaţiilor   de   urgenţă   prin îmbunătăţirea 

dotării cu utilaje moderne şi perfecţionarea profesională a personalului; 

 

II. REALIZĂRI ÎN DOMENIUL PROPRIU DE COMPETENŢĂ 

 

1. CENTRUL OPERAŢIONAL  

S-a acţionat pentru planificarea, organizarea, pregătirea şi conducerea unitară a misiunilor de 

intervenţie ale subunităţilor inspectoratului, precum şi pentru coordonarea operativă a celorlalte 

componente ale sistemului judeţean de management al situaţiilor de urgenţă. 

Pe parcursul anului   2013, prin Dispeceratul – Centrului Operaţional Judeţean au fost preluate 

un număr de 2238 apeluri pentru situaţii de urgenţă din care 1752 pentru acordarea  primului ajutor 

calificat (SMURD) şi 486 pentru alte situaţii de urgenţă – media fiind 6/zi.   

a.  cele 2238 de apeluri au fost gestionate astfel: 

- 2124 acţiuni de intervenţie (407 intervenţii ale structurilor operative ale 

inspectoratului, 1711 intervenţii ale echipelor SMURD, 6  intervenţii ale  S.V.S.U.); 

- 114 alte acţiuni (61 -  forţele au fost întoarse din traseu, 47 - deplasări fără 

intervenţie, 6 - alarme false).  

b. Totodată au fost monitorizate un număr de 746 transporturi diferite (din care 163  transporturi 

armament şi muniţie, 408  transporturi deşeuri,  92  transporturi materiale explozive,  33  

transporturi substanţe chimice,  27  transporturi bunuri şi valori, 3 transporturi produse 

periculoase, 20 alte transporturi). 

A. Intervenţii ale I.S.U.J. Gorj 

Analizând intervenţia în situaţii de urgenţă exceptând pe cele 1711 intervenţii SMURD în 2013 

coparativ cu anul 2012 a rezultat că Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Lt.col. Dumitru Petrescu” al 

judeţului Gorj a intervenit la 407 acţiuni de intervenţie faţă de 897 în anul 2012, reprezentând o scădere de 

54,62%, din care: 228 pentru stingerea incendiilor; 20 pentru asistenţa persoanelor (degajări de persoane în 

urma exploziilor, prăbuşirii sau accidentelor de muncă şi rămase blocate în apartament, ascensor, la înălţime, 

etc.); 25 alte situaţii de urgenţă (misiuni pirotehnice, alunecări de teren, fenomene meteo periculoase, 

înlăturarea  efectelor inundaţiilor, avarii la utilităţi publice, etc); 81 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); 44 intervenţii la incendii de 

vegetaţie uscată şi  incendii fără pagube şi  14 intervenţii pentru asigurare/supraveghere zonă de producere 

probabilă  a unor situaţii de urgenţă.  
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Din analiză se observă, că principala scădere în anul 2013, faţă de anul 2012, s-a înregistrat la 

incendii vegetaţie uscată de aproximativ 9 ori. Totodată, a scăzut numărul intervenţiilor la incendii cu  

32,14%, la acţiuni pentru protecţia comunităţilor cu 23,58%, la asistenţa persoanelor cu 20%, şi la 

intervenţiile de asigurare/supraveghere cu 73,58%, iar creşteri s-au înregistrat la intervenţiile pentru 

alte situaţii de urgenţă (misiuni pirotehnice, alunecări de teren, fenomene meteo periculoase, înlăturarea  

efectelor inundaţiilor, avarii la utilităţi publice, etc) cu 25% şi la intervenţiile SMURD cu 55%. 

  

 De asemenea se observă că din totalul celor 413 intervenţii(I.S.U. +  SVSU/SPSU): 65,21% (268) 

s-au produs la gospodării ale populaţiei, din care  189 au fost intervenţii la incendii, iar în celelalte 

domenii nu s-a depăşit procentul de 2%.  

Situaţia intervenţiilor pe subunităţile I.S.U.J. Gorj este următoarea: 

 

           

Detaşamentul de Pompieri Tg-Jiu 1180 

      Garda de intervenţie nr. 1 Tg-Jiu 185 

      Garda de intervenţie nr. 2 Novaci 51 

      Garda de intervenţie nr.3 Bumbeşti-Jiu 22 

      SMURD Tg-Jiu 922 

Detaşamentul de Pompieri Motru 457 

      Garda de intervenţie nr. 1 Motru 64 

      Garda de intervenţie nr. 2 Tismana 14 

      SMURD Motru 379 

Secţia de Pompieri Turceni 481 

      Garda de intervenţie nr. 1 Turceni 44 

      Garda de intervenţie nr. 2 Hurezani 27 

      SMURD Turceni 410 

 S.V.S.U./S.P.S.U. 6 

 Acţiuni nefondate 114 

Total 4356 

Comparativ cu perioada analizată, situaţia este următoarea: 
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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 102 ofiţeri, 7 maiştri militari, 2614 subofiţeri rezultând o 

medie pe intervenţie de 6 cadre.  

În timpul intervenţiilor au fost salvate 53 persoane (43 adulţi şi 10 copii) faţă de 91 (73 adulţi şi 

18 copii) în anul 2012 şi au fost protejate bunuri şi instalaţii în valoare de 17.058.500 lei, faţă de 25.921.154 

lei în 2012. Pagubele produse au fost estimate la 2.555.920 lei, faţă de 5.242.675lei în 2012. 

Pe timpul situaţiilor de urgenţă produse au fost găsite decedate,  3 persoane in incendii şi 12 în 

alte situaţii(accidente de circulaţie, înecaţi etc.), faţă de 5 in incendii şi 15 în alte situaţii în anul 2012 şi 

8 persoane rănite, faţă de 2 persoane rănite în 2012. 

Pe timpul desfăşurării acţiunilor operative de intervenţie nu au fost înregistrate victime sau răniţi 

din cadrul forţelor de intervenţie ale inspectoratului. 

Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare a  intervenit în 1711 situaţii de urgenţă 

faţă de 1103 în 2012, astfel: 1702 la ajutor medical de urgenţă (afectiuni medicale 792, intoxicaţii 120, 

afecţiuni cardiace 159, traumatisme 350, bolnavi cu stop cardio-respirator resuscitat 2 – neresuscitat 19, 

afectiuni neurologice psihiatrice 155, accidente rutiere 98, arsuri 6, alte situaţii 1), 7 acţiuni de 

descarcerare şi 2 asitenţa persoanelor. Pe timpul acţiunilor de intervenţie au fost asistate medical un 

număr de 1731 persoane din care 1546 adulţi şi 185 copii ( 22 au fost găsite decedate).   

 

În anul 2013, pentru acordarea primului ajutor calificat privind efectuarea procedurilor de 

descarcerare şi alte operaţiuni de salvare, au fost pregătiţi un număr de 32 paramedici alăturându-se 

astfel celorlalţi 127 de paramedici, care au urmat acest curs în anii anteriori, ridicând efectivul de 

paramedici la nivelul inspectoratului la 159 ceea ce reprezintă 35% din personalul operativ. 

 

B. Intervenţii ale SVSU/SPSU 

După tipul de intervenţie Serviciile Voluntare şi Private pentru Situaţii de Urgenţă au intervenit 

şi participat alături de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”Lt. col. Dumitru Petrescu” al Judeţului 

Gorj, după cum urmează: 

Tipul intervenţiei 

I.S.U. în 

cooperare cu 

S.V.S.U.  

I.S.U. în cooperare 

cu 

S.V.S.U. şi S.P.S.U.  

I.S.U. în 

cooperare cu 

S.P.S.U. 

S.V.S.U./ 

S.P.S.U.  

Total = 148 din care: 128 7 7 6 

- Incendii 100 6 5 2 

- Alte situaţii de urgenţă 4 1 0 0 

- Arderi necontrolate 16 0 2 4 

- Salvări animale 4 0 0 0 

- Alte intervenţii 4 0 0 0 

Pe timpul intervenţiilor în situaţii de urgenţă I.S.U.J. Gorj a fost sprijinit de către  474 voluntari  şi 

1038 civili, cu o medie de 4/intervenţie. 

Pe lângă activitatea de monitorizare şi coordonare operaţională a structurilor operative, Centrul 

Operaţional a desfăşurat activităţi specifice pentru planificarea, pregătirea, organizarea, conducerea şi 

desfăşurarea acţiunilor de intervenţie, în scopul asigurării însuşirii cunoştinţelor teoretice, formării 
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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 2013 au fost planificate, organizate şi 

desfăşurate 1 exerciţiu  de conducere a acţiunilor de intervenţie (EXCON)  şi 5 exerciţii cu forţe şi mijloace 

în teren (EXFT).   

 Activitatea de înştiinţare a CLSU, instituţiilor cu atribuţii şi operatorilor economici  din  C.J.S.U. s-

a materializat prin transmiterea unei avertizări meteorologice „COD PORTOCALIU”, a 27 atenţionări 

meteorologice „COD GALBEN”,  4 avertizări hidrologice „COD PORTOCALIU” , 15 atenţionări hidrologice 

„COD GALBEN”,  58 avertizări „COD GALBEN” de fenomene meteorologice periculoase imediate şi 23 

informări meteorologice. 

  

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 şi a O.M.A.I. nr. 89 din 08 iulie 2013 pentru aprobarea „Regulamentului de 

planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă” şi a 

Planului cu activităţile de prevenire pentru anul 2013 nr. 2.223.404 din 04.01.2013, în scopul 

preîntâmpinării, reducerii sau eliminării riscurilor de producere a situaţiilor de urgenţă pentru îndeplinirea 

principalelor obiective, respectiv scăderea numărului de incendii la gospodăriile/locuinţele populaţiei şi a 

numărului de victime ale acestora. 

Pentru îndeplinirea obiectivelor propuse activitatea Inspecţiei de Prevenire a vizat permanent 

îndeplinirea funcţiilor de coordonare, îndrumare, control şi acordarea de asistenţă tehnică de specialitate 

pentru prevenirea situaţiilor de urgenţă,  informare preventivă şi pregătirea populaţiei privind 

comportarea în situaţii de urgenţă, precum şi de avizare-autorizare. 

