
 
  

RAPORTUL PREŞEDINTELUI 
 
  

privind modul de îndeplinire 

a atribuţiilor proprii şi a hotărârilor 

Consiliului Judeţean Gorj 
în anul 2005 

 
 
 
Consiliul Judeţean, ca autoritate a administraţiei publice locale, coordonează 

întreaga activitate a consiliilor comunale şi orăşeneşti, în vederea realizării serviciilor 

publice de interes judeţean. 

Ales din rândul consilierilor judeţeni, Preşedintele Consiliului Judeţean 

reprezintă judeţul în relaţiile cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele fizice şi 

juridice române şi străine, precum şi în justiţie.  

Anual, potrivit legii, preşedintele prezintă Consiliului Judeţean un raport cu 

privire la îndeplinirea atribuţiilor şi hotărârilor autorităţii publice respective. 
 

PRINCIPALELE ATRIBUŢII ALE PREŞEDINTELUI 

 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului propriu de specialitate, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 3/04.02.2005, stabileşte, potrivit legislaţiei, principalele atribuţii ale 

Preşedintelui Consiliului Judeţean:  

a) numeşte şi eliberează din funcţie, în condiţiile legii, personalul din aparatul propriu al 

Consiliului Judeţean, cu excepţia secretarului general al judeţului; 

b) răspunde de buna funcţionare a aparatului propriu de specialitate pe care îl conduce şi îl 

controlează; 

c) în exercitarea atribuţiilor sale, Preşedintele Consiliului Judeţean Gorj emite dispoziţii cu 

caracter normativ sau individual, care devin executorii numai după ce sunt aduse la cunoştinţă publică 

sau după ce au fost comunicate persoanelor interesate, după caz; 



d) coordonează şi controlează activitatea instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea 

Consiliului Judeţean; 

e) exercită funcţia de ordonator principal de credite; 

f) întocmeşte proiectul bugetului propriu al judeţului şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar 

şi le supune spre aprobare Consiliului Judeţean, în condiţiile şi la termenele prevăzute de lege; 

g) urmăreşte modul de realizare a veniturilor bugetare şi propune Consiliului Judeţean adoptarea 

măsurilor necesare pentru încasarea acestora la termen; 

h) propune Consiliului Judeţean spre aprobare, în condiţiile legii, organigrama, statul de funcţii, 

numărul de personal şi regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului propriu de specialitate, a 

instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea acestuia; 

i) prezintă Consiliului Judeţean, anual sau la cererea acestuia, rapoarte cu privire la modul de 

îndeplinire a atribuţiilor proprii şi a hotărârilor consiliului; 

j) propune Consiliului Judeţean numirea şi eliberarea din funcţie, în condiţiile legii, a 

conducătorilor instituţiilor publice şi serviciilor publice de sub autoritatea acestuia; 

k) emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege; 

l) acordă, prin aparatul propriu şi serviciile de specialitate ale Consiliului Judeţean, sprijin şi 

consultanţă tehnică şi juridică pentru autorităţile administraţiei publice locale, comunale şi orăşeneşti, 

la solicitarea acestora; 

m) coordonează, controlează şi răspunde de activitatea privind protecţia drepturilor copilului. 

 

Doamnelor şi domnilor consilieri, 

Stimaţi invitaţi, 

 

În anul 2005, am convocat, pregătit şi condus, cu respectarea prevederilor legale, un număr de 

6 şedinţe ordinare şi 5 şedinţe extraordinare ale Consiliului Judeţean, în cadrul lor fiind adoptate un 

număr de 97 hotărâri. 

În continuare, vă supun atenţiei câteva dintre principalele probleme ce au fost reglementate 

prin hotărârile respective: 

o aprobarea organigramei, numărului de personal, statului de funcţii şi a Regulamentului 

de organizare şi funcţionare pentru aparatul propriu de specialitate al Consiliului 

Judeţean Gorj; 

o aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Gorj; 



o aprobarea organigramei, numărului de personal, statului de funcţii şi a Regulamentului 

de organizare şi funcţionare pentru Direcţia Judeţeană de Administrare şi Gospodărire a 

Patrimoniului Public şi Privat al Judeţului Gorj; 

o aprobarea tarifelor pentru prestările de servicii efectuate de Direcţia Judeţeană de 

Administrare şi Gospodărire a Patrimoniului Public şi Privat al Judeţului Gorj, cât şi 

pentru Serviciul Public Judeţean de Protecţia Plantelor Gorj; 

o aprobarea taxelor practicate de Şcoala Populară de Artă; 

o modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Gorj nr.17/2004 pentru validarea Autorităţii 

Teritoriale de Ordine Publică Gorj; 

o rectificarea bugetului propriu al judeţului pe anul 2005; 

o aprobarea bugetului pe anul 2005 al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Gorj; 

o aprobarea vânzării imobilului „Cabana Peştera Muierilor” situat în comuna Baia de Fier, 

aflat în domeniul privat al Judeţului Gorj; 

o preluarea  din domeniul public al comunei Runcu şi administrarea Consiliului Local 

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

prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj, a imobilelor 

„Centrul de îngrijire şi asistenţă Suseni” şi „Centrul de îngrijire şi asistenţă Dobriţa” 

situate în comuna Runcu; 

o aprobarea încetării activităţii Corpului Gardienilor Publici; 

o repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor aprobate judeţului Gorj prin 

O.U.G. nr. 66/2005 şi a cotei de 22% din impozitul pe venit pentru echilibrarea 

bugetelor locale la dispoziţia Consiliului Judeţean Gorj; 

o aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea unor drumuri judeţene; 

o aprobarea documentaţiei pentru realizarea şi amplasarea panourilor de informare 

turistică în principalele zone de la intrarea în judeţul Gorj; 

o reorganizarea Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului şi urbanism; 

o aprobarea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2006, conform H.G. 

nr.797/2005; 

o reorganizarea Comisiei Judeţene pentru Protecţia Copilului Gorj; 

o aprobarea studiului de fezabilitate şi a cofinanţării pentru proiectele „Reabilitare Drum 

Judeţean DJ 665” şi „Reabilitarea Parcului Industrial Bumbeşti-Jiu”, care au fost depuse 

spre finanţare prin Programul Phare 2004 – Infrastructură Mare; 

o aprobarea Acordului de Parteneriat cu Consiliul Local Bumbeşti-Jiu pentru Proiectul 

„Reabilitare Drum Judeţean DJ 665”; 



o stabilirea taxelor pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizaţiilor de 

construire şi a altor avize asemănătoare, emise de preşedintele Consiliului Judeţean 

Gorj; 

o aprobarea Planului Judeţean de Gestiune a Deşeurilor în judeţul Gorj; 

o reorganizarea Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică; 

o aprobarea de preţuri şi tarife la instituţiile publice din subordinea Consiliului Judeţean 

Gorj; 

o reorganizarea Comisiei de Expertiză Medicală a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi 

Gorj; 

o aprobarea, pentru anul 2006, a organigramei, numărului de personal, statului de funcţii 

pentru instituţiile publice subordonate: Direcţia Comunitară de Evidenţă a Persoanelor 

Gorj, Direcţia de Administrare şi Gospodărire a Patrimoniului Public şi Privat al 

judeţului Gorj, Serviciul Public „Salvamont” Gorj, Centrul Judeţean pentru Conservarea 

şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj, Şcoala Populară de Artă Gorj, Muzeul 

Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu”, Ansamblul Artistic Profesionist „Doina 

Gorjului” Tg-Jiu, Biblioteca Judeţeană „Christian Tell”, Serviciul Public de Protecţia 

Plantelor Gorj, Centrul Pilot de Readaptare, Formare şi Integrare Socio-Profesională a 

Persoanelor cu Handicap Tg-Cărbuneşti, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Gorj; 

o înfiinţarea „S.C. TISPREST SA” etc. 

În ceea ce priveşte activitatea aparatului propriu, în anul 2005, au fost operate schimbări la 

nivelul organigramei şi au fost adoptate măsuri organizatorice menite a creşte funcţionalitatea tuturor 

compartimentelor, precum şi colaborarea cu consilierii judeţeni, vizibil îmbunătăţită. În plan practic, 

putem evidenţia eforturile de întreţinere şi reabilitare a infrastructurii, inclusiv a celei afectate de 

calamităţi. 

Referitor la structura organigramei pentru anul 2005, ca un element de noutate, s-a introdus 

postul de Director executiv coordonator, care are în subordine două direcţii – Economică şi Tehnică – 

şi un serviciu – Strategii, Dezvoltare Regională, Integrare Europeană şi Tehnologia Informaţiei. Acest 

post a fost creat în vederea fluidizării relaţiilor pe orizontală între structurile subordonate, dat fiind 

faptul că majoritatea activităţilor şi documentelor elaborate în cadrul Consiliului Judeţean necesită 

colaborarea strânsă între economişti şi tehnicieni, iar în cazul proiectelor cu finanţare din fonduri 

interne sau externe şi cu specialiştii din cadrul compartimentului de profil. 

În continuare, putem enumera câteva dintre activităţile care au necesitat o coordonare unitară: 

• fundamentarea listei de investiţii şi a planului de achiziţii publice; 



• derularea procedurilor de achiziţii publice: întocmirea caietelor de sarcini şi a 

documentaţiilor de licitaţie, precum şi urmărirea execuţiei lucrărilor şi serviciilor; 

• elaborarea şi implementarea proiectelor de finanţare din diverse surse (Phare, iar în 

perspectivă, proiecte pentru fondurile structurale); amintim aici colaborarea la întocmirea 

documentaţiilor pentru proiectele „Reabilitarea zonei industriale Bumbeşti-Jiu” şi 

„Reabilitarea DJ 665”; 

• întocmirea de programe, prognoze şi strategii de dezvoltare, pe domenii şi pe ansamblul 

judeţului, în concordanţă cu cele elaborate la nivel local, regional şi naţional; 

• întocmirea de situaţii, statistici, raportări, solicitate de diverse instituţii centrale sau 

internaţionale; 

• valorificarea proceselor-verbale de contravenţie întocmite cu ocazia deplasărilor în teren ale 

specialiştilor din cadrul Compartimentului administrare drumuri; 

• întocmirea, în comun, de rapoarte de specialitate la proiectele de hotărâri ale Consiliului 

Judeţean iniţiate conform legii. 

Directorul executiv coordonator, alături de conducătorii compartimentelor de specialitate, a 

participat la şedinţele Consiliului Judeţean, atât pe comisii, cât şi în plen, oferind explicaţiile necesare 

la proiectele de hotărâre supuse dezbaterii şi aprobării. 

O altă structură subordonată direct preşedintelui este Arhitectul Şef, care desfăşoară activităţi de 

urbanism şi amenajarea teritoriului (coordonarea lucrărilor de cadastru imobiliar-edilitar, constituirea 

băncii de date urbane), respectiv de autorizare şi control (certificate de urbanism, autorizaţii de 

construire). O măsură avută în atenţie a fost realizarea hărţilor de risc la nivelul judeţului, pentru care 

se vor continua eforturile de obţinere de finanţare în anul 2006. 

Compartimentul mass-media a fost înfiinţat la începutul anului 2005, odată cu aprobarea noii 

organigrame, cu un număr de două posturi, având ca atribuţii mediatizarea activităţii instituţiei, a 

comisiilor de specialitate, precum şi a unităţilor subordonate. Ca o reuşită importantă a acestui 

compartiment, pe lângă organizarea conferinţelor de presă săptămânale, emiterea de comunicate şi 

monitorizarea presei, menţionăm colaborarea la realizarea, de către Televiziunea Antena 1, a unui film 

de prezentare a judeţului Gorj, în limbile română şi engleză. 

Compartimentul audit public intern, de asemenea subordonat direct preşedintelui, a auditat 

activitatea Consiliului Judeţean şi a zece instituţii subordonate, ocazie cu care s-au constatat deficienţe 

şi s-au făcut propuneri şi termene de remediere a acestora. 