Activitatea pentru prevenirea situaţiilor de urgenţă a fost concretizată prin planificarea şi 

executarea unui număr de 1668 (1821 în 2012, reprezentând o scădere de 9,17%) controale de prevenire, 

din care 331 (1200 în 2012, reprezentând o scădere de 2,6 ori) la  instituţii publice, 1009 (332 în 2012, a 

crescut de 3 ori)  la operatori economici,  148 (155 în 2012, reprezentând o scădere de 4,5%) controale 

la cele 70 localităţile din judeţ, 89 (31 în 2012, a crescut de 1,8 ori) la obiective de investiţii, 1 (7 în 2012, 

a scăzut de 7 ori) la societăţi/institute de proiectare, 8 (9 în 2012, reprezentând o scădere de 12%) la 

obiective ale căror activităţi prezintă pericol de accident major în care sunt implicate substanţe 

periculoase, 1 (2 în 2012, reprezentând o scădere de 100%) la construcţii hidrotehnice, 1 (1 în 2012, a 

rămas constant) la punct de comandă, 70 (70 în 2012, a rămas constant)  la servicii voluntare pentru 

situaţii de urgenţă şi 10 (14 în 2012, reprezentând o scădere de 40%) la servicii private pentru situaţii de 

urgenţă.   

Scăderea cu 9,17% a numărului total de controale faţă de anul 2012, iar la instituţiile publice de 

2,6 ori, s-a datorat faptului că în anul 2012 au avut loc alegerile pentru administraţiile publice locale şi 

pentru Parlamentul României. 

Cu ocazia activităţilor de control au fost constatate 6720 (5323 în 2012, reprezentând o creştere 

de 26,2%) nereguli şi deficienţe de natură organizatorică şi tehnică. Din totalul acestora, 747 (1481 în 

2012, reprezentând o scădere de 98,3%) nereguli şi deficienţe au fost soluţionate operativ de către 

inspectori, iar pentru celelalte 5973 (3842 în 2012, reprezentând o creştere de 55,4%) nereguli, factorii 
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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 2166 (1345 în 2012, reprezentând o creştere de 60%) sancţiuni 

contravenţionale din care 1394 (1164 în 2012, reprezentând o creştere de 19,8%) avertismente şi 772 

(181 în 2012, reprezentând o creştere de peste 4 ori) amenzi contravenţionale în cuantum de 342.100 

(106.700 în 2012, reprezentând o creştere de peste 2 ori) lei. 

Rezultatele au evidenţiat faptul că principalele riscuri sunt menţinute în limite acceptabile, 

nefiind depistate stări de pericol care să conducă iminent la pierderea de vieţi omeneşti, distrugerea 

de bunuri materiale sau la afectarea mediului înconjurător.  

Au fost executate 704 (615 în 2012, reprezentând o creştere de 14,4%) verificări, din care 25 (22 

în 2012, reprezentând o creştere de 13,6%) adăposturi, 18 (23 în 2012, reprezentând o scădere de 28%) 

localităţi aflate în zona de inundabilitate, 43 (55 în 2012, reprezentând o scădere de 28%) zone cu 

alunecări sau prăbuşiri de teren, 20 (23 în 2012, reprezentând o scădere de 15%) localităţi afectate de 

alunecări sau prăbuşiri de teren, 124 (128 în 2012, reprezentând o scădere de 3,3%) sirene de alarmare 

şi 474 (364 în 2012, reprezentând o creştere de 30%) spaţii de evacuare. 

În scopul îndeplinirii cerinţei esenţiale „securitatea la incendiu” au fost înregistrate şi soluţionate 

în termenul legal, un număr de 222 (133 în 2012, reprezentând o creştere de 67%)  cereri şi s-au verificat 

un număr de 2217 (2205 în 2012, reprezentând o creştere de 0,5%) documentaţii tehnice de specialitate 

în cadrul Comisiilor de Acorduri Unice şi Analiză Tehnică. 

           În urma verificărilor documentaţiilor tehnice şi în teren au fost eliberate 42 (26 în 2012, 

reprezentând o creştere de 61,5%) de autorizaţii de securitate la incendiu, 60 (60 în 2012, a rămas 

constant) avize de securitate la incendiu, 22 (19 în 2012, reprezentând o creştere de 16%) de acorduri de 

securitate la incendiu pentru organizarea şi desfăşurarea jocurilor de artificii şi 12 (6 în 2012, a crescut de 

2 ori) acorduri pentru comercializarea articolelor pirotehnice.  Datorită nerespectării normelor, 

normativelor şi a legislaţiei în vigoare în domeniul proiectării şi realizării construcţiilor, au fost respinse 

66 (2 în 2012, reprezentând creştere de 33 ori) cereri de eliberare a avizului de securitate la incendiu şi 

10 (0 în 2012, reprezentând creştere de 10 ori) cereri de eliberare a avizului în domeniul protecţiei civile.  

Au fost acordate un număr de 78 (94 în 2012, reprezentând o scădere de 20,5%) de avize, din 

care: 66 (75 în 2012, reprezentând o scădere de 13,6%) avize pentru transportul deşeurilor periculoase, 

6 (19 în 2012, a scăzut de 2,2 ori) avize pentru planuri de evacuare în situaţii de urgenţă şi 6 (3 în 2012, 

reprezentând o creştere de 3 ori) avize la planuri de urgenţă internă. 

Activitatea de pregătire a populaţiei în domeniul situaţiilor de urgenţă s-a desfăşurat Conform 

„Planului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă pe anul 2013” aprobat cu Ordinul prefectului 

judeţului Gorj nr. 88 din 29.04.2013, prin cursuri  organizate de Centrul Naţional de Perfecţionare a 

Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă - Ciolpani şi Centrul Zonal de Pregătire pentru 

Protecţie Civilă din Craiova şi prin convocări, instructaje, aplicaţii, exerciţii şi concursuri organizate de 

Inspectorat. 

Astfel, în anul 2013 au fost organizate şi desfăşurate 23 (23 în 2012, a rămas constant) exerciţii 

de alarmare publică, 12 (13 în 2012, a scăzut cu 8%) convocări şi instructaje de pregătire cu persoanele 

cu atribuţii în managementul situaţiilor de urgenţă de la nivelul judeţului, 956 (95 în 2012, reprezentând 

o creştere de peste 10 ori) exerciţii de alarmare în caz de incendiu, 243 (125 în 2012, reprezentând o 
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creştere de 94%) exerciţii de alarmare în situaţii de protecţie civilă, şi 7 (3 în 2012, au crescut de 2,3 ori) 

exerciţii de testare a planurilor de urgenţă externă la operatorii economici ale căror activităţi prezintă 

pericole de accidente majore, 2 concursuri pentru pregătirea preşcolarilor şi elevilor precum şi 

concursurile profesionale ale serviciilor voluntare/private pentru situaţii de urgenţă. 

Prezenţa personalului planificat la cursuri la cele 2 centre de pregătire în 2013 a fost de 70% 

(64,5% în 2012, reprezentând o creştere de 5,5%), procentul de participare la Centrul Naţional de 

Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă – Ciolpani a fost de 60% (50% în 

2012, reprezentând o creştere de 10%), iar la Centrul Zonal de Pregătire pentru Protecţie Civilă din Craiova 

a fost de 80% (79% în 2012, reprezentând o creştere de 1%). Menţionăm că persoanele ce au absentat 

nemotivat la cursuri au fost sancţionate contravenţional conform prevederilor legale în vigoare. 

Pe parcursul anului 2013 s-au desfăşurat 82 (71 în 2012, reprezentând o creştere de 15,5%) 

exerciţii şi aplicaţii  cu serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă.  

Pe linia intervenţiei SVSU/SPSU au participat la 113 (81 în 2012, reprezentând o creştere de 139%) 

incendii şi la 22 (122 în 2012, reprezentând o scădere de peste 4 ori) incendii la vegetaţia uscată. 

Pe parcursul anului 2013 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 

organizarea şi desfăşurarea unui  număr de  228 activităţi de infomare preventivă, încheierea unui număr 

de 19 (7 în 2012, reprezentând o creştere de 171%) protocoale de pregătire a preşcolarilor şi elevilor şi 

un protocol de pregătire a persoanelor private de libertate cu Penitenciarul Tg-Jiu, editarea a 2 reviste 

(Protecţia Civilă şi Pompierii Gorjeni), 3 (0 în 2012, reprezentând o creştere de 3 ori) spoturi video, 16 (22 

în 2012, reprezentând o scădere de 37,5%) materiale şi articole preventive, 4 (13 în 2012, reprezentând 

o scădere de peste 3 ori) afişe, 7 (4 în 2012, reprezentând o creştere de 75%) pliante, prin participarea la 

9 (13 în 2012, reprezentând o scădere de 44,5%) emisiuni radio şi 9 (6 în 2012, reprezentând o creştere 

de 50%) emisiuni TV. 

În cadrul activităţilor de informare preventivă desfăşurate au participat peste 10.000 cetăţeni şi 

au fost distribuite peste 150 afişe, peste 1800 flyere, peste 280 stickere ale Campaniei „F.O.C. – Flăcările 

Omoară Copii” şi peste 300 afişe, 2800 flyer-e, 350 sticker-e ale Campaniei R.I.S.C. – Renunţă.  

Improvizaţiile Sunt Catastrofale”. 

 

Alte activităţi desfăşurate: 

- pe linia asanării teritoriului de muniţia rămasă neexplodată din timpul conflictelor armate s-au 

executat 5 (7 în 2012, reprezentând o scădere de 40%) misiuni. Aceste misiuni au constat în ridicarea,  

depozitarea a 2 proiectile explozive calibru 76 mm şi 2 grenade defensive de război şi ulterior distrugerea 

acestora în poligon. Pe timpul îndeplinirii acestor misiuni nu au avut loc incidente; 

- au fost înregistrate 26 (19 în 2012, reprezentând o creştere de 36,8%) petiţii şi sesizări adresate 

unităţii, privind nerespectarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor şi protecţiei civile, care au fost 

verificate şi rezolvate în termenul legal; 

 În activitatea desfăşurată în anul 2013 au fost întâmpinate şi unele greutăţi cu efecte negative în 

managementul situaţiilor de urgenţă, după cum urmează: 

- nealocarea de autorităţile administraţiilor publice locale a fondurilor financiare pentru dotarea serviciilor 

voluntare pentru situaţii de urgenţă, pentru achiziţionarea de noi echipamente de înştiinţare-alarmare, 
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pentru întreţinerea adăposturilor de protecţie civilă, pentru pregătirea personalului cu atribuţii în 

domeniul situaţiilor de urgenţă în centrele de pregătire, precum şi pentru menţinerea în stare de 

funcţionare a sistemelor de alimentare cu apă, respectiv dotarea acestora cu hidranţi exteriori de 

incendiu; 

- slaba pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă a membrilor comitetelor locale şi a personalului cu 

atribuţii în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, un exemplu relevant fiind personalul ce 

încadrează Serviciile Urbanism de la localităţi, care prin  nerespectarea prevederilor HGR nr. 1739/2006 

pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind 

securitatea la incendiu şi HGR nr. 560/2005 pentru aprobarea categoriilor de construcţii la care este 

obligatorie realizarea adăposturilor de protecţie civilă, precum şi a celor la care se amenajează puncte de 

comandă, nu solicită avizele de securitate la incendiu şi protecţie civilă prin certificatele de urbanism; 

- neocuparea cu personal angajat a funcţiilor de cadru tehnic, persoană de specialitate cu atribuţii în 

domeniul apărării împotriva incendiilor şi şef serviciu voluntar pentru situaţii de urgenţă, astfel că în 

majoritatea cazurilor această funcţie este îndeplinită prin cumul de alte persoane din cadrul primăriilor. 

Cu toate greutăţile întâmpinate în activitatea preventivă, personalul Inspecţiei de Prevenire a 

acţionat permanent pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice la timp şi de calitate, fapt ce rezultă din 

valoarea indicatorilor de performanţă, unde la majoritatea indicatorilor s-au obţinut rezultate foarte 

bune. 

 

III.  COOPERAREA INTRA ŞI INTERINSTITUŢIONALĂ 

Pentru îmbunătăţirea activităţii de coordonare a intervenţiilor SMURD, în baza „Dispoziţiei 

comune dintre Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Sănătăţii privind eficientizarea dispecerizării 

asistenţei medicale de urgenţă şi prim ajutor calificat, s-a operaţionalizat Dispeceratul integrat I.S.U.J. – 

S.J.A. acesta funcţionând în cadrul Dispeceratului I.S.U.J. Gorj începând cu 29.09.2013. 

 

IV. ACCESARE FONDURI EUROPENE 

I.S.U.J. Gorj în calitate de beneficiar, ca urmare a continuării proiectului „Extinderea dotării cu 

echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă în regiunea sud-vest Oltenia” 

din cadrul Programul Operaţional Regional, proiect implementat de  Asociaţia de Dezvoltare 

Intercomunitară S-V Oltenia, va fi dotat cu o autospeciala complexă de intervenţie, descarcerare şi 

acordarea asistenţei medicale de urgenţă – FRAP şi o autospecială de intervenţie şi salvare de la 

înălţime.  

În luna decembrie a anului 2013 a fost efectuată recepţia la autospeciala complexă de 

intervenţie, descarcerare şi acordarea asistenţei medicale de urgenţă – FRAP, aceasta urmând să  intre 

în dotarea GI. Nr. 2 Hurezani / Secţia Pompieri Turceni la începutul anului 2014. 

Astfel în  anul 2013, capacitatea operaţională şi timpul de răspuns în situaţii de urgenţă ale 

Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Lt.col.Dumitru Petrescu” al Judeţului Gorj,  s-au îmbunătăţit 

ca urmare a dotării în anul 2012 a structurilor de intervenţie cu 1 autospecială pentru descarcerări grele 

şi 4 autospeciale de capacitate mărită, achiziţionate prin Programul operaţional de dezvoltare pentru 

Regiunea  Sud-Vest Oltenia Axa prioritară 3.3., cu sprijinul Consiliului Judeţean Gorj.  
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XII. DEZVOLTAREA ȘI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII 

 

1. Infrastructură rutieră  

 Servicii de proiectare 

 Consolidare terasamente pe DJ 664A, km 1+900 – km 2+300, Rugi, com. Turcinești, jud. Gorj 

Obiectivul de investiție  “Consolidare terasamente pe DJ 664A, km 1+900 – km 2+300, Rugi, com. 

Turcinești, jud. Gorj” a fost cuprins în Lista Cheltuielilor de Investiții  pe anul 2013  - cap. 84.02. 

Pentru aducerea drumului județean într-o stare tehnică corespunzătoare, impusă prin standardele 

în vigoare privind siguranţa circulaţiei rutiere, sunt necesare măsuri minime cum ar fi: lucrări la 

infrastructură, suprastructură,  dispozitive de scurgere a apelor și podețe 

 1. Date generale 

           1.1 Denumirea investiţiei:  

 “Consolidare terasamente pe DJ 664A, km 1+900 – km 2+300, Rugi, com. Turcinești, jud. Gorj” 

           1.2 Amplasamentul: Judetul Gorj, Comuna Turcinești, pe drumul DJ664A, km 1+900 – km 2+300. 

1.3 Titularul investitiei: Consiliul Judetean Gorj 

1.4 Beneficiarul  investitiei: Consiliul Judetean Gorj 

1.5 Elaborator proiect: 

                               S.C. PROREDRUM S.R.L. 

Str. Olteniţa, nr. 4B, municipiul Tg-Jiu, jud. Gorj. 

   Tel. – 0253 211 553 sau 0722 251 295  

       2. Descrierea generala a lucrarilor: 

            2.1 Descrierea lucrărilor:  

Drumul județean 664A are lungimea reală de 18+920 km, poziția kilometrică 0 aflându-se la 

intersecția cu DJ 664 în localitatea Turcinești. DJ664A trece prin următoarele localități: Turcinești, la km 

0+000, Rugi, la km 2+780, Curpeni, la km 7+350, Alexeni, la km 10+300, Stănești, la km 12+400 și Ursați, 

la km 18+920. 

Alunecarea de teren este situată la km 1+900, în localitatea Rugi din comuna Turcinești și se 

desfășoară pe o lungime de 300 m, pe partea dreaptă în sensul de mers.    

 
DJ 664 A (DJ664)Turcineşti – Rugi – Curpeni – Stăneşti – Căleşti – Ursaţi(DJ672B),     18,920 km 
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Descrierea lucrărilor de consolidare proiectate 

Reamenajare carosabil + acostamente 

Reamenajarea carosabilului se va realiza prin aplicarea unei  îmbrăcaminți asfaltice astfel:   

A – structura rutiera nouă  - în zona consolidării  în suprafață de 877 mp 

    4,0 cm beton BA16; 

    6,0 cm binder BAD25; 

   12,0 cm piatra spartă; 

   30,0 cm fundație balast; 

       B – sistem rutier existent consolidat -  reamenajarea carosabilului prin aplicarea unei  

îmbrăcaminți asfaltice  în suprafață de 866 mp astfel: 

 4,0 cm beton asfaltic; 

 10,0 cm sistem rutier existent – mixtură asfaltică; 

 10,0 cm piatră spartă existent; 

 30,0 cm balast existent; 

        Pentru impermeabilizarea acostamentelor se propun două straturi de beton asfaltic de 4 + 6 cm 

BA16 și  BAD25 așezat pe un strat de piatră spartă de 12 cm grosime  și balast 30 cm pe o lățime de 75 

cm, S = 195 mp. Pentru zonele unde nu sunt lucrări de consolidare, acostamentul se va realiza din 

piatră spartă de 15 cm grosime pe o lățime de 75 cm în suprafață de 210 mp. 

         Pentru scurgerea apelor accidentale din sistemul rutier se propun drenuri transversale cu 

adâncime variabilă între 1,00 m și 1,50 m și o lățime de 1,00 m. 

     În profil transversal, drumul va avea o lățime de 6 m, cu panta de 2.5%, iar acostamentele vor 

avea o pantă de 4 %. În zona centrală, partea carosabila se va racorda cu arc de cerc sau pantă unica 

conform profilelor transversale. 

Amenajare ziduri pe coloane  

Consolidarea terasamentelor în aceasta zona se realizează pe tronsoane de ziduri de sprijin, 

fundate pe coloane Benotto, tronsoanele vor avea o lungime de 10 m cu 5 coloane așezate în zig-zag, 

solidarizate între ele cu un radier din beton armat de 10 x 3.70 x 2m. Pentru consolidare se vor amplasa 

11 tronsoane cu un spațiu între ele de 5 cm. 

Coloanele Benotto vor fi cu d = 1080 mm și vor avea lungimi diferite, respectiv 12 m (2 

buc/tronson) si 15 m (3 buc/tronson). 

Pe radierul coloanelor se va poza un zid de sprijin din beton armat cu elevația variabilă 3,70 – 

6,20 m, lățime la coronament de 0.6 m și lățime la rost elevație fundație de 1.50 m. 

Pentru scurgerea apelor s-a prevăzut un dren din bolovani de râu de 0,50 m pe înălțime variabilă 

între 3,00 și 4,50 m cu barbacane Φ75 mm PVC, câte 5 barbacane pe tronson zid. 

La baza zidului se va realiza un șanț pereat armat pentru deversarea apelor pluviale rezultate pe 

partea carosabilă, cât și din drenuri, având la bază o lățime de 50 cm. 

Protecția auto se va face cu parapeți auto de tip greu, stâlpi metalici (h=0.455 m), amortizoare 

și lise metalice din 3 in 3 m. 

Amenajare ziduri – parapeți adînciți 

Pentru consolidarea terasamentelor din zona drumului, respectiv a părții carosabile, s-au 

prevăzut parapeți adânciți armați pe lungimile de 50 m  dreapta în continuarea zidului pe coloane și 
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100 m stânga în zona zidului pe coloane. Parapeții adânciți se vor realiza pe tronsoane de 10 m având 

la bază o lățime de 2,5 m și o înălțime de 1,00 m pe care va rezema o elevație din beton armat cu 

înălțimea de 1,00 m și o lățime de 0,5 m. Pentru scurgerea apelor s-au prevăzut drenuri din bolovani 

de râu și barbacane PVC Φ75 mm. 

Protecția auto se va face cu parapeți auto de tip greu, stâlpi metalici (h=0.455 m), amortizoare 

și lise metalice modulați din 3 în 3 m. 