Vicepreşedinţii Consiliului Judeţean au avut în subordine directă către un compartiment – de 

politici economice, respectiv social-culturale – prin intermediul cărora au coordonat activitatea 

unităţilor subordonate: S.C. Întreprinderea de Drumuri şi Poduri S.A., Serviciul Public de Protecţie a 



Plantelor Gorj, S.C. TISMANA S.A., Direcţia Judeţeană de Administrare şi Gospodărire a 

Patrimoniului Public şi Privat al Judeţului Gorj, S.C. PARC INDUSTRIAL GORJ S.A. (unităţi cu 

profil economic), respectiv Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului”, Biblioteca Judeţeană 

„Christian Tell”, Şcoala Populară de Artă, Muzeul Judeţean „Alexandru Ştefulescu”, Serviciul Public 

„Salvamont”, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale (instituţii cu 

profil social-cultural). 

În urma analizei agenţilor economici sub autoritate, ca aspect negativ, menţionăm falimentul 

S.C. TISMANA S.A., drept pentru care, ulterior, s-a luat hotărârea înfiinţării unei noi unităţi, cu profil 

similar de activitate, respectiv S.C. TISPREST S.A., la care Consiliul Judeţean Gorj este unic acţionar. 

De asemenea, menţionăm îmbunătăţirea activităţii S.C. Întreprinderea de Drumuri şi Poduri S.A. care, 

în pofida limitărilor impuse de dotarea cu echipamente şi personal, a asigurat întreţinerea şi repararea 

drumurilor judeţene, dar şi lucrări de intervenţie la drumurile afectate de inundaţiile din vară. 

Unităţile cu caracter socio-cultural au desfăşurat o activitate superioară anilor anteriori ca 

intensitate şi volum, în special Şcoala Populară de Artă, care a devenit un reper important în viaţa 

culturală a judeţului şi Serviciul Public Salvamont, care s-a remarcat în mod deosebit prin activităţile 

de salvare montană şi promovare a potenţialului turistic din nordul judeţului. 

Secretarul General al judeţului coordonează Direcţia juridică şi administraţie publică locală (din 

cadrul aparatului propriu), Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj (înfiinţată 

chiar la 1 ianuarie 2005, prin comasarea a două foste direcţii), Centrul Pilot de Readaptare, Formare şi 

Integrare Socio-Profesională a Persoanelor cu Handicap Tg-Cărbuneşti, Şcoala Specială Tg-Jiu şi 

Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Gorj. 

Menţionăm că în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului s-au derulat o serie de 

proiecte cofinanţate din fonduri naţionale sau externe, precum şi unele acţiuni de parteneriat, 

materializate în proiecte şi convenţii de colaborare. 

O preocupare deosebită a întregii conduceri a Consiliului Judeţean Gorj şi a consilierilor 

judeţeni din comisia de specialitate a constituit-o pregătirea administraţiei publice locale şi a 

cetăţenilor, cu scopul de a cunoaşte cât mai bine şi de a putea face faţă cerinţelor integrării în Uniunea 

Europeană. Astfel, în cadrul Parteneriatului strategic de comunicare, semnat de către domnul Jonathan 

Scheele – Şeful Delegaţiei Comisiei Europene în România şi Preşedintele Consiliului Judeţean Gorj, au 

fost organizate diferite acţiuni, dintre care menţionăm: manifestări cu ocazia zilei de 9 Mai – Ziua 

Europei, campania “Primăvara în Liceu”, seminarii pe teme legate de impactul integrării europene 

asupra mediului de afaceri, precum şi întâlniri între instituţiile locale, cele judeţene şi reprezentanţi ai 

societăţii civile în vederea consolidării şi/sau iniţierii de acorduri de colaborare în procesul de 

diseminare unitară a informaţiei europene. 



În ceea ce priveşte fondurile avute la dispoziţie pentru îndeplinirea atribuţiilor autorităţii publice 

judeţene, este îmbucurător faptul că bugetul propriu al judeţului, rezultat în urma rectificărilor, a fost în 

anul 2005 în creştere cu cca. 25% faţă de anul 2004 (în cifre absolute, aceasta însemnând cca. 13 mil. 

RON), iar execuţia s-a situat la 96% pentru partea de venituri şi 95,5% pentru partea de cheltuieli, 

procente relativ constante faţă de anul anterior. 

De asemenea, remarcăm creşterea ponderii cheltuielilor de capital de la 5,7% în anul anterior la 

8,4% în anul 2005, din totalul cheltuielilor bugetare. 

Referitor la lucrările executate pe drumurile judeţene, s-au realizat întreţinerea anuală şi 

reparaţii pe întreaga reţea de 840 km, în valoare de peste 3,5 milioane RON, precum şi un număr de 12 

lucrări de consolidare, modernizare şi refacere după inundaţii. Evidenţiem colaborarea deosebită între 

Consiliul Judeţean Gorj, Instituţia Prefectului Judeţului Gorj, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 

Gorj, Inspectoratul în Construcţii Gorj şi alte instituţii, în vederea depăşirii situaţiilor de forţă majoră 

create în urma precipitaţiilor abundente din perioadele aprilie-mai şi iulie-septembrie 2005. În toate 

cazurile de inundaţii şi alunecări de teren, s-au întocmit note de constatare comune şi s-a intervenit de 

urgenţă pentru depăşirea situaţiilor de criză, în acest sens fiind de remarcat promptitudinea cu care a 

răspuns solicitărilor noastre S.C. Întreprinderea de Drumuri şi Poduri S.A. Menţionăm că, datorită 

necesităţii de a interveni urgent pe porţiunile de drum calamitate, nu s-a putut realiza în totalitate 

programul iniţial de lucrări pe drumurile judeţene, acesta suferind modificări în funcţie de realitatea 

concretă din teren. 

În cadrul programelor de alimentare cu apă finanţate prin HG 577/1997, respectiv HG 

687/1997, în cursul anului 2005 s-au finalizat investiţiile de la Leleşti, respectiv Băleşti, Bustuchin şi 

Dăneşti, alte lucrări fiind în derulare. 

Pe lângă cele menţionate până acum, putem enumera şi o serie de alte realizări ale Consiliului 

Judeţean, incluzând aici şi unităţile subordonate: 

 Achiziţionarea şi instalarea unui Info-touch (Info-chioşc) la Biroul de relaţii cu publicul de 

la parterul Palatului Administrativ, prin intermediul căruia orice cetăţean poate accesa 

informaţii de interes public, paginile web ale Consiliului Judeţean şi ale unităţilor publice 

subordonate acestuia, a Instituţiei Prefectului, precum şi date generale referitoare la judeţul 

Gorj; 

 Realizarea proiectelor pentru lucrările de reparaţii la Muzeul Judeţean şi înlocuirea centralei 

termice proprii; 

 Executarea de lucrări de reparaţii şi modernizări la Biblioteca Judeţeană, inclusiv dotarea cu 

mobilier, achiziţionarea unei centrale termice pentru spaţiul din str. Siret, informatizarea 

activităţii etc.; 



 Efectuarea de lucrări extinse de reparaţii la Şcoala Specială şi Centrul Militar Zonal; 

 Înfiinţarea Teatrului de păpuşi la Şcoala Populară de Artă; 

 Derularea proiectului de instruire a funcţionarilor publici „Descentralizare financiară la 

standarde europene” etc. 

Ştiut fiind că realizarea corespunzătoare a atribuţiilor instituţiei este consecinţa firească a 

activităţii responsabile a aparatului propriu, pentru îmbunătăţirea acesteia din urmă, preşedintele 

Consiliului Judeţean a dispus următoarele măsuri: 

• desfăşurarea de întâlniri de lucru săptămânale, cu participarea conducerii Consiliului 

Judeţean şi a conducătorilor compartimentelor din aparatul propriu de specialitate; 

• revizuirea fişelor posturilor şi realizarea evaluării personalului în condiţii de maximă 

obiectivitate, conform legii, prin stabilirea unor obiective cuantificabile pentru fiecare 

funcţie publică; 

• prezentarea zilnică a stadiului şi a programului lucrărilor de întreţinere şi reparaţii pe 

drumurile judeţene de către S.C. Întreprinderea de Drumuri şi Poduri S.A.; 

• realizarea circuitului documentelor în vederea fluidizării şi eficientizării acestuia; 

• stabilirea componenţelor comisiilor de licitaţie şi, respectiv, de recepţie, conform legii şi cu 

consultarea conducătorilor de compartimente; 

• efectuarea de deplasări în toate localităţile, în vederea constatării problemelor existente şi 

acordarea de asistenţă de specialitate pe diverse domenii (tehnic, juridic, economic, social, 

cultural, edilitar-gospodăresc); 

•  accelerarea procesului de informatizare a administraţiei publice, prin achiziţionarea de 

tehnică de calcul; 

• identificarea de surse de finanţare pentru proiectele aflate în atenţia autorităţilor locale şi 

întocmirea documentaţiilor pentru accesarea acestora; 

• organizarea deplasărilor cu cântarul, astfel încât eficienţa acestora să fie maximă, prin 

identificarea şi sancţionarea nediscriminatorie a celor ce nu respectă legislaţia privind 

autorizaţiile de circulaţie şi transportul agabaritic; 

• luarea de măsuri pentru valorificarea proceselor verbale de contravenţie întocmite de către 

Compartimentul administrare drumuri; 

• antrenarea tuturor compartimentelor de specialitate în întocmirea caietelor de sarcini pentru 

procedurile de achiziţie publică; 

• organizarea săptămânală de conferinţe de presă privind activitatea instituţiei; 



• participarea cu personal propriu în cadrul Biroului de reprezentare al Uniunii Naţionale a 

Consiliilor Judeţene din România de la Bruxelles; 

• întocmirea unui program, respectiv a unui raport săptămânal de activitate, de către fiecare 

angajat, precum şi a unui program de deplasări, pe direcţii; 

• analiza periodică a stadiului realizării programului de achiziţii publice, atât pentru aparatul 

propriu, cât şi pentru unităţile subordonate; 

• nominalizarea unor coordonatori pentru compartimentele care nu au prevăzute funcţii de 

conducere; 

• iniţierea unor proiecte de Hotărâri de Guvern privind alocarea de fonduri pentru înlăturarea 

efectelor calamităţilor; 

• iniţierea şi organizarea de întâlniri cu parlamentarii de Gorj, indiferent de culoarea politică, 

în vederea susţinerii unor proiecte comune, în beneficiul comunităţii locale. 

În urma punerii în aplicare a acestor măsuri, cât şi a eforturilor depuse de consilierii judeţeni, 

s-a reuşit o creştere a eficienţei activităţii desfăşurate în cadrul aparatului propriu şi a unităţilor 

subordonate. 

Pentru anul 2006 ne-am propus următoarele obiective: 

 realizarea unei strategii de dezvoltare a judeţului Gorj pentru perioada 2007-2013, în 

concordanţă cu Planul Naţional de Dezvoltare şi cu Strategia de Dezvoltare Regională, prin 

care să se identifice în mod clar priorităţile şi acţiunile ce trebuie avute în vedere pentru o 

dezvoltare viabilă şi durabilă a judeţului, inclusiv stabilirea portofoliului de proiecte pentru 

accesarea fondurilor europene disponibile după integrare; 

 urmărirea, atât a realizării programului de întreţinere şi reparaţii pe drumurile judeţene de 

către Întreprinderea de Drumuri şi Poduri, cât şi a lucrărilor de investiţii executate de către 

societăţile comerciale cărora le sunt atribuite conform legii; 

 verificarea sistematică a semnalizării rutiere pe drumurile aflate în administrare, precum şi a 

respectării reglementărilor legale în domeniul circulaţiei pe drumurile judeţene a 

autovehiculelor de mare tonaj, prin organizarea unor acţiuni de control privind existenţa 

autorizaţiilor de transport şi încadrarea în limitele maxime de greutate admise; în acest sens, 

propunem achiziţionarea unei autoutilitare special echipate pentru transportul instalaţiei de 

cântărire; 

 realizarea, în cadrul compartimentului de specialitate, a tuturor lucrărilor de proiectare 

pentru drumurile judeţene, a căror complexitate nu necesită resurse care depăşesc 

posibilităţile proprii; pentru creşterea eficienţei activităţii acestui compartiment s-a propus 

achiziţionarea unei staţii geo-topo performante; 



 continuarea programelor de alimentare cu apă la sate, finanţate prin HG 577/1997, respectiv 

HG 687/1997, în localităţile: Bâlteni, Scoarţa, Crasna, Tismana, Aninoasa (sat Groşerea) şi 

Căpreni; 

 creşterea ponderii cheltuielilor de investiţii în totalul cheltuielilor bugetare; 

 promovarea potenţialului turistic al judeţului Gorj, prin elaborarea şi punerea în practică a 

unei strategii în acest sens, cu accent pe valorificarea domeniului schiabil din nordul 

judeţului; 

 implementarea managementului integrat al deşeurilor în judeţul Gorj, în vederea îndeplinirii 

obligaţiilor ce revin autorităţilor judeţene şi locale conform legislaţiei de mediu naţionale şi 

europene; 

 reactualizarea Planului Judeţean de Gestiune a Deşeurilor; 

 intensificarea activităţii de audit public intern pentru prevenirea abaterilor de la legislaţia în 

vigoare; 

 reactualizarea Planurilor urbanistice generale pentru localităţile care au primit sume în acest 

sens de la bugetul de stat (Băleşti, Bărbăteşti, Dăneşti, Jupâneşti, Vladimir – 80.000 RON), 

continuarea lucrărilor de cadastru imobiliar-edilitar la patru oraşe (Tg-Jiu, Rovinari, Tg-

Cărbuneşti, Ţicleni), pentru care s-au alocat 154.500 RON de la bugetul de stat şi demararea 

programelor de întocmire a hărţilor de risc pe baza proiectului-pilot care va fi elaborat de 

către MTTC pentru localitatea Roşia de Amaradia. 