Șanțuri pereate pe taluz              

        Pentru scurgerea apelor din zona drumului, respectiv a taluzului prăbușit, se propune realizarea  

următoarele șanțuri pereate: 

 șanț pereat tip I, L = 138 m; 

 șanț pereat tip II, L = 135 m. 

        Se vor prevedea 5 cămine de vizitare pentru decolmatarea și curățire, cu h = 2.5 m și o lățime de 

1.60 m, iar pentru scurgerea la capătul drenului se va prevedea un cap de dren din beton simplu.  

        Pentru racordarea șanțului dalat existent care produce prin descărcarea neamenajată a apelor, 

degradarea terenului (infiltrații în zona de taluz) se propune o canalizare din PVC Φ300 pe o lungime 

de 18 m. Prin acest racord se dirijează apele în căminul C5 și de aici spre exterior prin șanțul proiectat 

în lungime de 138 m. 

 Având în vedere faptul că zona de alunecare de teren de pe DJ664A, la km 1+900 – km 2+300, Rugi, 

com. Turcinești, județul Gorj, prezintă un risc sporit de întrerupere a circulației a drumului județean care 

face legătura între centrul comunei Turcinești și centru comunei Stănești, a fost demarată procedura de  

achiziție servicii de proiectare la obiectivul de investiție “Consolidare terasamente pe DJ 664A, km 1+900 

– km 2+300, Rugi, com. Turcinești, jud. Gorj”. 

În acest sens, pentru obictivul de investiție “Consolidare terasamente pe DJ 664A, km 1+900 – km 

2+300, Rugi, com. Turcinești, jud. Gorj”- servicii de proiectare, în anul 2013, au fost efectuate plăți în 

valoare de 21.700,00 lei inclusiv T.V.A 

Serviciile de proiectare la obiectivul de investiție mai sus menționat au fost finalizate și recepționate 

 Actualizare documentație tehnico-economică  pentru obiectivul de investiție 

,,Reabilitare drum judeţean DJ 672, KM 0+000-43+623, Ciuperceni – Godineşti – Tismana – Peştişani –

Brădiceni – Buduhala (DN 67)” 

1. Date generale 

           1.1 Denumirea investiţiei:  

,,Reabilitare Drum Județean DJ672, km 0+000 - km 43+623, Ciuperceni - Godinești - Tismana - 

Peștișani - Brădiceni - Buduhala (DN67)". 

           1.2 Amplasamentul:  

Obiectivul propus spre studiu este drumul judeţean DJ672, în lungime totală de 43,623 km ce are 

originea (km 0+000) în DN 67, loc. Ciuperceni iar destinaţia (km 43+623) in DN 67, loc Buduhala, 

străbătând de-a lungul traseului următoarele localităţi din judeţul Gorj: (DN67) Ciuperceni-Godinești 

(DN67D)-(DN67D) Pocruia- (DN67D) Tismana-Gornovița-Topești-Vâlcele-Boroșteni-(DN67D)Peștisani-

(DN67D) Brădiceni-(DN67) Buduhala. 

1.3 Titularul investitiei: CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ 

1.4 Beneficiarul  investitiei: CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ 
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1.5 Elaborator proiect:  

                               S.C. PROREDRUM S.R.L. 

Str. Olteniţa, nr. 4B, municipiul Tg-Jiu, jud. Gorj. 

   Tel. – 0253 211 553 sau 0722 251 295  

            2. Descrierea lucrărilor 

2.1  Situaţia existentă 

Drumul judeţean DJ 672 prezintă trei tipuri de îmbrăcăminte rutieră: 

  îmbrăcăminte din beton asfaltic:   km 0+000 - km 15+638 

                                                     km 19+775 – km 20+840 

                                                     km 20+840 - km 24+840             

                                                     km 32+188-km 43+623 

 îmbrăcăminte din beton de ciment:km 15+638 - km 18+110 

                                                     km 28+420 -km 32+188 

 drum pietruit:                                  km 18+110 — km 19+775              

                       
Sector drum pietruit pe DJ 672 

In profil transversal traseul prezintă următoarele elemente: 

- parte carosabilă - 6,0 m 

- platformă - 8,0 m 

- panta transversală aliniament - 2,5% 

 

           
Degradări ale părții carosabile pe DJ 672 
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Pe parcursul lui, drumul analizat se intersectează la nivel cu străzi (în localităţi) și cu alte drumuri de 

rang inferior (drumuri comunale și locale) dar și cu drumuri de rang superior (drumuri naţionale DN67 si 

DN67D). 

Capacitatea portanta a drumului fiind depăşita, a facilitat apariţia următoarelor degradări ale 

îmbrăcămintei: faianţari, gropi și pelade, fisuri și crăpături longitudinale și transversale, tasări, desprinderi 

de materiale, fenomenul de pompaj pe sectorul cu îmbrăcăminte din beton de ciment. 

Sistemele de colectare și evacuare a apelor sunt alcătuite din şanţuri și podeţe. 

Şanţurile existente sunt colmatate și parţial degradate. 

Podeţele amplasate pe DJ 672 prezintă, în general, următoarele defecte: 

- timpane degradate în zona coronamentului, cu armături vizibile și cu înălțime insuficientă 

în raport cu cota acostamentului drumului; 

- material provenit din aluviuni, depus în interiorul podeţelor și în zonele adiacente 

acestora; 

- camere de cădere parţial degradate și colmatate; 

- lipsa aripilor sau degradarea acestora; 

- înalțime sub standard între prefabricatele tubulare și cota superioară părții carosabile. 

Măsurile de siguranţa circulaţiei nu sunt complete în ceea ce priveşte semnalizarea pe orizontală și 

verticală, parapete direcţionale, borne kilometrice și hectometrice. 

Intersecţiile cu drumurile laterale nu sunt amenajate în condiţii corespunzătoare. 

Pe traseul drumului sunt 65 podețe și 11 poduri.  

Prin urmare gradul redus de modernitate a structurii drumului DJ 672 (determinat de 

disfuncţionalităţile existente), structura și parametrii de funcţionare ai acestuia necesită adaptări imediate 

la cerinţele traficului existent și de perspectivă prin realizarea de lucrări privind mărirea capacităţii 

portante, siguranţa circulaţiei și creşterea gradului de confort a traficului rutier. 

Evaluarea stării tehnice a îmbrăcămintei bituminoase pentru drumul judeţean DJ672 a fost 

efectuata conform normativului AND ind. 540-2003. 

Pe sectorul analizat prin inspecţie vizuala s-au întâlnit următoarele degradări: gropi, suprafeţe 

plombate, suprafeţe poroase, suprafeţe cu ciupituri, fisuri si crăpături transversale si longitudinale. 

    2.2.2 Situaţia proiectată. 

Lucrările de reabilitare a drumului judeţean au urmărit sa respecte următoarele principii: 

□ aducerea structurilor rutiere la parametrii tehnici corespunzători categoriei drumului 

asigurându-se astfel condiţii optime de siguranţa si confort in circulaţia auto si pietonala; 

□ realizarea unui profil transversal cu elemente geometrice care sa se încadreze in prevederile 

legale: 

□ asigurarea scurgerii apelor pluviale in condiţii optime ; 

□ tratarea zonelor cu cedări de fundaţie ; 

□ reabilitarea lucrărilor de arta (podurilor) de pe traseu, pentru a corespunde normelor de 

gabarit si încărcare actuale  

□  tratarea in mod special a traversării localităţilor, cu prevederea de masuri de siguranţa 

circulaţiei pe baza unui audit de siguranţa circulaţiei. 
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 Drumul în plan 

Traseul drumului judeţean DJ672 se desfăşoară în lungul următoarelor localităţi din judeţul Gorj: 

(DN67) Ciuperceni-Godinesti (DN67)-(DN67D) Pocruia- (DN67D) Tismana-Gornovita-Topesti-Valcele-

Borosteni-(DN67D) Pestisani-(DN67D) Bradiceni-(DN67) Buduhala. 

Deoarece, traseul drumului se desfăşoară majoritar în localitate, unde viteza de circulaţie conform 

legislaţiei în vigoare este redusă la 50 km/h, sinuozitatea acestuia nu impune masuri drastice de corecţie 

a elementelor acestuia. 

In cadrul prezentului proiect s-a considerat o viteza de proiectare în afara localităţii de 60 km/h, 

datorită în principal geometriei existente a drumului. 

Pe parcursul lui, drumul judeţean intersectează la nivel atât străzi laterale în localităţi, cât și drumuri 

de rang inferior (drumuri comunale sau locale), precum și drumuri de rang superior (drumuri naţionale). 

Astfel, drumul judeţean DJ672 se intersectează la nivel cu următoarele drumuri clasificate: 

- la km 1+384.94 DC 103 pe partea stânga; 

- la km 1+745 DC104 pe partea stânga 

- la km 2+610 DC 104 pe partea stânga; 

- la km 4+805 DC 121 pe partea stânga; 

- la km 8+209 DC 122 pe partea stânga; 

- la km 15+638 traversează DN 67D; 

- la km 18+110 DC 125 pe partea stânga; 

- la km 20+840 DJ 672A pe partea stânga; 

- la km 30+475 DC 132 pe partea stânga; 

- la km 32+188 intersectează DN 67D. 

Aceste intersecţii se vor amenaja corespunzător pe o distanță de 50 m. 

      Drumul în profil longitudinal 

Profilul in lung al drumului trebuie sa asigure mersul liniştit cu viteza de proiectare dată, vizibilitatea 

și siguranţa circulaţiei, cu condiţia ca costul lucrărilor de execuţie, pentru realizarea acestor cerinţe, sa fie 

cat mai mic. De asemenea, profilul în lung trebuie să asigure scurgerea apelor și să nu expună drumul la 

înzăpeziri. 

          Drumul în profil transversal 

Profilele transversale cuprind elemente necesare execuţiei infrastructurii drumului ca: dimensiuni, 

cote, pante, date privind amenajarea virajelor, elemente caracteristice lucrărilor de arta si dispozitivelor 

pentru scurgerea apelor etc.. Ele indica totodată și unele elemente ale suprastructurii ca de exemplu: 

lăţimea și grosimea straturilor rutiere, dimensiunile benzilor de încadrare, pantele transversale etc. 

Profilele transversale servesc la calculul volumelor de terasamente, a suprafeţelor de taluzat. 

Drumul judeţean DJ672 are o lățime a părţii carosabile de 6,00 m încadrat de acostamente variabile 

de 0,50 - 1,00 m stânga dreapta, din care 0,25x2 benzi de încadrare. 

In cadrul proiectului tehnic s-a avut in vedere respectarea STAS 863 - 85 in ceea ce priveşte 

supralărgirile și supraînălţările, corelate cu cerinţa exprimată de beneficiar de a menţine costurile la un 

nivel coborât. Prin urmare, au fost luate în considerare supralărgirile și supraînălţările curbelor în afara 

localităţilor, în limita în care natura reliefului înconjurător a permis, și de asemenea au fost supralărgite 

curbele din localitate acolo unde ampriza dintre proprietăţi a permis-o. 
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Pe zonele de drum cu şanţ pereat care are pereul degradat, acesta se va reface. Toate şanţurile 

colmatate se vor decolmata. 

          Dimensionarea sistemului rutier 

Pentru ranforsarea sistemului rutier existent pe drumul judeţean s-a adoptat următoarea soluţie: 

- frezarea straturilor asfaltice pe 3 - 6 cm; 

- geocompozit antifisură; 

- 6 cm binder de criblura BADPC 25 + reprofilare; 

- 4 cm mixtura asfaltica MASF16. 

Pentru îmbrăcamințile cu beton de ciment existente plăcile deteriorate se vor dezafecta total și se 

vor înlocui cu o îmbrăcăminte din beton de ciment BcR3.5 de 20 cm grosime, iar zonele cu fisuri se vor 

colmata, iar pentru preluarea denivelărilor în plan transversal se va prevedea un strat de mortar asfaltic 

cu grosime variabilă între 3 – 5 cm grosime. 

De asemenea, s-a propus pentru consolidarea acostamentului și eliminarea rupturilor de margine, 

desfacerea sistemului rutier pe un minim de 30 cm de la marginea părţii carosabile și execuţia de casete 

cu sistem rutier nou pe o lăţime minimă de 60 cm în funcţie de necesarul pentru aducerea la lăţimea 

proiectată a carosabilului. Acostamentele vor fi consolidate cu piatra spartă compactată. 

Sistemul rutier pentru caseta este după cum urmează: 

- 4 cm mixtura asfaltica MASF16; 

- 6 cm binder de criblura BADPC 25; 

- geocompozit; 

- 25 cm piatra sparta; 

- 30 cm balast; 

- 10 cm strat de forma din pământ tratat cu var. 

 

Lărgirile structurii ruitere rigide se vor realiza cu următorul sistem rutier: 

- 4 cm mixtură asfaltică MASF16; 

- 6 cm binder de criblură BADPC 25; 

- geocompozit; 

- 25 cm piatră spartă; 

- 30 cm balast; 

- 10 cm strat de forma din pământ tratat cu var. 

 

 Lucrări de arta 

Podurile prezentate se menţin sau se demolează. Cele care se menţin necesită lucrări de reabilitare, 

în locul celor ce se demolează precum și în locul a doua podeţe se construiesc poduri noi. 

           Scurgerea apelor 

După ranforsarea sistemului rutier apele de pe suprafaţa carosabilă se scurg datorită pantelor 

transversale ale suprafeţei carosabilului. 

• Se vor decolmata și reprofila şanţurile existente; 

• Se vor reface pereurile existente; 
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• Se proiectează și se redimensionează acolo unde este cazul sistemul de colectare și evacuare a 

apelor pluviale; 

• Se prevăd lucrări de reparaţii la podeţele degradate . 

Scurgerea apelor se asigură prin șanțuri pereate beton C16/20 cu grosimea de 10 cm având la bază 

o lățime de 0,50 m și o înălțime de minim 0,75 m pentru asigurarea scurgerii apelor din fundația drumului.  

Șanțurile realizare cu pereu din piatră brută cu grosimea de 15 cm se vor așeza pe un strat de nisip 

de 5 cm grosime având la bază o lățime de 0,5 m și o înălțime de 0,75 m.       

Rigole carosabile, cu dale carosabile, realizate din beton armat, acestea ținând loc și de podețe. 

Rigola betonată deschisă se va realiza în zona Boroșteni – Peștișani în lungime de 1491 m și trotuare 

pietonale dalate de 400x400x55 în lungime de 1805 m de 5415 mp, încadrate cu borduri de 20x25 cm și 

10x15 cm.   

Descărcarea apelor provenite din precipitaţii se va face prin podeţele existente și acolo unde s-a 

considerat necesar s-a propus execuţia de podeţe noi care vor fi de tip casetat, dalat sau tubulare. Alegerea 

tipului de podeţ va rezulta din calculele de debite ale apelor meteorice ce trebuie evacuate sau descărcate 

și din considerente economice, funcţionale și estetice 

Calea pe podeţe se va reamenaja total după cum urmează: 

- beton de pantă variabil între 2 - 16 cm grosime; 

- hidroizolaţie din kebuflex sau altă membrană; 

- protecţie hidroizolaţie cu beton de minim 12 cm grosime; 

- 2 x 4 cm beton asfaltic fin. 

La podeţe se vor reface pragurile de fund acolo unde este cazul și se vor reamenaja și curăța albiile 

de evacuare. 

Accese la proprietăți se vor realiza prin intermediul rigolelor carosabile, un acces având o lungime 

de 4,00 m. 

   Lucrări de consolidare 

Zidurile de sprijin existente se prezintă în stare bună de funcţionare, necesitând local lucrări de 

curăţare rosturi și pozarea acestora cu mortar, lucrări de cămăşuire cu un strat de 10 cm beton C20/25 și 

plase de armătură 100x100x6. 

Se vor curăța barbacanele colmatate prin suflare cu jet de aer. 

La km 10+300, pe o distanță de 30m, taluzul stâng al drumului este pereat cu piatră brută. Lucrările 

de protecţie ale taluzului se vor reface după lărgirea drumului la parametrii profilului transversal tip. Pe o 

lungime de 795  m se vor realiza drenuri longitudinale și pe 197 m drenuri transversale balast, geotextil, 

fund de dren rigid, tuburi riflate cu h = 1.50-3.20 m. 

 

  Parapeți de protecţie 

În zonele cu ramblee înalte precum și în zonele unde drumul proiectat este foarte aproape de 

limitele de proprietate s-au prevăzut fundaţii continue din beton pentru parapeţi, fundaţii și cu rol de 

consolidare a drumului. 

Parapeţii de protecţie în dreptul podeţelor și în unele zone cu ramblee înalte care sunt din beton 

sau din zidărie și prezintă lipsuri sau sunt degradaţi se vor înlocui cu parapeți metalici de tip semigreu. 
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Parapeţii de protecţie din zidărie de piatră brută se înlocuiesc cu parapete metalici și parapeți pe fundații 

adancime pe 504 m. 

 Marcaje și indicatoare 

Deoarece traseul în plan prezintă o sinuozitate ridicată, coroborată cu zone de profil mixt unde 

vizibilitatea este redusă, se impune semnalizarea corespunzătoare a zonelor periculoase. 

În curbele periculoase și în dreptul podeţelor se va monta parapet de tip semigreu, iar pe 

tronsoanele unde acesta există se prevăd lucrări de curăţare și vopsire. 

Marcajele longitudinale și transversale vor fi realizate din vopsea cu microbile și vor fi conform 

normativelor în vigoare. 

Se va verifica existenta indicatoarelor rutiere, forma, simbolul și amplasarea acestora în vederea 

evaluării necesităţilor privind repararea și înlocuirea acestora. 

 Siguranţa circulaţiei după finalizarea lucrărilor 

La proiectare s-a urmărit în permanență ca prin soluţiile recomandate să se realizeze siguranţa in 

exploatare a lucrărilor, obiectiv prioritar in activitatea de administrare a reţelei de drumuri. 

Astfel, noile tipuri de imbrăcăminţi bituminoase asigura îmbunătăţirea caracteristicilor de suprafaţa 

prin: 

- îmbunătăţirea vizibilităţii pe timp de ploaie, datorita reducerii efectului de orbire prin reflecţie, 

prin dispersia mai buna a luminii primate; 

- evacuarea mai rapida a apelor pluviale 

- diminuarea fenomenului de acvaplanare; 

La elaborarea proiectului tehnic, se va recomanda utilizarea numai a materialelor agrementate 

tehnic și cu termene de garanţie care să se încadreze în durata de viață estimată. 

Toate utilităţile ce se găsesc sau traversează ampriza drumului, vor fi protejate corespunzător, 

pentru înlăturarea oricăror posibilităţi de accident. 

 

Având în vedere: 

 

 Adresa Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 9530/05.02.2013, înregistrată 

la Consiliul Judeţean Gorj sub nr. 1695/06.02.2013 prin care suntem informaţi că în urma analizei 

atente a motivelor invocate de Organismul Intermediar SV Oltenia (OI ADR SV Oltenia) în favoarea 

supracontractării proiectului „Reabilitare drum judeţean DJ 672, KM 0+000-43+623, Ciuperceni – 

Godineşti – Tismana – Peştişani – Brădiceni – Buduhala (DN 67)” al cărui beneficiar este UAT-

Judeţul Gorj s-a luat decizia contractării acestuia luând în calcul economiile ce au reieşit atât din 

implementarea contractelor de finanţare finalizate, cât şi corecţiile financiare aplicate până în 

prezent; 

 Instrucţiunea nr. 81/12.03.2011 a Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional 

Regional 2007-2013, instrucţiune ce vizează aprobarea modificărilor la proiectul tehnic şi 

documentaţia de execuţie, înainte de lansarea procedurii de atribuire a contractului de lucrări, cu 

încadrarea în valoarea totală eligibilă a proiectului; 
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 Contractul de servicii nr. 299/13.01.2009, având ca obiect servicii de proiectare (proiect tehnic şi 

detalii de execuţie) pentru obiectivul „Reabilitare drum judeţean DJ 672, KM 0+000-43+623, 

Ciuperceni – Godineşti – Tismana – Peştişani – Brădiceni – Buduhala (DN 67)”; 