 

APARATUL PROPRIU AL CONSILIULUI JUDEŢEAN GORJ 
DIRECŢIA ECONOMICĂ 

 

Pentru anul 2005, bugetul propriu al judeţului Gorj a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Judeţean Gorj nr. 46/23.12.2004 la suma de 55.894.885 lei RON. În urma hotărârilor de rectificare 

iniţiate în cursul anului bugetar 2005 de către preşedinte şi aprobate de Consiliul Judeţean, valoarea 

definitivă a bugetului propriu al judeţului a ajuns la suma de 64.108.305 lei RON, atât la partea de 

venituri, cât şi la cheltuieli. 

Hotărârile de rectificare au fost motivate fie de aprobarea unor legi rectificative ale bugetului 

de stat, fie ca urmare a unor propuneri fundamentate de necesităţi obiective sau prin depăşirea surselor 

proprii de venituri. 

Influenţele asupra bugetului propriu al judeţului, intervenite în urma rectificărilor, au fost atât 

pozitive, în sensul majorării, cât şi negative, în sensul reducerii unor mijloace de echilibrare din bugetul 

de stat, ca urmare a modificării legislaţiei; în acest sens, menţionăm faptul că, începând cu trimestrul II 



2005, centrele judeţene de consultanţă agricolă au trecut din subordinea consiliilor judeţene în 

subordinea Ministerului Agriculturii, fapt pentru care au fost retrase şi sumele defalcate din TVA 

primite de la bugetul de stat pentru finanţarea acestei activităţi. Tot în cursul anului 2005, s-au 

organizat, pe lângă consiliile judeţene, direcţiile comunitare de evidenţă a persoanelor, ocazie cu care s-

au suplimentat şi sumele defalcate din TVA pentru finanţarea acestei activităţi. 

Pe parcursul execuţiei bugetare, respectiv în cursul lunii iulie, ca urmare a aplicării cotei unice 

de impozit pe venit, prin hotărâre de guvern, s-a aprobat transformarea/modificarea sumelor defalcate 

din impozitul pe venit, primite de la bugetul de stat pentru susţinerea sistemului de protecţie a 

persoanelor cu handicap, contribuţii personal neclerical şi echilibrare, în sume defalcate din TVA, fără 

modificarea valorii acestora. 

Ca urmare a precipitaţiilor abundente căzute în primăvara şi toamna anului 2005, s-au produs 

grave alunecări de teren care au afectat major drumurile judeţene. La intervenţia preşedintelui, în 

colaborare cu Instituţia Prefectului, s-au obţinut din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului 

1.528.000 lei RON pentru refacerea drumurilor după inundaţii. Acest obiectiv a constituit o preocupare 

majoră şi permanentă pe agenda de lucru a preşedintelui, dovadă fiind elaborarea a cinci proiecte de 

hotărâre pentru suplimentarea fondurilor privind finanţarea lucrărilor pe drumurile judeţene cu o 

valoare de 4.808.700 lei RON, sumă provenită din realizarea unor economii la alte acţiuni /activităţi, 

precum şi la mobilizarea la maxim a veniturilor proprii ale bugetului propriu al judeţului .  

Conform art.18 din OUG nr. 45/2003 privind finanţele publice locale, preşedintele Consiliului 

Judeţean, în calitatea lui de ordonator principal de credite „analizează modul de utilizare a creditelor 

bugetare aprobate prin bugetele locale şi prin bugetele instituţiilor publice, ai căror conducători au 

calitatea de ordonatori secundari sau terţiari de credite, după caz şi aprobă efectuarea cheltuielilor din 

bugetele proprii, cu respectarea dispoziţiilor legale”. 

Analizând contul de execuţie bugetară la finele anului 2005 se desprind următoarele aspecte: 

Bugetul definitiv aprobat pe anul 2005 înregistrează o creştere de 14,6% faţă de bugetul iniţial, 

ceea ce în cifre absolute reprezintă 8.213.420 lei RON. Această creştere provine din prelevări de la 

bugetul de stat (5.915.805 lei RON) şi din subvenţii de la bugetul de stat (2.962.620 lei RON). Facem 

precizarea că, urmare aplicării cotei unice de impozit pe venit, veniturile proprii au fost diminuate în 

programul definitiv, faţă de cel iniţial, cu suma de 665.005 lei RON.  

La finele anului 2005 s-a înregistrat o execuţie bugetară de 96% la partea de venituri şi 95,5% 

la partea de cheltuieli, faţă de prevederile definitive. 

La partea de venituri, conform contului de execuţie pe surse de venit, o realizare mai slabă se 

înregistrează la veniturile proprii, respectiv 89%, provenind din impozitul pe profit, taxa asupra 

mijloacelor de transport şi din alte surse. Ca sumă absolută, nerealizarea veniturilor proprii reprezintă 



151.361 lei RON, faţă de nerealizarea totală de 2.682.060 lei RON. Cea mai mare nerealizare, respectiv 

866.510 lei RON, provine de la sursa „Donaţii şi sponsorizări“, sursă de venit destinată în exclusivitate 

finanţării acţiunilor de asistenţă socială. Ca urmare a aplicării cotei unice de impozit pe venit, la 

31.12.2005, cotele defalcate din impozitul pe venit au fost realizate în procent de numai 94%, cu o 

nerealizare în cifre absolute de 1.083.730 lei RON.  

Cu toate aceste neajunsuri, prin efortul comun al aparatului propriu al Consiliul Judeţean şi al 

instituţiilor subordonate acestuia, s-a reuşit asigurarea unei finanţări care să permită desfăşurarea 

tuturor activităţilor în condiţii normale. 

În ceea ce priveşte partea de cheltuieli, la nivelul Consiliul Judeţean Gorj sunt finanţate un 

număr de 11 instituţii publice cu personalitate juridică, astfel: 

 cinci instituţii de cultură (din care: trei cu subvenţii - Ansamblul Artistic Profesionist 

”Doina Gorjului“, Muzeul Judeţean “Al. Ştefulescu”, Şcoala Populară de Artă şi două 

finanţate integral din alocaţii bugetare – Biblioteca Judeţeană „Christian Tell” şi Centrul 

Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale); 

 trei servicii publice (Serviciul Public de Protecţie a Plantelor, Direcţia Comunitară 

Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor, Serviciul Public Salvamont); 

 două unităţi de asistenţă socială (Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului şi Centrul Pilot de Readaptare şi Integrare Socio-profesională Tg-Cărbuneşti); 

 unitate de învăţământ special (Şcoala Specială). 

Tot din bugetul propriu al judeţului, prin aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean, se 

asigură finanţarea următoarelor activităţi: autorităţi publice, programul guvernamental „laptele şi 

cornul” pentru copiii din învăţământul de stat preşcolar şi primar cls.I-IV, cheltuieli de reparaţii, 

întreţinere şi gospodărire pentru Spitalul Judeţean Gorj şi Spitalul de Pneumoftiziologie Dobriţa; alte 

acţiuni de cultură şi religie privind plata personalului neclerical şi susţinerea financiară a diferitelor 

acţiuni culturale, sportive, educative, ştiinţifice şi religioase, precum şi unele cheltuieli materiale şi de 

capital pentru Centrul Militar Zonal şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, conform situaţiei de 

mai jos. 

     Lei RON 

NR. 
CRT  INDICATOR COD PROGRAM 

INIŢIAL 2005

PROGRAM 
DEFINITIV 

2005 

REALIZAT 
2005 % 

0 A 1 2 3 4 5 

  

TOTAL CHELTUIELI 
(51.02+57.02+58.02+59.02+63.02+67.02+68.02+      
72.02+84.02+95.02), din care: 50.02 55.894.885 64.108.305 61.238.802 95,52

  cheltuieli de personal 02 15.607.375 16.740.171 16.730.948 99,94
  cheltuieli materiale 20 24.074.510 27.898.583 26.317.124 94,33
  Subvenţii 35 2.220.000 2.696.800 2.696.800 100,00



  Transferuri 38 10.353.000 10.529.081 10.302.608 97,85
  cheltuieli de capital 70 2.640.000 6.243.670 5.191.322 83,15
  Fond de rezervă 90 1.000.000 0 0 *

1 AUTORITĂŢI PUBLICE, din care: 51.02 6.689.975 6.860.770 6.048.347 88,16
  cheltuieli de personal 02 2.427.175 2.774.410 2.772.306 99,92
  cheltuieli materiale 20 3.062.800 3.049.800 2.709.069 88,83
  cheltuieli de capital 70 1.200.000 1.036.560 566.972 54,70
  1. APARAT PROPRIU, din care: 51.02.05 6.689.975 6.604.737 5.805.828 87,90
  cheltuieli de personal 02 2.427.175 2.594.127 2.592.037 99,92
  cheltuieli materiale 20 3.062.800 2.989.310 2.662.078 89,05
  cheltuieli de capital 70 1.200.000 1.021.300 551.713 54,02

  
2. DIRECŢIA COMUNITARĂ JUD.DE EVID.A 
PERS.GORJ, din care: 51.02.07 0 256.033 242.519 94,72

  cheltuieli de personal 02 0 180.283 180.269 99,99
  cheltuieli materiale 20 0 60.490 46.991 77,68
  cheltuieli de capital 70 0 15.260 15.259 99,99

2 ÎNVĂŢĂMÂNT 57.02 6.906.800 6.270.800 6.127.948 97,72
  cheltuieli de personal 02 1.655.200 1.455.661 1.454.878 99,95
  cheltuieli materiale 20 5.251.600 4.815.139 4.673.070 97,05
  1. Învăţământ special  57.02.08 1.904.700 1.874.700 1.870.853 99,79
  cheltuieli de personal 02 1.655.200 1.455.661 1.454.878 99,95
  cheltuieli materiale 20 249.500 419.039 415.975 99,27

  
2. Învăţământ primar (produse lactate şi de 
panificaţie)-ch.mat 57.02.03 5.002.100 4.396.100 4.257.095 96,84

3 SĂNĂTATE – spitale 58.02.03 600.000 870.000 870.000 100,00
  Spitalul Judeţean – transferuri 38 400.000 640.000 640.000 100,00
  Sanatoriul Dobriţa – transferuri 38 200.000 230.000 230.000 100,00

4 
CULTURĂ, RELIGIE ŞI ACŢIUNI PRIVIND 
ACTIVITATEA SPORTIVĂ 59.02 5.000.700 5.820.810 5.797.261 99,60

  cheltuieli de personal 02 740.000 825.000 823.879 99,86
  cheltuieli materiale 20 260.000 527.510 525.948 99,70
  Subvenţii 35 2.220.000 2.665.000 2.665.000 100,00
  Transferuri 38 1.780.700 1.793.300 1.772.460 98,84
  cheltuieli de capital 70 0 10.000 9.974 99,74