 Recomandările Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice 

ce vizează necesitatea actualizării proiectului tehnic înaintea demarării procedurii de atribuire a 

contractului de lucrări, luând în considerare perioada de timp de la elaborarea proiectului şi până 

în prezent (proiectul tehnic a fost depus la OI ADR SV Oltenia în anul 2009); 

 Art. 35 din OUG nr. 34/2006, conform căruia caietul de sarcini cuprinde „[…] caracteristici de 

natură tehnică ce permit fiecărui produs, serviciu sau lucrare să fie descris, în mod obiectiv, în aşa 

manieră încât să corespundă necesităţii autorităţii contractante […]”; 

 Prevederile H.G. nr 28/2008 privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţie şi 

lucrări de intervenţie, art. 5. „Devizul general întocmit la faza de proiectare - studiu de 

fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii se actualizează prin grija 

beneficiarului ori de câte ori este necesar, dar de regulă în următoarele situaţii: […] c) la data 

organizării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică pentru execuţia de lucrări; […] 

şi art. 6. - Valoarea actualizată a obiectivelor de investiţii se aprobă de ordonatorul principal de 

credite, potrivit prevederilor legale în vigoare”: 

 Prevederile Ordinului nr. 863/2008 pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi 

din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei 

tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de 

elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii", art. 3 „În 

aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) şi alin. (3) lit. b), actualizarea studiilor de 

fezabilitate/documentaţiilor de avizare a lucrărilor de intervenţii, prevăzută în actele normative în 

vigoare, implică actualizarea, în condiţiile legii, a devizelor generale.” şi art. 10 „[…]actualizarea 

devizului general se efectuează în funcţie de evoluţia indicilor de preţuri, în conformitate cu 

prevederile art. 43 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările 

ulterioare, respectiv ale art. 44 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare”. 

 

S-a impus actualizarea proiectului tehnic şi a documentaţiei de execuţie aferente proiectului 

„Reabilitare drum judeţean DJ 672, KM 0+000-43+623, Ciuperceni – Godineşti – Tismana – Peştişani – 

Brădiceni – Buduhala (DN 67)”, cu încadrarea în valoarea totală eligibilă a proiectului, din următoarele 

considerente: 

- perioada de timp foarte mare dintre data elaborării documentației tehnice și data estimată a 

achiziției publice de lucrări, respectiv anul 2013; 

- modificarea standardelor de proiectare; 

- modificarea legislației în domeniu(documentația tehnico-economică inițială a fost realizată în 

anul 2007); 

- degradarea accentuată a părții carosabile datorată în mare măsură intensificării traficului greu în 

zona respectivă,  a ciclurilor repetate de îngheț-dezgheț, precum și a perioadei de timp scursă de 

la întocmirea documentație tehnico-economice; 
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- modificări topografice ale amplasamentului drumului; 

- identificarea în urma reviziilor efectuate de specialiști din cadrul direcției tehnico-economice, pe 

traseul drumului județean DJ 672, a unor zone cu posibile alunecări de teren.  

În acest sens, pentru obiectivul de investiție Actualizare documentație tehnico-economică  pentru 

obiectivul de investiție ,,Reabilitare drum judeţean DJ 672, KM 0+000-43+623, Ciuperceni – Godineşti – 

Tismana – Peştişani –Brădiceni – Buduhala (DN 67)”, în anul 2013, au fost efectuate plăți în valoare de 

86.888,72 lei cu T.V.A.. 

Serviciile de proiectare (Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie, Proiect Tehnic, Detalii 

de execuţie) la obiectivul de investiție mai sus menționat au fost finalizate și recepționate 

 

 Studiu de trafic pentru “Reabilitare DJ665, km 0+000 – km 54+500 ;i DJ 675C, km 

0+000 – km 4+300” 

 

Județul Gorj, prin Consiliul Județean Gorj a implementat în perioada 2008-2011 proiectul 

“Reabilitare drumuri judeţene DJ 665, km 0+000-54+500 și DJ 675C, km 0+000-4+300”. Acesta a fost 

implementat în baza contractului de finanțare nr. 1/22.04.2008, semnat între Consiliul Judeţean Gorj în 

calitate de beneficiar, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor în calitate de Autoritate de 

Management POR şi Agenţia pentru Dezvoltare Sud-Vest Oltenia în calitate de Organism Intermediar POR, 

proiect derulat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 2, Domeniul major de 

intervenţie 2.1. 

Obiectivul general al proiectului a vizat îmbunătăţirea infrastructurii regionale pentru sprijinirea 

dezvoltării economice și pentru atragerea investiţiilor interne și externe. 

Zona în care sunt amplasate cele două drumuri județene, respectiv DJ 665, km 0+000-54+500 și DJ 

675C, km 0+000-4+300 este o zona cu un real potenţial turistic şi care prin refacerea infrastructurii de 

acces va conduce la dezvoltarea economică a zonei. 

Ţinta proiectului a fost realizată prin reabilitarea drumului judeţean DJ665, care face legătura între 

drumurile naţionale DN66 şi DN 67, şi reabilitarea drumului judeţean DJ 675C, care face legătura între 

drumul judeţean DJ 665 şi drumul naţional DN 67. 

Unul din indicatorii proiectului este reprezentat de creșterea traficului de persoane și marfă pe 

tronsoanele de drum reabilitate.  

Studiul de trafic realizat în anul 2010 la nivel național este nerelevant deoarece în această perioada 

sectoarele de drum se aflau în proces de reabilitare. 

Cu toate acestea se observă creșterea traficului pe sectoarele de drum care erau terminate în acea 

perioadă. 

Recomandare emisă de ofițerul de monitorizare ex-post al proiectului este realizarea unui studiu 

de trafic pe cele două sectoare de drum județean ca să poată fi verificați indicatorii din cererea de 

finanțare. 

În acest sens, pentru obiectivul de investiție Studiu de trafic pentru “Reabilitare DJ665, km 0+000 

– km 54+500 și DJ 675C, km 0+000 – km 4+300”, în anul 2013, au fost efectuate plăți în valoare de 

16.120,00 lei cu T.V.A.. 
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Serviciile de întocmire a studiului de trafic la obiectivul de investiție mai sus menționat au fost 

finalizate și recepționate 

 

 Execuție lucrări 

 

 “Consolidare terasamente pe DJ 675A, km 10+400, Com. Berlești, Județul Gorj” 

 

Obiectivul de investiție  “Consolidare terasamente pe DJ 675A, km 10+400, Com. Berlești, Județul 

Gorj” a fost cuprins în Lista Cheltuielilor de Investiții  pe anul 2013  - cap. 84.02. 

Indicatorii tehnico-economici, conform proiectului tehnic, au fost aprobaţi prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean Gorj nr. 60 din 26.10.2012. 

Pentru aducerea drumului județean într-o stare tehnică corespunzătoare, impusă prin standardele 

în vigoare privind siguranţa circulaţiei rutiere, sunt necesare măsuri minime cum ar fi: lucrări la 

infrastructură, suprastructură,  dispozitive de scurgere a apelor și podețe 

 

1. Date generale 

           1.1 Denumirea investiţiei:  

“Consolidare terasamente pe DJ 675A, km 10+400, Com. Berlești, Județul Gorj” 

           1.2 Amplasamentul:  

             Judetul Gorj, Comuna Berlesti, pe drumul DJ675A, km 10+400. 

1.3 Titularul investitiei: Consiliul Judetean Gorj 

1.4 Beneficiarul  investitiei: Consiliul Judetean Gorj 

1.5 Elaborator proiect:  

                               S.C. PROREDRUM S.R.L. 

Str. Olteniţa, nr. 4B, municipiul Tg-Jiu, jud. Gorj. 

   Tel. – 0253 211 553 sau 0722 251 295  

 

       2. Descrierea generala a lucrarilor: 

            2.1 Descrierea lucrărilor:  

         Amplasament: 

Alunecarea de teren este situată  pe DJ 675 A (675 A, Licurici – Berlești - Bustuchin , județul Gorj, 

România-Regiunea de Sud – Vest Oltenia. Drumul Judeţean DJ 675 A traversează localităţile: Licurici, 

Berlești și Bustuchin. 

2.2. Situație existentă 

Drum Județean 675 A, Licurici – Berlești - Bustuchin este amplasat în județul Gorj, România-

Regiunea de Sud – Vest Oltenia. Drumul Judeţean DJ 675 A traversează localităţile: Licurici, Berlești și 

Bustuchin.  

   În zona km 10 +400, zona propusă spre consolidare drumul județean prezintă o îmbrăcăminte 

asfaltică ușoară într-un singur strat de 6 cm cu o lățime a părții carosabile de 6 m și acostamente variabile 

între 0,50 – 1,00 m protejată cu un șanț pereat în lungime de 85 m  având la bază o lățime variabilă între 
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0,70 – 1,00 m.  Șanțul prezintă degradări, respectiv tasări ale fundului de șanț, fapt ce favorizează 

pătrunderea apei în platforma drumului prin acesta. 

 Șanțurile pereate nu prezintă barbacane pentru evacuarea apelor din taluz ceea ce face ca acesta 

să funcționeze impropriu. 

         În zona de consolidare,  partea carosabilă este afectată pe o lungime de circa 30 m, în sensul că 

s-au produs prăbușiri de cca. 2.50 m afectând partea carosabilă pe o lățime de cca. 2.00 m, circulația 

făcându-se pe o jumătate de cale. Zona afectata este protejată cu parapet metalic deformabil de tip 

greu.  

  Zona de prăbușire a platformei drumului și a terasamentelor din zonă este în 

trepte, zona alimentată și de apele pluviale care nu sunt dirijate spre podețul existent. 

    Podețul este subdimensionat din punct de vedere hidraulic având un diametru de Φ600 mm care 

este aproape înfundat nefăcând față debitelor mari de apa ce vin de pe șanțuri, cât și de pe versant. 

Din punct de vedere geometric drumul județean  are o lățime de 6 m cu 2 benzi de circulație de 3 

m, este în aliniament și prezintă 2 curbe cu raze 45 si 70 m, iar declivitatea maximă 6,43%, iar în zona 

consolidării are o declivitate de 4,22%.  Partea carosabilă prezintă crăpături, denivelări și fisuri. În zonă 

acostamentele sunt din pământ și piatră spartă. 

2.3. Situaţia proiectată 

Reamenajare carosabil + acostamente 

Reamenajarea carosabilului se va realiza prin aplicarea unei îmbrăcăminți asfaltice astfel:   

Acest sistem se va aplica în zona consolidării  în suprafață de 90 mp. 

 A – structura rutiera noua 

> 4,0 cm beton BA16; 

> 6,0 cm binder BAD25; 

> 12,0 cm piatra sparta; 

> 30,0 cm fundatie balast; 

Reamenajarea carosabilului se va realiza prin aplicarea unei  îmbrăcăminți asfaltice  în suprafață de 

484 mp, astfel: 

       B1 – sistem rutier existent consolidat  

> 6,0 cm beton asfaltic; 

> 6,0 cm sistem rutier existent – mixtura asfaltica; 

> 10,0 cm piatra sparta 

>   30,0 cm balast 

        Pentru impermeabilizarea acostamentelor se propune un strat din beton asfaltic de 6 cm BA16 așezat 

pe un strat de piatră spartă de 15 cm grosime pe o lățime de 75 cm, 

 S = 129 mp. 

       În profil transversal drumul va avea o lățime de 6 m cu pantă de 2.5%, iar acostamentele vor avea o 

pantă de 4 %. În zona centrală partea carosabilă se va racorda cu arc de cerc sau pantă unică conform 

profilelor transversale. 

Amenajare ziduri pe coloane  

Consolidarea terasamentelor în această zonă se realizează pe tronsoane de ziduri de sprijin, fundate 

pe coloane Benotto. Tronsoanele vor avea o lungime de 10 m cu 5 coloane așezate în zig-zag solidarizate 
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între ele cu un radier din beton armat de 10 x 3 x 1m. Pentru consolidare se vor amplasa 3 tronsoane cu 

un spațiu între ele de 5 cm, C18/22.50. 

Coloanele Benotto vor fi cu d = 10.80 mm și vor avea lungimi diferite, respectiv 12 m (3 buc/tronson) 

și 15 m (2buc/tronson). 

Pe radierul coloanelor se va poza un zid de sprijin din beton armat cu elevația constantă de 2.5 m, 

lățime la coronament de 0.6 m și lățime la rost elevație fundație de 1.10 m. 

Șanțuri pereate drum              

Pentru scurgerea din zona drumului se propune realizarea  următoarelor șanturi pereate 

- Șant pereat tip I, L = 30 m, respectiv amenajare albie podeț. Șantul pereat va avea o lățime 

de 1.5 m și grosimea pereului de 15 cm C12/15. Pereul se va așeza pe un strat de nisip de 5 cm grosime și 

va avea o suprafață 30 x 4.5 = 135 mp; 

- Șanț pereat tip II, L = 60 m, respectiv amenajare zona coloane Benoto, șanțul pereat va avea 

o lățime de 0.5 m și grosimea pereului de 10 cm C12/15. Pereul se va așeza pe un strat de nisip de 5 cm 

grosime și va avea o suprafață 60 x 1.90 = 114 mp. 

- Șanț pereat tip III, L = 15 m, respectiv amenajare șanțuri existente, fundul șanțului, cât și 

pereți. Șanțul pereat va avea o lățime de 1.0 m și grosimea pereului de 15 cm C12/15, pereul se va așeza 

pe un strat de nisip de 5 cm grosime și va avea o suprafață 37,50 din care : fund de șanț 15 x 1.0= 15 mp 

și perete șanț: 15 x 1.5 = 22.50 mp 

        Șanțul pereat se va descărca în camera de liniștire a podețului casetat C2 - proiectat 

       Amenajare podeț 

       Pentru asigurarea scurgerii apelor din zona drumului,  podețul tubular Ф600 se va înlocui cu un podeț 

casetat C2.  Podețul casetat se va poza pe un radier din beton simplu 9.60 x 2.40 x 1.20, beton C12/15. 

Elementele prefabricate C2 vor avea o lățime de 1.6 m în secțiunea transversală pozându-se 6 elemente, 

iar pentru racordarea cu terasamentele și scurgerea apelor se vor prevedea următoarele: 

- Camera de liniștire în amonte  de 1.5 x 1.5 x 2.0 cu grosimea pereților de 0.25 m C12/15, 

armați cu plasă de sârmă Ф10/10 și un radier de 0.5 m grosime C8/10;      

- În aval, protecția terasamentelor se va face cu aripi din beton simplu C8/10 în fundații și 

C12/15 în elevații, lungimea aripilor va fi de 2.5 m. 

Având în vedere faptul că zona de alunecare de teren de pe DJ672A, la km 10+400, com .Berlești, 

județul Gorj, prezintă un risc sporit de întrerupere a circulației a drumului județean care face legătura 

între centrul comunei Berlești și centru comunei Bustuchin, s-a demarat procedura de achiziție lucrări la 

obiectivul de investiție “Consolidare terasamente pe DJ 675A, km 10+400, Com. Berlești, Județul Gorj”, 

fiind semnat contractul de execuție lucrări nr. 11712/12/07.10.2013, încheiat cu SC TEHCON EDILITARE & 

INFRASTRUCTURA SRL. 

În acest sens, pentru execuția lucrărilor la obiectivul de investiție “Consolidare terasamente pe DJ 

675A, km 10+400, Com. Berlești, Județul Gorj”, în anul 2013, au fost efectuate plăți în valoare de 

374.140,09 lei cu T.V.A.. 

 

 Reabilitare DJ 673A, Dragoteşti-Mătăsari-DN 67 – 27,790 km 
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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. hotărîre 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 27.076.300,00  

lei inclusiv T.V.A., cu o perioadă de execuţie de 24 de luni.. 

În acest sens, pentru obictivul de investiție “Reabilitare DJ 673A, Dragoteşti-Mătăsari-DN 67 – 

27,790 km”- execuție lucrări, în anul 2013, au fost efectuate plăți în valoare de 5.787.611,85 lei inclusiv 

T.V.A., după cum urmează: 

- 1.283.141,85 lei – fonduri proprii 

- 4.504.470 lei  prin H.G. nr. 577/1997  

Lucrările la obiectivul de investițe “Reabilitare drum județean DJ 673A, Dragoteşti-Mătăsari-DN 

67 – 27,790 km”, realizate în anul 2013, au constat din așternerea stratului de egalizare,a stratului de 

binder și a stratului de uzură, pe o lungime de aproximativ 27,790 km.  

 

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 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 îmbătrînită şi ieşită din perioada normală de funcţionare(circa 60%), cît şi de traficul de mare tonaj, 

în continuă creştere pe marea majoritate a acestora. 

Pentru anul 2013, 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. 

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. 
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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 

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 



Consiliul Județean Gorj             Raportul Președintelui 2013 

 
 

223 
 

  
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 

  
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 
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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 

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 
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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   

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 
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        Printre lucrările importante amintim realizarea unui număr de aproximativ 6,518 km de îmbrăcăminte 

asfaltică ușoară și aproximativ 4,6 km de covor bituminous după cum urmează: 

1. IAU: 

 -DJ 663, Dănești, km 13+550- 15+400 

Valoare= 1.538.470,19 lei (cu TVA) 

-DJ 675, Roșia de Amaradia- Bechei-Corșoru, km 25+000- 26+668 

                         Valoare= 1.230.068,53 lei (cu TVA) 

 -DJ 605B, km 15+700-18+700, Stejari 

                         Valoare= 3.099.153,74 lei (cu TVA) 

 

2. COVOARE BITUMINOASE: 

-Covor bituminos pe DJ 665A, km 0+050-0+650, Bălănești 

                        Valoare= 300.599,23 lei ( cu TVA) 

 -Covor bituminos pe DJ 673, km 7+600-9+600, Slivilești         

                        Valoare= 1.018.697,40 lei ( cu TVA) 

  -Covor bituminos pe DJ 672, km 21+500-23+580, Tismana 

                        Valoare= 587.697,60 lei (cu TVA) 

  

Au fost executate marcaje rutiere longitudinale,transversale și lucrări de siguranța circulației pe 

rețeaua de drumuri  publice județene, în valoare de  109.836,18 lei cu T.V.A.. 

Pentru activitatea de întreținere și reparații efectuată pe drumurile publice județene, în anul 2013 

s-au efectuat plăți în valoare de 19.860.380,00 lei, iar pentru siguranța circulației în valoare de 109.836,18 

lei. 

 

2. Patrimoniul public al judeţului 

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; 
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- 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. nr. 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. 

Prin bugetul propriu al județului pe anul 2013, s-a alocat suma de 139.000,00 lei pentru elaborarea 

documentaţiei tehnice – faza Proiect tehnic şi detalii de execuţie. 

În prezent documentația tehnico - economică este în curs de elaborare, valoarea contractului de 

servicii fiind de 93.000,00 lei. 

Pentru obținerea avizelor de la Agenția pentru Protecția Mediului Gorj, conform certificatelor de 

urbanism, în anul 2013,  s-a achitat suma de 800,00 lei. 

R.K. Casa Iosif Keber 

 

În anul 2011 a fost întocmită documentaţia tehnico-economică pentru obiectivul de investiţie 

„R.K. Casa Iosif Keber”. 
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În vederea finanţării acestui obiectiv, s-au făcut demersuri de către Consiliul Judeţean Gorj la 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, pentru alocarea de fonduri prin unul din programele 

derulate la nivelul acestui minister. 

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 591/08.06.2011 pentru modicarea și completarea H.G. nr. 

120/2010, privind aprobarea Listei cuprinzând programele și proiectele de investiții în turism și a surselor 

de finanțare a documentațiilor tehnice și a lucrărilor de execuție a programelor și proiectelor de investiții 

în turism, proiectele care urmează să fie finanțate, vor obține avizul de specialitate al Ministerului 

Dezvoltării Regionale și Turismului, prin Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Turism. 

În acest sens, a fost solicitat punctul de vedere al I.N.C.D.T. cu privire la oportunitatea din punct 

de vedere turistic al acestui obiectiv de investiție, fiind eliberat avizul nr. 8/05.03.2012, pentru care,  în 

cursul anului 2013, s-a achitat suma de 868,00 lei. 