  
1. BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ "CHRISTIAN 
TELL" 59.02.03 770.000 860.000 858.854 99,87

  cheltuieli de personal 02 570.000 642.000 640.880 99,83
  cheltuieli materiale 20 200.000 208.000 208.000 100,00
  cheltuieli de capital 70 0 10.000 9.974 99,74
  2. CENTRUL DE CREAŢIE 59.02.10 230.000 255.000 254.999 100,00
  cheltuieli de personal 02 170.000 183.000 182.999 100,00
  cheltuieli materiale 20 60.000 72.000 72.000 100,00
  cheltuieli de capital 70 0 0 0 *
  3. MUZEUL JUDEŢEAN GORJ 59.02.04 670.000 875.000 875.000 100,00
  Subvenţii 35 670.000 875.000 875.000 100,00

  
4. ANSAMBLUL ARTISTIC "DOINA 
GORJULUI" 59.02.05 1.050.000 1.170.000 1.170.000 100,00

  Subvenţii 35 1.050.000 1.170.000 1.170.000 100,00
  5. ŞCOALA POPULARĂ DE ARTĂ 59.02.06 500.000 620.000 620.000 100,00
  Subvenţii 35 500.000 620.000 620.000 100,00
  6. CULTE RELIGIOASE 59.02.15 1.480.700 1.503.300 1.482.460 98,61
  Transferuri 38 1.480.700 1.503.300 1.482.460 98,61



  
7. ALTE ACŢIUNI PRIVIND CULTURA, 
RELIGIA ŞI ACŢIUNI SPORTIVE 59.02.50 300.000 537.510 535.948 99,71

  cheltuieli materiale 20 0 247.510 245.948 99,37
  Transferuri 38 300.000 290.000 290.000 100,00

5 ASISTENŢĂ SOCIALĂ 60.02 24.288.410 28.213.135 27.835.172 98,66
  cheltuieli de personal 02 9.600.000 10.881.200 10.876.019 99,95
  cheltuieli materiale 20 7.836.110 9.614.354 9.308.695 96,82
  Subvenţii 35 0 31.800 31.800 100,00
  Transferuri 38 6.362.300 7.345.781 7.340.672 99,93
  cheltuieli de capital 70 490.000 340.000 277.986 81,76

  
1. DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE ASISTENŢĂ 
SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI 60.02.36 23.098.410 27.163.135 26.785.307 98,61

  cheltuieli de personal 02 9.000.000 10.343.000 10.337.819 99,95
  cheltuieli materiale 20 7.436.110 9.174.354 8.868.695 96,67
  Transferuri 38 6.362.300 7.345.781 7.340.672 99,93
  cheltuieli de capital 70 300.000 300.000 238.121 79,37

  

2. CENTRUL PILOT DE READAPTARE, 
FORMARE ŞI INTEGRARE SOCIO-
PROFESIONALĂ A PERSOANELOR CU 
HANDICAP TG-CĂRBUNEŞTI 60.02.05 1.190.000 1.050.000 1.049.865 99,99

  cheltuieli de personal 02 600.000 538.200 538.200 100,00
  cheltuieli materiale 20 400.000 440.000 440.000 100,00
  Subvenţii 35 0 31.800 31.800 100,00
  cheltuieli de capital 70 190.000 40.000 39.865 99,66

6 SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ 63.02 1.400.000 400.000 216.487 54,12
  Transferuri 38 1.400.000 400.000 216.487 54,12
       pentru gaze  1.000.000 0 0 *
       Comune  400.000 400.000 216.487 54,12
  cheltuieli de capital 70 0 0 0 *

7 AGRICULTURĂ ŞI SILVICULTURĂ 67.02 1.219.000 764.490 764.480 100,00
  cheltuieli de personal 02 1.065.000 657.900 657.893 100,00
  cheltuieli materiale 20 154.000 106.590 106.587 100,00
  cheltuieli de capital 70 0 0 0 *

  
1. SERVICIUL PUBLIC PENTRU PROTECŢIA 
PLANTELOR 67.02.04 525.000 545.000 544.994 100,00

  cheltuieli de personal 02 425.000 445.000 444.997 100,00
  cheltuieli materiale 20 100.000 100.000 99.997 100,00
  cheltuieli de capital 70 0 0 0 *
  2. CENTRUL DE CONSULTANŢĂ AGRICOLĂ 67.02.13 694.000 219.490 219.486 100,00
  cheltuieli de personal 02 640.000 212.900 212.896 100,00
  cheltuieli materiale 20 54.000 6.590 6.590 100,00
  cheltuieli de capital 70 0 0 0 *

8 
TRANSPORTURI ŞI COMUNICAŢII - drumuri 
şi poduri 68.02.05 7.800.000 14.106.300 12.846.831 91,07

  cheltuieli materiale 20 7.100.000 9.426.800 8.644.219 91,70
  cheltuieli de capital 70 700.000 4.679.500 4.202.612 89,81

9 ALTE ACŢIUNI 72.02 930.000 782.000 729.285 93,26
  cheltuieli de personal 02 120.000 146.000 145.973 99,98
  cheltuieli materiale 20 410.000 358.390 349.536 97,53
  Transferuri 38 150.000 100.000 99.998 100,00
  cheltuieli de capital 70 250.000 177.610 133.778 75,32
  1. CENTRUL MILITAR ZONAL 72.02.02 190.000 121.000 117.430 97,05
  cheltuieli materiale 20 190.000 121.000 117.430 97,05



  2. I.J.P.C.GORJ 72.02.07 240.000 210.000 165.267 78,70
  cheltuieli materiale 20 140.000 110.000 108.701 98,82
  cheltuieli de capital 70 100.000 100.000 56.566 56,57
  3. GRUPUL DE POMPIERI 72.02.07 20.000 20.000 19.601 98,01
  cheltuieli materiale 20 10.000 10.000 9.997 99,97
  cheltuieli de capital 70 10.000 10.000 9.604 96,04
  4. S.M.E.P.T.A. 72.02.50 10.000 10.000 6.028 60,28
  cheltuieli materiale 20 10.000 10.000 6.028 60,28
  5. INSPECTORATUL JUDEŢEAN DE POLIŢIE 72.02.50 150.000 100.000 99.998 100,00
  Transferuri 38 150.000 100.000 99.998 100,00
  6. SERV.PUBLIC SALVAMONT 72.02.50 320.000 321.000 320.961 99,99
  cheltuieli de personal 02 120.000 146.000 145.973 99,98
  cheltuieli materiale 20 60.000 107.390 107.380 99,99
  cheltuieli de capital 70 140.000 67.610 67.608 100,00

10 ALTE TRANSFERURI 84.02.04 60.000 20.000 2.991 14,96
  Transferuri 38 60.000 20.000 2.991 14,96

11 FOND DE REZERVĂ 95.02.05 1.000.000 0 0 *
 

Aşa cum am precizat anterior, gradul de realizare a cheltuielilor a fost de 95,5%, exerciţiul 

financiar încheindu-se cu un excedent de 187.443 lei RON, excedent ce s-a constituit integral în fond 

de rulment. 

Făcând o analiză pe ansamblu asupra structurii cheltuielilor bugetare la 31.12.2005, din punct 

de vedere al clasificaţiei economice, observăm următoarele: în totalul cheltuielilor realizate, cheltuielile 

materiale deţin o pondere de 42,9%, urmate în ordine descrescătoare de cheltuielile de capital 8,4% şi 

subvenţii 4,4%. 

Acest aspect ne obligă ca în anul bugetar următor să facem eforturi pentru a creşte ponderea 

cheltuielilor de investiţii în volumul total al cheltuielilor bugetare. 

Analizând execuţia bugetară din punct de vedere al clasificaţiei funcţionale, respectiv pe 

capitole şi subcapitole, constatăm următoarele: 

Autorităţi publice – în cadrul acestui capitol au fost finanţate cheltuielile de personal, materiale 

şi de capital din cadrul aparatului propriu al Consiliului Judeţean şi Direcţiei Comunitare de Evidenţă a 

Persoanelor. Creditele repartizate au fost realizate în procent de 88,16%, în principal ca urmare a 

nerealizării lucrărilor de investiţii planificate la obiectivul „Baza Salvamont Rânca”. În cadrul 

lucrărilor de investiţii au fost executate un număr de cinci proiecte, constând în: 

 audit termic la Spitalul de Pneumoftitziologie „Tudor Vladimirescu”, Dobriţa; 

 documentaţie tehnică pentru DJ 665; 

 proiectare reparaţii Muzeul Judeţean „Al.Ştefulescu” şi reabilitare instalaţie de încălzire din 

Palatul Administrativ; 

 documentaţie tehnică „Reabilitare zonă industrială Bumbeşti-Jiu”; 

 achiziţionare tehnică de calcul (calculatoare, imprimante, server şi infochioşc). 



Au fost achitate în întregime drepturile salariale şi nu s-au înregistrat furnizori neachitaţi. 

În cadrul cheltuielilor materiale, pe lângă asigurarea tuturor cheltuielilor administrativ-

gospodăreşti pe întregul an, au fost achitate în întregime cotizaţiile la asociaţiile şi uniunile la care 

Consiliul Judeţean este membru (ADR S-V Oltenia, AER, UNCJR etc.), s-au procurat obiecte de 

inventar necesare desfăşurării activităţilor specifice, au fost efectuate reparaţii în valoare de 206.998 lei 

RON la Centrul Militar Zonal, Biblioteca Judeţeană, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului, s-au finanţat pregătirea şi perfecţionarea personalului, precum şi alte cheltuieli conform 

dispoziţiilor legale. 

Învăţământ – fondurile alocate au fost utilizate în procent de 97,22%, asigurându-se integral 

finanţarea achiziţiei şi distribuirii produselor lactate şi de panificaţie, conform H.G. nr. 96/2002, 

precum şi funcţionarea în condiţii optime a Şcolii Speciale Tg-Jiu. 

Sănătate – pentru finanţarea cheltuielilor de reparaţii, întreţinere şi gospodărie la Spitalul 

Judeţean şi Spitalul de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” au fost aprobate 870.000 lei RON, 

fonduri utilizate în procent de 100%. 

Cultură, religie şi acţiuni privind activitatea sportivă – în cadrul acestui capitol au fost alocate 

fonduri în valoare de 5.820.810 lei RON, execuţia fiind de 99,60%. S-a asigurat astfel plata integrală a 

cheltuielilor de personal, materiale şi de capital din cadrul Bibliotecii Judeţene şi Centrului de Creaţie, 

precum şi subvenţii în valoare totală de 2.665.000 lei RON pentru Ansamblul Artistic „Doina 

Gorjului”, Muzeul Judeţean şi Şcoala Populară de Artă. 

Au fost alocate sume în valoare de 535.948 lei RON pentru acordarea de sprijin financiar 

diferitelor manifestări culturale, religioase, sportive, educative, ştiinţifice, în conformitate cu art.104, 

lit.(n) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală. 

Asistenţă socială – fondurile alocate în anul 2005 pentru finanţarea acţiunilor de asistenţă 

socială, respectiv Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului şi Centrul Pilot de 

Readaptare şi Integrare Socio-profesională Tg-Cărbuneşti, reprezintă 44% din totalul cheltuielilor 

bugetului propriu al judeţului, respectiv 28.213.135 lei RON. La 31.12.2005 au fost realizate 

27.835.172 lei RON, în procent de 98,66%, un procent mai slab al execuţiei, respectiv 81,76% 

înregistrându-se în cadrul cheltuielilor de capital. 

Prin cheltuirea acestor fonduri a fost asigurată funcţionarea la parametrii normali a celor două 

instituţii de asistenţă socială din subordinea Consiliului Judeţean. 

Servicii şi dezvoltare publică – în cadrul acestui capitol de cheltuieli au fost achitate 

racordurile la reţeaua electrică ale lucrărilor de alimentare cu apă a satelor, conform H.G. nr. 687/1997. 

Agricultură, silvicultură – sumele alocate pentru Serviciul Public de Protecţie a Plantelor au 

fost în valoare de 545.000 lei RON, realizate în procent de 100%, asigurându-se desfăşurarea unei 



activităţi normale în cadrul acestui serviciu, constând în executarea de lucrări de combatere a bolilor şi 

dăunătorilor în sectorul vegetal, precum şi lucrări ale solului, conform tarifelor aprobate. 

Transporturi şi comunicaţii – considerată o activitate prioritară şi de maximă importanţă, 

întreţinerea şi repararea drumurilor judeţene deţine în cadrul bugetului propriu al judeţului o pondere de 

21%, respectiv 12.846.831 lei RON, din care, cheltuielile materiale 8.644.219 lei RON şi cheltuielile 

de capital 4.202.612 lei RON. 

Cheltuielile materiale au acoperit lucrări executate în majoritate cu S.C. Întreprinderea 

Drumuri şi Poduri S.A. Gorj, societatea în subordinea Consiliului Judeţean Gorj (care este  unic 

acţionar), în baza unui contract de concesionare aprobat de Consiliul Judeţean. 

Alte acţiuni – în cadrul acestui capitol au fost alocate fonduri în valoare de 782.000 lei RON, 

pentru finanţarea cheltuielilor materiale şi de capital de la Centrul Militar Zonal Gorj, Inspectoratul 

Judeţean pentru Protecţie Civilă Gorj, Grupul de Pompieri, A.T.O.P. şi Serviciul Public Salvamont 

Gorj. Precizăm că, în totalul fondurilor alocate, ponderea o deţin cele pentru Serviciul Public 

Salvamont, respectiv 41%. 

Execuţia bugetului propriu, pe partea de cheltuieli, comparativ 2004-2005, se prezintă grafic 

astfel: 

Execuţia bugetului propriu
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La nivelul bugetului anului 2005 a fost constituit un fond de rezervă bugetară în valoare de 

1.000.000 lei RON, sumă ce a fost utilizată pe parcursul anului pentru suplimentarea fondurilor în 

vederea finanţării, în conformitate cu prevederile legale, a unor acţiuni noi, neprevăzute iniţial. 

Programul achiziţiilor publice pe anul 2005 a cuprins achiziţii publice de produse, servicii şi 

lucrări, ponderea cea mai mare deţinând-o achiziţiile publice de lucrări, predominante fiind cele 

cuprinse la cap.68.02 Transporturi,ca urmare a numeroaselor distrugeri provocate drumurilor judeţene 

de către precipitaţiile abundente din anul 2005. 



Procedurile de achiziţii publice aplicate, au fost următoarele: 

 studiu de piaţă; 

 cerere de ofertă; 

 licitaţie deschisă; 

 negociere cu o singură sursă. 

Procedura „studiu de piaţă” a fost utilizată pentru achiziţiile sub valoarea de 2.000 euro, care 

au constat în servicii de expertizare tehnică a clădirilor, achiziţii de tipărituri şi imprimate. 

Procedura „cerere de ofertă” a fost cea mai des utilizată, fiind folosită pentru achiziţii de 

lucrări, produse sau servicii, care se încadrau în limitele prevăzute de lege pentru această procedură. 

Procedura „licitaţie deschisă” a fost utilizată pentru un număr de şase achiziţii de valoare 

mare: 

 servicii de proiectare pentru reabilitări, cuprinzând: Reabilitare DJ 661 Ţânţăreni-Crasna, 

Reabilitare DJ 673 Şiacu-Borăscu, Reabilitare DJ 674 Vlăduleni-Turceni; 

 servicii proiectare pentru consolidări, cuprinzând: Consolidare pod b.a. DJ 675 Alimpeşti, 

Consolidare DJ 661 Ţânţăreni-Crasna, Consolidare terasamente DJ 672 Arcani-Stroieşti; 

 achiziţii lucrări: Consolidare terasamente DJ 675 Bustuchin; 

Consolidare terasamente DJ 605 Stoina-Păişani; 

Consolidare terasamente DJ 675 Alimpeşti-Peştera Muierii; 

Consolidare terasamente DJ 663 Tg-Jiu – Dăneşti. 

Procedura „negociere cu o singură sursă” a fost utilizată în majoritatea cazurilor pentru 

ofertanţii S.C. I.D.P. S.A. şi S.C. Tismana S.A. 

Această procedură a fost folosită având în vedere numărul mare de lucrări cauzate de 

calamităţi, legea permiţând în astfel de cazuri utilizarea procedurii respective. 

 

      
Lei 
RON 

NR. 
CRT  INDICATOR COD 

PROGRAM 
INIŢIAL 

2005 

PROGRAM 
DEFINITIV 

2005 

REALIZAT 
2005 % 

0 A 1 2 3 4 5 
  TOTAL VENITURI (I+II+III+IV) , din care: 00.01 55.894.885 64.108.305 61.426.245 95,82

I VENITURI PROPRII, din care: 48.02 2.000.000 1.334.990 1.184.370 88,72
  Impozit pe profit 01.02 260.000 260.000 147.360 56,68

  
Taxa asupra mijloacelor de transport deţinute de pers. 
fizice 03.02.03 0 0 6.266 *

  
Taxa asupra mijloacelor de transport deţinute de pers. 
Juridice 08.02.05 385.000 385.000 226.162 58,74

  Alte încasări din impozite directe 08.02.30 35.000 5.000 4.709 94,18

  
Taxe şi tarife pt.eliberarea de licenţe şi autoriz.de 
funcţionare 17.02.03 455.000 154.990 110.222 71,12

  Venituri realizate de serv.publice de protecţie a plantelor 21.02.07 70.000 70.000 140.835 201,19



  
Contribuţia lunară a părinţilor pt.întreţinerea copiilor în 
creşe 21.02.11 0 0 847 *

  Venituri din amenzi şi alte sancţiuni 22.02.03 40.000 40.000 25.122 62,81
  Restituiri de fonduri din finanţarea anilor precedenţi  22.02.05 25.000 25.000 161.345 645,38
  Venituri din concesiuni şi închirieri 22.02.07 70.000 10.000 3.818 38,18
  Venituri din dividende 22.02.19 60.000 60.000 178.348 297,25
  Încasări din alte surse 22.02.30 600.000 325.000 178.600 54,95

  
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor 
publice 30.02.01 0 0 736 *

II PRELEVĂRI DE LA BUGETUL DE STAT, din care: 31.00 44.896.475 50.812.285 49.360.894 97,14

  
1. COTE ŞI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE 
VENIT 31.02 19.062.800 22.196.510 20.908.816 94,20

  a. Cote defalcate din impozitul pe venit 31.02.01 14.000.000 15.880.000 14.796.270 93,18
  b. Sume alocate de Cons.Jud. 31.02.03 5.062.800 6.316.510 6.112.546 96,77
  2. SUME DEFALCATE DIN TVA: 33.02 25.833.675 28.615.775 28.452.078 99,43

  

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 
instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat, creşe, 
centre judeţene de consultanţă agricolă şi susţinerea 
sistemului de protecţie a copilului 33.02.01 12.390.500 13.321.105 13.178.248 98,93

  
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale 33.02.04 4.100.000 4.100.000 4.100.000 100,00

  

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 
susţinerea sistemului de protecţie a persoanelor cu 
handicap, cultură şi culte şi echilibrarea bugetelor locale 33.02.05 9.343.175 11.140.280 11.119.440 99,81

  
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 
finanţarea serviciilor de evidenţă a persoanelor  33.02.07 0 54.390 54.390 100,00

III SUBVENŢII, din care: 37.00 7.998.410 10.961.030 10.747.491 98,05
   pentru persoanele cu handicap 37.02.09 7.998.410 9.433.030 9.427.909 99,95
  Din Fondul de intervenţie al Guvernului 37.02.13 0 1.528.000 1.319.579 86,36
  Subvenţii primite pentru lucrările de cadastru imobiliar 37.02.16 0 0 3 *

IV DONAŢII ŞI SPONSORIZĂRI 40.02 1.000.000 1.000.000 133.490 13,35
     donaţii şi sponsorizări 40.02.01 1.000.000 1.000.000 133.490 13,35
 

DIRECŢIA TEHNICĂ 

 

 Direcţia tehnică, prin compartimentele de specialitate, asigură în cadrul Consiliului Judeţean 

îndeplinirea atribuţiilor ce-i revin pentru administrarea reţelei de drumuri publice judeţene, realizarea 

lucrărilor pe aceste drumuri, elaborarea şi punerea în practică a programului de investiţii al judeţului, 

precum şi coordonarea serviciilor publice de gospodărire comunală. 

 Direcţia tehnică promovează, urmăreşte şi asigură asistenţa tehnică de specialitate pentru 

lucrările finanţate total sau parţial de către Consiliul Judeţean şi, în acelaşi timp, oferă la cerere 

consiliilor locale sprijin în promovarea unor investiţii finanţate din fonduri locale sau externe. 

 În domeniul lucrărilor publice, în anul 2005, s-au urmărit lucrările finanţate din bugetul propriu 

la Baza de intervenţie Salvamont Rânca. 

O atenţie deosebită s-a acordat urmăririi lucrărilor finanţate de la bugetul statului sau din alte 

surse, după cum urmează: 



 alimentare cu apă prin programul finanţat cf. H.G.R. 577/1997: au continuat 

lucrările de alimentare cu apă la sate, însumând un total de 313.040 RON, din care: 

 ,,Extindere alimentare cu apă comuna Leleşti”, în valoare de 211.700 RON;  

 ,,Alimentare cu apă satele Scoarţa şi Copăcioasa, comuna Scoarţa”, în valoare de 

100.810 mii RON; 

 ,,Alimentare cu apă în satele Hurezani şi Pegeni, comuna Hurezani”, în valoare 

de 530 RON. 

A fost finalizată şi pusă în funcţiune investiţia de la Leleşti. În anul 2006, programul va 

continua în comunele Bâlteni, Crasna, Scoarţa şi Tismana. 

 alimentare cu apă prin programul finanţat cf. H.G.R.  687/1997: a continuat 

programul de alimentare cu apă la sate, însumând un total de 642.917 USD, din care: 

 ,,Alimentare cu apă satele Băleşti, Ceauru şi Tămăşeşti, comuna Băleşti”, în 

valoare de 272.084 USD, din totalul investiţiei de 841.402 USD; 

 ,,Alimentare cu apă satele Bucureasa, Botorogi şi Barza, comuna Dăneşti”, în 

valoare de 122.136 USD, din totalul investiţiei de 680.260; 

 ,,Alimentare cu apă satele Văleni, Sărdăneşti şi Plopşoru, comuna Plopşoru”, în 

valoare de 61.262 USD, din totalul investiţiei de 624.466 USD; 

 ,,Alimentare cu apă satul Poiana Seciuri, comuna Bustuchin”, în valoare de 

84.658 USD, din totalul investiţiei de 524.697 USD; 

 ,,Alimentare cu apă satele Teleşti şi Buduhala, comuna Teleşti”, în valoare de 

35.926 USD, din totalul investiţiei de 752.204 USD; 

 ,,Alimentare cu apă satele Aninoasa şi Sterpoaia, comuna Aninoasa” – s-au 

realizat lucrări în valoare de 66.851 USD, din totalul investiţiei de 936.555 USD. 

În cadrul acestui program, au fost finalizate şi recepţionate lucrările din comunele Băleşti, 

Bustuchin şi Dăneşti. Conform obligaţiilor contractuale, la investiţiile derulate în cursul anului 2005, 

Consiliul Judeţean Gorj a asigurat fondurile şi executarea lucrărilor privind drumurile de acces şi 

racordurile electrice pentru gospodăriile de apă. 

Urmează ca în anul 2006 să înceapă lucrările de investiţii noi în comunele Aninoasa (satul 

Groşerea) şi Căpreni. 

 alimentare cu apă prin Programul SAPARD: în cadrul Măsurii 2.1. - Dezvoltarea şi 

îmbunătăţirea infrastructurii rurale - au fost finanţate şi puse în funcţiune două alimentări cu 

apă, în localităţile: Cruşeţ (în valoare de 2.922.983 RON) şi Tismana (în valoare de 

3.227.719 RON). 



Activitatea compartimentului de gospodărire comunală a avut ca prioritate îmbunătăţirea 

activităţilor şi acţiunilor de furnizare a serviciilor de utilitate publică de interes local şi judeţean prin 

care se asigură: alimentarea cu apă a localităţilor, canalizarea şi epurarea apelor uzate şi pluviale, 

salubrizarea localităţilor, iluminatul şi transportul public, administrarea domeniului public. 