 

Branșament  electric la punct salvamont TISMANA 

 

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

în baza contractului nr. 1541 din 28.04.2011, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, 

Axa prioritară 5, Domeniul major de intervenţie 5.2, semnat între Consiliul Judeţean Gorj , Ministerul 

Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor şi Agenţia pentru Dezvoltare Sud-Vest Oltenia. 

În cadrul acestui proiect s-au amenajat 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. 

Prin documentația tehnică a fost prevăzută schimbarea instalațiilor electrice interioare existente 

și realizarea la toate posturile, a unor branșamente electrice trifazice, deoarece puterea instalată pentru 

funcționarea echipamentelor este mai mare de 9 kW, costurile privind realizarea studiilor de soluție și a 

branșamentelor electrice fiind suportate de beneficiar, ca și cheltuieli neeligibile. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 108 din 13.11.2009, modificată și completată prin 

Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 84 din 30.11.2010 și Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 32 din 

23.03.2012, s-a aprobat ca toate costurile ce reprezintă cheltuieli conexe ce pot să apară pe durata 
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implementării proiectului, necesare pentru implementarea acestuia, se vor asigura din bugetul propriu al 

județului Gorj. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 62 din 21.06.2013 a fost prevăzută în capitolul 70.02. 

– “Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică” suma de 40.000 lei pentru realizarea branșamentului electric la 

postul salvamont Tismana. 

Lucrarea a fost finalizată şi recepţionată conform proces verbal de recepţie la terminarea 

lucrărilor nr. 15723 din 20.12.2013, valoarea finală reprezentând taxe, avize,  studiu de soluție și realizarea 

branșamentului trifazic la postul salvamont Tismana fiind de 2307,00 lei 

 

REPARAŢII CURENTE 

 

Reparații curente săli operație la Spitalul Județean de Urgență, strada Tudor Vladimirescu 

 

Prin bugetul propriu al judeţului pe anul 2013, s-a alocat suma de 277.370,00 lei, pentru 

executarea lucrării ,,Reparații curente săli operație la Spitalul Județean de Urgență, strada Tudor 

Vladimirescu” la Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu–Jiu. În vederea asigurării condiţiilor de desfăşurare a 

actului medical conform standardelor în domeniu,  în cursului anului 2012, în urma procedurii de achiziţie 

publică, s-a încheiat contractul de lucrări nr. 10150/01.08.2012, valoarea contractată a lucrărilor fiind de 

427.800,00 lei şi o durată de execuţie de 8 luni. 

Lucrările executate au constat în lucrări de arhitectură (tămplărie PVC, montat tapet la pereţi, 

montat faianţă la pereţi, linoleum la pardoseli, gresie la pardoseli, zugrăveli lavabile etc.), lucrări de 

instalaţii sanitare, termice, electrice, la sălile de operaţie (etajul I – Secţia urologie, etajul I – Secţie 

ortopedie, etajul II – Secţie chirurgie, etajul III – Secţie chirurgie) şi sălile adiacente blocului operator şi 

dotarea cu aparate de aer condiţionat a sălilor de operaţie. 

 

  
 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu 
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Lucrarea a fost finalizată şi recepţionată conform proces verbal de recepţie la terminarea 

lucrărilor nr. 5951 din 17.05.2013, în cursul anului 2013, executându-se și decontându-se lucrări în sumă 

totală de 258.859,00 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” 

 

Prin bugetul propriu al judeţului pe anul 2013, s-a alocat suma de 4.280,00 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”. 

Pentru îndeplinirea obligaţiilor conform Legii 10/1995 privind Calitatea în Construcţii,  s-a încheiat 

contractul de servicii nr.11568 din 11.09.2012. 

Lucrarea de reparaţii a fost finalizată şi recepţionată conform proces verbal de recepţie la 

terminarea lucrărilor nr. 5951 din 17.05.2013,  valoarea serviciului de asistenţă tehnică prin diriginţi de 

şantier fiind de 3966,00 lei. 

 

XIII. AGRICULTURĂ 

Activitatea Camerei Agricole Judeţene Gorj (CAJ) în anul 2013 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, 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 

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. 

S-au acordat peste 20.000 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. 

 

2. Demonstrații practice 

S-a realizat un număr de 90 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 
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Având în vedere aspectele pozitive și impactul loturilor demonstrative realizate în anii anteriori, la nivelul 

Centrelor Locale de Consultanță Agricolă, s-au menținut și dezvoltat un număr de 24 loturi demonstrative 

în sectorul vegetal 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; 

 

Căpşun – 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 

 Lipsa unor sesiuni deschise de depunere a proiectelor prin măsurile incluse în PNDR, a avut un impact 

negativ asupra posibilității de autofinanțare a instituției. Au fost atrase totuși fonduri din realizarea 

dosarelor de plată obligatorii pentru proiectele aprobate și a căror derulare se realizează pe 5 ani de 

zile. 

 

5. Proiecte finanțate prin Fondul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală – potențiali 

beneficiari 

În baza de date aflată la nivelul C.A.J. regăsim în prezent un număr de peste 200 de producători agricoli, 

doritori a accesa fonduri prin măsurile ce se vor derula în agricultură în perioada 2014 – 2020. 

 

6. Întâlniri de lucru 

Un element de noutate pentru activitatea Camerei Agricole, îl reprezintă Programul de informare a 

producătorilor agricoli din județ asupra Bunelor condiții de mediu, ecocondiționaliate, protecția 

împotriva poluării cu nitrați și nitriți. 

Drept urmare, specialiștii consultanți au fost instruiți în domeniile sus-menționate, iar lunar, în cadrul 

întâlnirilor de lucru cu fermieri, le sunt expuse acestora materiale și procedee practice prin care să poată 
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fi respectate Bunele condiții de mediu (GAEC), să poată fi împiedicată poluarea apelor și să fie pregătiți 

pentru schimbări climatice, ori pentru trecerea la producerea și folosirea de energii regenerabile. 

 

De la începutul anului până în luna decembrie 2013 a fost organizat un număr de peste 350 întâlniri de 

lucru, dezbateri sau mese rotunde la nivelul centrelor locale cu un număr de peste 5000 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 autoritățile locale: 

 „Ziua cireşului” la Turcineşti (14.06.2012) unde au fost prezentate materiale informative şi vizite la loturi 

demonstrative reprezentative din zona respectivă;  

Camera Agricolă a fost prezentă cu standuri informative și sfaturi de specialitate la diverse târguri și 

festivaluri: 

„Pastorala florilor” la Stăneşti în luna martie, “Urcatul oilor la munte” – la Novaci, 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 

Peste 6000 de mici fermieri din județul Gorj au obținut certificat de calificare în meserii agricole 

din anul 2010 și până în prezent. Ca atare, în anul 2013 au fost organizate un număr de 10 cursuri, în 

meseriile de Apicultor, Lucrător în cultura plantelor, Lucrător în creșterea animalelor, Legumicultor, unde 

au fost înscrişi un număr de peste 200 de producători agricoli. Cursurile derulate de CAJ sunt autorizate 

prin Direcţia Muncii. Afluxul mai redus față de anii precedenți de solicitări pentru înscrieri la cursurile 

susținute de lectorii autorizați ai Camerei Agricole se datorează, pe de o parte lipsei unor sesiuni deschise 

de depunere de proiecte, ca și numărului mare de fermieri gorjeni care deja au pregătire în domeniul în 

care activează. 

Solicitanţii acestor cursuri sunt beneficiari sau potenţial beneficiari de proiecte derulate prin PNDR, 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. 
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XIV. Centrului Militar Judeţean Gorj 

Centrul Militar Judeţean Gorj exercită competenţele ce îi revin prin lege pentru punerea în aplicare a 

prevederilor actelor normative care reglementează activitatea de pregătire a populaţiei pentru apărare. 

În conformitate cu Legea 446 /30.11.2006, modificată cu Legea 128/ 2012 - privind pregătirea 

populaţiei pentru apărare, Centrul Militar Judeţean Gorj a desfăşurat activităţi multiple în zona de 

responsabilitate, astfel:  

- Planificarea, organizarea şi executarea activităţilor de generare şi regenerare a forţelor armate prin 

completare cu resurse umane şi materiale a structurilor sistemului naţional de apărare aflate în zona 

de responsabilitate; 

- Evidenţa militară a cetăţenilor încorporabili şi rezerviştilor cu domiciliul pe raza judeţului; 

- Organizarea şi desfăşurarea convocărilor de pregătire, îndrumare şi verificare a activităţilor organelor 

administraţiei publice locale, instituţiilor publice şi operatorilor economici, care au obligaţii pe linia 

evidenţei militare, mobilizării la locul de muncă şi sarcini pe linia rechiziţiilor de bunuri şi prestări servicii 

în interes public; 

- Conştientizarea opiniei publice despre rolul şi locul profesiei militare în societate; 

- Generarea unei atitudini favorabile a populaţiei civile faţă de instituţia militară şi menţinerea bunelor 

relaţii de colaborare cu instituţiile administraţiei publice locale, cu instituţiile civile de învăţământ şi 

comunitatea locală; 

- Identificarea mediilor cu potenţial socio-demografic pentru recrutarea personalului militar; 

În anul 2013, Centrului Militar Judeţean şi-a îndeplinit obiectivele la standardele stabilite. Pentru 

anul 2013, Consiliul Judeţean Gorj a asigurat Centrului Militar Judeţean Gorj fondurile necesare desfăşurării 

activităţii specifice, alte dotări şi materiale în valoare de 167.312 lei.  

Fondurile alocate au fost repartizate pentru : 

- asigurarea contractelor de furnizare/ prestare de servicii de energie electrică, alimentare cu apă, 

canalizare, salubritate, televiziune, radio, telefonie, telefax, poştă, fax, paza localului centrului militar, 

achiziţionarea de carburanţi-lubrifianţi; 

- asigurarea rechizitelor de birou, a registrelor, a imprimatelor, hârtiei şi a altor materiale de această 

natură, legarea si broşarea documentelor de birou, pentru asigurarea materialelor necesare multiplicării 

fotocopierii, xerocopierii documentelor, formularelor, folosite în activităţile specifice; 

- asigurarea materialelor necesare pentru menţinerea curăţeniei şi igienei oamenilor, localurilor, birourilor 

şi magaziilor; 

- efectuarea de reparaţii curente la autoturismele din administrare. 

 