 În domeniul alimentării cu apă a localităţilor, s-a acţionat în vederea preluării lucrărilor de 

investiţii finalizate, obţinerii de avize şi acorduri necesare punerii în funcţiune, acordării de asistenţă 

tehnică serviciilor publice din cadrul consiliilor locale. 

 În ceea ce priveşte transportul public, în baza consultării consiliilor locale şi a solicitărilor 

primite din partea altor persoane fizice şi juridice, a fost întocmit, în colaborare cu Autoritatea Rutieră 

Română, ,,Programul de transport prin servicii regulate de transport persoane pe traseele judeţene şi 

interjudeţene pe perioada 2005-2007”, care a cuprins un număr de 99 trasee judeţene, 18 trasee 

interjudeţene existente şi 10 trasee interjudeţene noi. 

 De asemenea, activitatea compartimentului de gospodărire comunală a vizat completarea 

permanentă a băncii de date tehnice, cu privire la infrastructura edilitară a localităţilor şi la domeniul 

public judeţean.  

Prin specialiştii Direcţiei tehnice, s-a acţionat pentru urmărirea execuţiei lucrărilor pe 

drumurile publice judeţene şi asigurarea asistenţei tehnice consiliilor locale pentru realizarea lucrărilor 

finanţate din diverse surse pe drumurile comunale. 

Repartizarea fondurilor pentru lucrări 
pe drumurile judeţene în anul 2005

3.591.316; 
41%

3.033.558; 
35%

820.549; 9%

1.319.580; 
15%

Întreţinere şi
reparaţii
Consolidări

Modernizări

Înlăturarea efectelor
calamităţilor

 
Principalele categorii de lucrări, în 2005, se referă la: 

 LUCRĂRI DE INTREŢINERE ŞI REPARAŢII CURENTE ŞI PERIODICE: 

o întreţinere anuală şi reparaţii pe întreaga reţea de 842,64 km de drumuri judeţene, 

atât pentru cele modernizate, cât şi pentru cele pietruite. Este de menţionat că s-a 

reuşit realizarea programului de reparare pe întreaga reţea de drumuri (reparaţii 



asfaltice, întreţinere drumuri pietruite, reparaţii si întreţinere poduri şi podeţe etc.), 

în valoare de 3.591.316 RON; 

o îmbrăcăminte asfaltică uşoară pe DC 90 Băleşti-Ceauru, km. 0+100 – 2+000, în 

valoare de 415.474 RON; 

o îmbrăcăminte asfaltică uşoară pe DJ 605, Stejari, km. 1+500 – 1+620, 3+500 – 

3+600, 4+100 – 4+120, 4+920 – 5+340, în valoare de 320.375 RON; 

o îmbrăcăminte asfaltică uşoară pe DJ 663, Dăneşti, km. 9+100 – 10+125, în valoare 

de 399.999 RON; 

o îmbrăcăminte asfaltică uşoară pe DJ 664, Stăneşti, km. 4+582 – 5+082, 9+750 – 

10+950, 11+150 – 11+550, în valoare de 610.527 RON; 

o îmbrăcăminte asfaltică uşoară pe DJ 675 A, Licurici – Berleşti, km. 1+000 – 1+300, 

2+800 – 3+000, 4+000 – 4+500, în valoare de 57.146 RON; 

o covor asfaltic pe DJ 673, Miculeşti, km. 5+000 – 6+100, în valoare de 248.832 

RON; 

o activitatea de iarnă, în valoare de 1.167.993 RON; 

o semnalizarea rutieră, în valoare de 37.182 RON; 

o recensământul de circulaţie, în valoare de 99.566 RON. 

 LUCRĂRI DE INVESTIŢII: 

o servicii de proiectare - 358.767 RON; 

o lucrări de consolidare - 3.033.558 RON, din care: 

 Consolidări terasamente pe DJ 672, km. 8+350, Dobriţa, în valoare de 

841.937 RON; 

 Consolidări terasamente pe DJ 675 C, km. 12+300, Bustuchin, în valoare de 

573.874 RON; 

 Consolidări terasamente pe DJ 675 C, km. 13+900, Bustuchin, în valoare de 

7.875 RON; 

 Refacere după inundaţii matca Godineşti, DJ 672, km. 12+800, în valoare de 

69.594 RON; 

 Consolidări terasamente pe DJ 664, km. 9+700, Schela, în valoare de 764.703 

RON; 

 Consolidări terasamente pe DJ 605, km. 39+900, Stoina - Păişani, în valoare 

de 89.203 RON; 

 Consolidări terasamente pe DJ 675 C, km. 19+900, Alimpeşti – Peştera 

Muierii, în valoare de 136.031 RON; 



 Consolidări terasamente pe DJ 661, km. 68+840, Crasna, în valoare de 

254.050 RON; 

 Consolidare şi amenajare traseu pe DJ 672 D, Leleşti – Dobriţa, km. 7+900 – 

8+200, în valoare de 285.576 RON; 

 Consolidare terasamente DJ 663, km 10 + 100, Dăneşti, în valoare de 10.712 

RON. 

o lucrări de modernizare - 820.549 RON, din care: 

 Modernizare DJ 674 B, Negomir – Borăscu (lucrare in continuare), în valoare 

de 445.000 RON;  

 Modernizare DJ 675, Albeni – Alimpeşti, (lucrare in continuare), în valoare 

de 375.549 RON; 

 
Consolidare şi amenajare traseu pe DJ 672 D, Leleşti – Dobriţa, km. 7+900 – 8+200 

 

 LUCRĂRI PENTRU ÎNLĂTURAREA EFECTELOR CALAMITĂŢILOR 

NATURALE executate din fonduri alocate de la guvern pentru situaţii de urgenţă, 

conform H.G. nr. 821/2005 şi H.G. nr. 1027/2005, însumând 1.319.580 RON, după cum 

urmează: 



 Refacere podeţ după inundaţii, Albeni, în valoare de 29.660 RON; 

 Refacere podeţ pe DC 31, Tg-Logreşti, în valoare de 144.606 RON; 

 Refacere podeţ după inundaţii DC 64, Drăguţeşti, în valoare de 9.987 RON; 

 Refacere podeţ casetat pe DC 75, Bolboşi, în valoare de 12.708 RON; 

 Refacere apărări maluri DS 26, Schela, în valoare de 40.084 RON; 

 Consolidare terasamente pe DC 19, Pereşti, Bengeşti Ciocadia, în valoare de 

700.000 RON;  

 Consolidare terasamente pe DC 29, Roşia de Amaradia, în valoare de 

19.999,7 RON; 

 Refacere podeţ după inundaţii DC 27 A, Berleşti, în valoare de 91.323 RON; 

 Refacere pod după inundaţii şi amenajare variante ocolitoare pe DJ 605 B, 

km 10+500, Stejari, în valoare de 241.213 RON. 

 LUCRĂRI DIN FONDURI SAPARD (asistenţă tehnică pentru beneficiari): 

 Modernizare drum comunal DC 52, Ciupercenii de Olteţ – Baia de Fier, km. 

0+000 –  4+400, L = 4,400 km., comuna Baia de Fier, în valoare de 

2.813.901 RON; 

 Modernizare drum comunal DC 70, Condeeşti – Bolboşi şi Drum sătesc DS 

75, Raci, Comuna Negomir, L = 3,840 km., în valoare totală de 2.380.000 

RON. 

 LUCRĂRI DE PIETRUIRI DRUMURI COMUNALE, finanţate în baza prevederilor 

HGR 577/1997, însumând 200.000 RON: 

 DC 96 Câlnic-Seuca-Hobiţa-Peştişani, km. 7+000-12+500, în valoare de 

119.500 RON; 

 DC 47 Aninoasa-Sterpoaia-Ţicleni, în valoare de 38.500 RON; 

 DC 29A Roşia de Amaradia-Şitoaia, km. 0+000-3+500, în valoare de 42.000 

RON. 

 

Compartimentul proiectări din cadrul serviciului drumuri a elaborat un număr de 16 proiecte de 

complexitate redusă şi medie, din care cele mai importante sunt: 

 Şanţ ranforsat pe DJ 672, km. 23+300, Gornovita; 

 I.A.U. pe DJ 663, km. 5+510-5+990; 

 I.A.U. pe DC 90, Băleşti-Tămăşeşti; 

 Refacere podeţ pe DC 31, km. 3+500; 

 Refacere podeţ pe DJ 675 C, km. 13+200; 



 Refacere podeţ pe DC 63, km. 2+000; 

 Consolidare terasamente pe DC 29, km. 1+050. 

 

In ceea ce priveşte administrarea drumurilor publice judeţene, sinteza activităţii desfăşurate se 

prezintă astfel: 

o s-a întocmit un număr de 20 procese-verbale de constatare a contravenţiilor, 

totalizând 68.100 lei RON, şi s-au eliberat un număr de 15 autorizaţii speciale de 

transport, în valoare de 29.100 RON, operatorilor de transport care au depăşit masa 

totală şi masa maximă pe axe sau au  refuzat a se supune verificării prin cântărire; 

o s-a eliberat, la cererea transportatorilor, un număr de 38 autorizaţii speciale de 

transport, în valoare de 50.434 RON; 

o s-a eliberat un număr de 26 autorizaţii de amplasare şi acces la drumurile publice 

judeţene,  pentru lucrări ce se execută pe zona de siguranţă, în valoare de 262.835 

RON; 

o s-a eliberat un număr de 21 acorduri prealabile de amplasare şi acces la drumurile 

publice judeţene,  pentru lucrări ce se execută pe zona de siguranţă, în valoare de 

1.644 RON; 

De asemenea, împreună cu reprezentanţii Poliţiei Rutiere Gorj, a avut loc o amplă acţiune de 

revizie a reţelei de drumuri publice judeţene, concretizată prin „Notele de constatare ”, în care se 

evidenţiază atât situaţia existentă, cât şi necesarul de indicatoare rutiere de circulaţie, în vederea 

limitării accidentelor de circulaţie. 

În perioada 04 aprilie 2005 – 12 noiembrie 2005, au fost asigurate condiţiile de desfăşurare a 

înregistrării circulaţiei rutiere (recensământul circulaţiei) pe întreaga reţea de drumuri publice judeţene, 

la acţiune participând un număr de 98 recenzori în 49 posturi de recenzare. 

 

SERVICIUL STRATEGII, DEZVOLTARE REGIONALĂ, 

INTEGRARE EUROPEANĂ, TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI 

 

Activitatea Compartimentului Strategii, Dezvoltare Regională, Integrare Europeană, în anul 

2005, s-a axat pe întocmirea documentaţiilor şi cererilor de finanţare pentru următoarele proiecte: 

 „Reabilitare şi modernizare DJ 665”, în valoare totală de 6.200.945 Euro şi „Reabilitarea 

zonei industriale Bumbeşti-Jiu”, în valoare totală de 5.485.164 Euro, din cadrul 

programului PHARE Coeziune Economică şi Socială – Componenta Infrastructură 



regională 2004-2006. Ambele proiecte au fost selecţionate la nivel regional şi au fost 

promovate spre evaluare la nivel naţional; 

 un proiect referitor la crearea unui model de dezvoltare a zonelor industriale, respectând 

normativele europene în domeniul protecţiei mediului, din cadrul Programului LIFE - 

Mediu. În acest proiect, lider a fost Commune di Latina, Consiliul Judeţean fiind partener;  

 “Centrul de Informare Europeană Gorj” cu o valoare totală de 45.412,21 Euro, din care 

contribuţie PHARE 35.634,61 Euro şi contribuţie locală eligibilă 9.777,6 Euro, din cadrul 

Programului PHARE al Uniunii Europene – Fondul Europa 2005. Scopul proiectului a fost 

crearea unui Centru de Informare Europeană în judeţul Gorj, localizat la parterul Bibliotecii 

Judeţene “Christian Tell” în vederea sensibilizării opiniei publice din judeţ asupra integrării 

europene. Din păcate, proiectul Consiliului Judeţean Gorj nu a primit finanţarea solicitată. 

În ceea ce priveşte pregătirea integrării României în Uniunea Europeană, la nivelul Consiliului 

Judeţean Gorj, unul dintre obiectivele prioritare ale personalului cu atribuţii în acest domeniu este 

asigurarea unei informări concrete şi corecte a societăţii civile asupra stadiului actual şi preconizat al 

aderării, în special prin prisma raportului cauză - efect, respectiv a impactului la nivelul comunităţii. 

Având în vedere misiunea Delegaţiei Comisiei Europene în România de a susţine pregătirile 

României pentru aderarea la Uniunea Europeană, inclusiv în domeniul comunicării publice, precum şi 

misiunea Consiliului Judeţean Gorj de a contribui la pregătirea aderării României la Uniunea 

Europeană, prin activităţi de informare, în data de 10 martie 2005 a fost încheiat un parteneriat strategic 

de comunicare, semnat de către domnul Jonathan Scheele - Şeful Delegaţiei Comisiei Europene în 

România şi domnul Ion Călinoiu - Preşedintele Consiliului Judeţean Gorj. Deoarece aderarea poate fi 

benefică pentru toţi românii, numai dacă este susţinută de cetăţeni informaţi, au fost organizate diferite 

acţiuni, din care putem menţiona: manifestări cu ocazia zilei de 9 Mai – Ziua Europei, campania 

“Primăvara în Liceu”, seminarii pe teme legate de impactul integrării europene asupra mediului de 

afaceri, precum şi întâlniri între instituţiile locale, cele judeţene şi reprezentanţi ai societăţii civile în 

vederea consolidării şi/sau iniţierii de acorduri de colaborare în procesul de diseminare unitară a 

informaţiei europene. 

 De asemenea, s-au urmărit:  

 aplicarea Programului PHARE „Componenta Învăţământului Tehnic şi Profesional TVET” – au 

fost monitorizate acţiunile desfăşurate şi îndeplinirea indicatorilor prevăzuţi în PRAI 2006-2010 

(Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământul Profesional şi Tehnic), care a fost actualizat şi 

extins până în 2013, fiind astfel inclus în Planul Regional de Dezvoltare 2007-2013. De 

asemenea, a fost elaborat, împreună cu alte instituţii (Inspectoratul Şcolar Judeţean, Agenţia 



Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Patronate, Sindicate), Planul Local de Acţiune 

pentru Învăţământul Profesional şi Tehnic 2007-2013; 

 implementarea „Strategiei de dezvoltare durabilă a judeţului Gorj”;  

 continuarea parteneriatului dintre Consiliul Judeţean Gorj şi Regiunea Lazio Italia, în cadrul 

căruia s-au desfăşurat următoarele acţiuni: de colaborare pentru proiecte de mediu şi proiecte de 

infrastructură regională, de organizare a unor întâlniri între mediul de afaceri local şi cel lazial, 

de asigurare a suportului administrativ investitorilor din Regiunea Lazio pentru achiziţionarea 

de active în judeţul Gorj; 

 desfăşurarea, în condiţii optime, a monitorizării proiectului „Administraţie publica locala la 

nivel european”, realizate de către autoritatea contractantă şi autoritatea de implementare în 

cadrul proiectului PHARE – Dezvoltarea resurselor umane; 

 implementarea proiectului „Descentralizare financiară la standarde europene”, finanţat în cadrul 

Programului PHARE – Fondul de modernizare pentru dezvoltarea administraţiei la nivel local, 

în valoare de 19.801 Euro. Prin implementarea proiectului au fost achiziţionate un număr de 10 

computere P IV, care prin performanţele lor au facilitat şi eficientizat activitatea de instruire a 

unui număr de 93 funcţionari publici din cadrul Consiliului Judeţean Gorj, a unităţilor 

subordonate, precum şi din cadrul Instituţiei Prefectului Judeţului Gorj, care a fost partener în 

cadrul proiectului; 

 consultarea permanentă a site-urilor de specialitate, în vederea unei informări prompte privind 

integrarea europeană, programele de finanţare, legislaţia în domeniu etc. 

 Totodată, Compartimentului Dezvoltare Regională, Integrare Europeană a acordat consultanţă 

Primăriei Bumbeşti-Jiu la realizarea procedurilor de contractare şi a raportărilor tehnico-financiare 

pentru proiectul promovat în cadrul programului PHARE „Sprijin pentru îmbunătăţirea situaţiei 

rromilor”. De asemenea, s-a acordat consultanţă tuturor solicitanţilor de finanţări SAPARD, care au 

cerut sprijin şi, nu în ultimul rând, s-au redactat rapoartele de specialitate pentru hotărârile de Consiliu 

Judeţean, care implicau domeniul de activitate al compartimentului.  

În cursul anului 2005, Compartimentul tehnologia informaţiei a îndeplinit următoarele 

atribuţiuni: 

 a participat la achiziţionarea sistemelor informatice (soluţii hardware, software şi de 

comunicaţii) în cadrul Consiliului Judeţean şi al unităţilor subordonate, la cerere; 

 a acordat asistenţă de specialitate şi a asigurat instruirea personalului la nivel de 

compartimente, servicii, direcţii ale Consiliului Judeţean Gorj, precum şi la unităţile 

subordonate; 



 a asigurat dezvoltarea, monitorizarea şi popularea cu date a site-ului Consiliului Judeţean Gorj, 

alături de toate compartimentele care răspund pentru actualizarea şi conformitatea lor, punând 

on-line la dispoziţia societăţii civile şi a persoanelor juridice documente şi informaţii de interes 

public; 

 a asigurat buna funcţionare a serverelor  de WEB, E-MAIL, FIREWALL, ANTIVIRUS, FILE 

SERVER, DATA SERVER şi a sistemelor software implementate de tip WEB, CLIENT 

SERVER sau MONOPOST - Salarizare, Contabilitate, G.I.S., Legislaţie; 

 a asigurat dezvoltarea şi funcţionarea din punct de vedere hardware a reţelei de calculatoare şi 

comunicaţii, a serverelor, calculatoarelor şi a echipamentelor conexe (centrala telefonică, 

echipamente active şi reactive aflate în dotare sau închiriate etc.) din cadrul Consiliului 

Judeţean Gorj; 

 a asigurat, configurat şi a răspuns (în limita competenţelor şi a dotărilor) de securitatea 

sistemului informaţional, protejându-l de atacurile informatice interne sau externe realizate de 

viruşi şi hackeri, prin implementarea de sisteme de tip firewall, software şi/sau hardware şi 

antiviruşi; 

 a auditat fluxul de informaţii şi de evenimente din reţeaua de calculatoare şi de comunicaţii 

(accesul internet, atacuri informatice de tip virus sau hacker, a încărcării reţelei, printing-uri 

etc.) şi a întocmit rapoarte la cerere; 

 a asigurat tuturor utilizatorilor sistemului informaţional posibilităţi de BACK-up, atât prin 

crearea pe FILE-SERVER de spaţii private de salvare a datelor, cât şi prin opţiunea de salvare 

a lor pe CD-RW-uri, DVD-RW-uri, flopy-disk-uri, Streamer; 

 a executat, ori de câte ori a fost nevoie, BACK-up-ul servere-lor pentru a asigura o refacere a 

lor în cazul unor defecţiuni hardware sau software majore; 

 a asigurat mentenanţa de urgenţă, prin asistenţă tehnică specializată de tip “service” în 

domeniul comunicaţiilor (reţeaua de calculatoare şi de telefonie, centrală telefonică, internet), a 

calculatoarelor şi serverelor, imprimantelor, copiatoarelor, switch-urilor, routerelor, 

modemurilor radio etc.; 

 a asigurat legalitatea utilizării sistemelor de operare şi a aplicaţiilor specializate, în limita 

competenţelor, a fondurilor şi a legislaţiei în vigoare. 

În perioada 01.01.2005-31.12.2005 s-au realizat: 

 extinderea reţelei de calculatoare a Consiliului Judeţean Gorj; 

 portalul administraţiei din judeţul Gorj; 

 pagina de web a Consiliului Judeţean Gorj; 



 implementarea noului tip de comunicaţii cu ajutorul noii centrale telefonice, care asigură 

servicii de tip call-center, DISA etc.; 

 implementarea infochioşcului pentru Centrul de informare pentru cetăţeni, integrat cu 

sistemul informatic existent; 

 s-au făcut demersuri şi analize pentru implementarea unui sistem call-center profesional 

integrat cu linia-verde (legat de centrala telefonică) pentru Centrul de informare pentru 

cetăţeni. Proiectul este în analiză, urmând ca o dată cu achiziţia serverului de comunicaţii, 

sa fie implementat; 

 s-au făcut demersuri pentru upgrade-ul sistemelor de operare. 

 

ARHITECT ŞEF 

  

Corespunzător atribuţiilor ce-i revin privind coordonarea lucrărilor de cadastru imobiliar – 

edilitar şi constituirea băncii de date urbane, in conformitate cu prevederile Legii nr. 511/2004, pentru 

anul 2005, Compartimentul de urbanism şi amenajarea teritoriului a întocmit documentaţia prin care s-

au obţinut fonduri de la bugetul de stat în valoare de 252.094 RON şi care au fost repartizate 

municipiului Tg.-Jiu şi oraşelor Rovinari, Ţicleni, Tg.-Cărbuneşti şi Turceni. 

În vederea actualizării planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor locale de urbanism, s-

au emis propuneri de finanţare cu alocarea sumelor de la bugetul de stat prin Ministerul 

Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului în valoare totală de 170.000 RON, pentru actualizarea 

unui număr de 10 planuri urbanistice generale pentru comune. 

Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului a hotărât să aloce judeţului Gorj suma 

de 50.000 RON de la bugetul de stat, pentru plata planurilor urbanistice generale  executate şi neplătite 

din anul 2004. 

S-a fundamentat, de asemenea, şi s-a solicitat la M.T.T.C. necesarul de fonduri pentru anul 

2006, în valoare de 210.000 RON, pentru actualizarea planurilor urbanistice generale a 12 localităţi din 

judeţ. 

La solicitarea S.C. Hidroelectrica, s-a aprobat prin Hotărâre a Consiliului Judeţean, “Planul de 

Amenajare a Teritoriului Interorăşenesc – Amenajarea hidroenergetică a râului Jiu pe sectorul Livezeni 

– Bumbeşti  Jiu”, documentaţie pentru declararea utilităţii publice de interes naţional. 

Împreună cu Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj, s-a întocmit şi s-a aprobat “Planul 

Judeţean de Gestiune a Deşeurilor” şi s-a actualizat permanent baza de date privind zonele de risc din 

judeţul Gorj. 



În anul 2005, Compartimentul autorizări şi control a analizat, întocmit, înaintat spre aprobare şi 

eliberat un număr de 98 certificate de urbanism şi 27 de autorizaţii de construire. 

În total, din emiterea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire, s-au încasat taxe 

în valoare de 16.821 RON. 

S-a efectuat, de asemenea, un număr de 33 de controale în localităţile din judeţ, privind 

respectarea disciplinei în urbanism şi amenajarea teritoriului. În urma acestor controale s-a constatat că 

este respectată legislaţia în vigoare, iar documentele ce stau la baza emiterii certificatelor de urbanism 

şi a autorizaţiilor de construire sunt în conformitate cu cadrul conţinut în Legea nr. 50/1991, republicată 

şi nu s-au constatat cazuri de nerespectare a competenţelor de emitere a acestor acte. 

Pentru anul 2006, se va urmări reactualizarea Planurilor urbanistice generale pentru localităţile 

care au primit sume în acest sens de la bugetul de stat (Băleşti, Bărbăteşti, Dăneşti, Jupâneşti, Vladimir 

– 80.000 RON), continuarea lucrărilor de cadastru imobiliar-edilitar la patru oraşe (Tg-Jiu, Rovinari, 

Tg-Cărbuneşti, Ţicleni), pentru care s-au alocat 154.500 RON de la bugetul de stat şi demararea 

programelor de întocmire a hărţilor de risc pe baza proiectului-pilot care va fi elaborat de către MTTC 

pentru localitatea Roşia de Amaradia. 

 

COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN 

 

 În anul 2005, Compartimentul Audit Public Intern şi-a derulat activitatea în conformitate cu 

planul de audit, efectuând auditarea activităţii Consiliului Judeţean Gorj şi a 9 unităţi subordonate care 

nu au structuri proprii de audit intern, prin verificarea legalităţii, realităţii şi exactităţii evidenţei 

contabile, de gestiune şi financiare. 

S-au efectuat activităţi de audit în conformitate cu Legea 672/2002 privind activitatea de audit 

intern, a normelor proprii şi a planului de audit public intern pe anul 2005, auditul desfăşurându-se sub 

aspectul regularităţii, a respectării normelor şi procedurilor, precum şi audit de sistem, elaborându-se 

rapoarte de audit public intern pentru: 

 Direcţia Judeţeană de Administrare şi Gospodărire a Patrimoniului Public şi Privat Gorj; 

 Serviciul Public pentru Protecţia Plantelor; 

 Centrul Judeţean de Consultanţă Agricolă Gorj; 

 Serviciul Public Judeţean Salvamont Gorj; 

 Şcoala Populară de Artă; 

 Centrul Judeţean pentru Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj; 

 Biblioteca Judeţeană „ Christian Tell “; 

 Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu”; 



 Ansamblul Artistic Profesionist “Doina Gorjului”. 

De asemenea, a fost realizată şi o acţiune de audit intern Direcţia Generală de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Gorj, instituţie cu structură proprie de audit intern, la solicitarea Preşedintelui 

Consiliului Judeţean Gorj. 

În anul 2005 s-a efectuat auditul de sistem la compartimentele resurse umane şi mass-media din 

cadrul Consiliului Judeţean Gorj şi s-au întocmit rapoarte la bilanţurile contabile şi conturile de 

execuţie la Consiliul Judeţean Gorj, precum şi la toate unităţile subordonate. 

Pentru formularea unei opinii privind modul de administrare a veniturilor şi cheltuielilor 

publice, în urma acţiunilor de verificare, redăm mai jos câteva exemple de deficienţe, pentru care au 

fost formulate propuneri de remediere: 

 nu toate instituţiile au întocmit referate de necesitate pentru consumurile de materiale, 

semnate de persoanele împuternicite; 

 necompletarea registrelor jurnal şi inventar, în conformitate cu prevederile Legii nr. 82/1991; 

 nerespectarea prevederilor O.M.F.P. nr. 1792/2002, pct. 5, în sensul că: nu a fost deschisă 

evidenţa contabilă a contului 960 (angajamente legale), şi nu au fost întocmite unele 

formulare (ordonanţare la plată, angajament legal); 

 derularea necorespunzătoare a activităţii de achiziţii publice la una din unităţile subordonate. 

Auditorii interni din cadrul Compartimentului de audit public intern al aparatului propriu, au fost 

implicaţi şi în alte activităţi dispuse de Preşedintele Consiliului Judeţean Gorj cum ar fi: acţiunea de 

inventariere a Corpului Gardienilor Publici, participarea la acţiunea de creare a Poliţiei Comunitare şi 

transferul patrimoniului Corpului Gardienilor Publici la structurile nou create. 

 În anul 2005, Compartimentul de audit public intern a fost evaluat de către Unitatea Centrala 

pentru Armonizarea Auditului Public Intern, activitatea acestuia fiind apreciată ca fiind 

corespunzătoare standardelor internaţionale de audit. 

În baza recomandărilor formulate de către auditorii interni, Preşedintele Consiliului Judeţean a 

dispus măsuri de remediere a abaterilor constatate, diminuând riscul apariţiei unor eventuale prejudicii 

în dauna patrimoniului  

 

COMPARTIMENTUL MASS-MEDIA 

 

Compartimentul mass-media a fost înfiinţat la începutul anului 2005, cu un număr de două 

posturi de consilieri, în subordinea directă a preşedintelui Consiliului Judeţean.  



Atribuţiile de serviciu ale compartimentului se referă, în principal, la mediatizarea acţiunilor 

desfăşurate la nivelul direcţiilor, serviciilor, al celorlalte compartimente din structura Consiliului 

Judeţean Gorj, precum şi al instituţiilor subordonate şi al comisiilor de specialitate.  

În cursul anului 2005, Compartimentul mass-media a asigurat cadrul organizatoric pentru 

desfăşurarea a 38 conferinţe de presă săptămânale, în cadrul cărora au fost difuzate ziariştilor materiale 

cuprinzând informaţii legate de activitatea Consiliului Judeţean Gorj. Conferinţele de presă 

săptămânale au fost susţinute, în principal, de preşedintele Consiliului Judeţean, Ion Călinoiu, precum 

şi de vicepreşedinţii Corneliu Popescu şi Gheorghe Grivei şi secretarul judeţului, Zoica Zamfirescu. În 

funcţie de materialele sau de subiectele de actualitate prezentate, au fost invitaţi preşedinţii comisiilor 

de specialitate,  directorii instituţiilor subordonate sau ai agenţilor economici sub autoritate.  

Dintre subiectele abordate, pot fi amintite următoarele: 

 înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Comunitare; 

 activitatea de asigurare a asistenţei de specialitate în zona Rânca – Masivul Parâng, de 

către Serviciul Public Salvamont; 

 principalele obiective şi responsabilităţi ale administraţiei publice locale privind 

gospodărirea localităţilor; 

 agenda activităţilor culturale pe anul 2005; 

 implicarea Consiliului Judeţean Gorj în activitatea asociaţiilor tinerilor; 

 proiectele PHARE privind închiderea centrelor de plasament de la Tg-Jiu, Tg-

Cărbuneşti şi Novaci; 

 măsurile luate de D.S.V.S.A. împotriva îmbolnăvirii populaţiei cu germeni patogeni şi 

virali; 

 problemele discutate de către preşedintele Consiliului Judeţean Gorj la întâlnirile cu 

parlamentarii; 

 derularea lucrărilor la obiectivul de investiţii Conductă de transport gaze naturale 

Turcineşti – Motru; 

 activitatea compartimentului „Arhitect şef” în cursul anului 2004; 

 stadiul proiectării şi executării lucrărilor pentru consolidarea drumurilor şi podurilor 

afectate de alunecările de teren; 

 sarcinile ce revin Consiliului Judeţean şi consiliilor locale în procesul de negociere al 

capitolului 22 – Mediu, din programul de aderare la Uniunea Europeană; 

 activităţile desfăşurate pentru întreţinerea patrimoniului Consiliului Judeţean Gorj; 

 strategia de modernizare a administraţiei publice la nivelul Consiliului Judeţean Gorj; 

 asistenţa financiară din partea UE în perioada de aderare şi în intervalul 2007-2009; 



 probleme legate de rectificarea bugetară, suplimentarea de fonduri pentru reparaţiile de 

drumuri; 

 activitatea Comisiei pentru prognoze, dezvoltare regională şi integrare europeană; 

 măsuri speciale şi activităţi legate de sărbătorile de iarnă etc. 

Pentru a asigura informarea în timp util a cetăţenilor cu privire la desfăşurarea acţiunilor de 

interes public iniţiate sau organizate de către Consiliul Judeţean Gorj şi aparatul propriu al acestuia, 

reprezentanţii mass-media locale şi corespondenţii organelor centrale au fost convocaţi ori de câte ori 

au apărut astfel de situaţii.  

În cazul în care au intervenit acţiuni de interes public imediat, au fost difuzate comunicate sau 

informări de presă. De-a lungul anului 2005 au fost redactate peste 40 de astfel de materiale. Pe lângă 

faptul că au fost transmise prin fax şi poştă electronică redacţiilor locale, comunicatele de presă au fost 

amplasate şi pe site-ul specializat al instituţiei.  

Pe lângă comunicate şi informări de presă, consilierii din cadrul Compartimentului de presă au 

redactat aproximativ 50 de articole referitoare la activitatea preşedintelui şi vicepreşedinţilor 

Consiliului Judeţean Gorj, a comisiilor de specialitate şi a direcţiilor din aparatul propriu.  

La solicitarea reprezentanţilor mass-media, au fost organizate interviuri radio-tv înregistrate sau 

a fost asigurată prezenţa, în cadrul emisiunilor economice, sociale şi culturale ale studiourilor locale, 

regionale sau naţionale, a conducerii Consiliului Judeţean Gorj.  

În fiecare săptămână un consilier din cadrul Compartimentului de presă a participat la şedinţele 

de lucru operative cu personalul de conducere din cadrul Consiliului Judeţean.  

Zilnic s-a întocmit revista presei, pentru a urmări modul cum a fost reflectată în publicaţiile 

locale, regionale şi centrale activitatea desfăşurată de către Consiliul Judeţean şi a monitoriza semnalele 

din teritoriu cu privire la administraţia publică locală şi doleanţele cetăţenilor.  

Schimbările apărute în structura economico-socială a judeţului Gorj au impus promovarea 

noilor oportunităţi pentru investitori, fie ei autohtoni sau străini. Deoarece acest lucru se poate face, în 

modul cel mai eficient, prin intermediul imaginii, s-a realizat, în colaborare cu studioul de televiziune 

local Antena 1 un film de prezentare a judeţului nostru, din punct de vedere geografic, istoric, 

economic, cultural şi social. 

Planul de filmare, al montajului, precum şi compunerea scenariului cinematografic au fost 

realizate în colaborare cu consilierul pe probleme de imagine din cadrul Compartimentului mass-

media.  

 Filmul a fost şi va putea fi distribuit în continuare cu ocazia diferitelor vizite pe care investitorii 

străini sau reprezentanţii ambasadelor le vor efectua în judeţul nostru, precum şi în cadrul vizitelor pe 

care reprezentanţii Consiliului Judeţean Gorj le efectuează în ţară şi în străinătate.  



Compartimentul Mass-media, prin consilierii săi, a participat la organizarea vizitelor conducerii 

Consiliului Judeţean în ţară şi în străinătate, precum şi la primirea delegaţiilor străine, punând la 

dispoziţia acestora materialele de promovare a judeţului.  

La solicitarea conducerii Consiliului Judeţean Gorj, consilierul de specialitate din cadrul 

compartimentului a asigurat activitatea de traducere a diverselor materiale şi a corespondenţei 

preşedintelui din şi în limbile engleză şi franceză. De asemenea, în vederea bunei colaborări şi a 

sprijinirii activităţii din cadrul Serviciului Dezvoltare regională, Integrare europeană, şi Tehnologia 

Informaţiei, s-a asigurat traducerea materialelor sau a proiectelor de accesare a fondurilor europene în 

şi din limba engleză, astfel încât acestea să poată fi gata în termen.  

La solicitarea conducerii Consiliului Judeţean Gorj, cu ocazia diferitelor evenimente culturale, 

istorice, aniversare au fost redactate aproximativ 50 de discursuri sau cuvântări ocazionate de acestea.  

Pentru a asigura bunele relaţii de colaborare a Cabinetului Preşedintelui cu instituţiile similare 

din ţară, cu unităţile subordonate, direcţiile deconcentrate şi cu reprezentanţii administraţiei publice 

locale, au fost transmise felicitări şi scrisori de mulţumire către acestea, în funcţie de necesitate, cu 

ocazia diferitelor sărbători legale şi religioase, precum şi a zilelor onomastice şi de naştere.  

Pe lângă cele enumerate, consilierii Compartimentului Mass-media au răspuns tuturor 

solicitărilor venite din partea conducerii Consiliului Judeţean Gorj sau a consilierilor judeţeni, cu tot 

ceea ce a însemnat promovare imagine şi mediatizare acţiuni întreprinse de aceştia şi de aparatul 

propriu al Consiliului. 

 

DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ 

 

Direcţia juridică şi administraţie publică locală este compartimentul de specialitate din aparatul 

propriu care asigură reprezentarea Consiliului Judeţean Gorj în faţa instanţelor judecătoreşti, în toate 

cauzele în care instituţia este citată,  acordă sprijin şi consultanţă juridică celorlalte compartimente ale  

Consiliului Judeţean Gorj, participă la elaborarea politicilor de personal ale instituţiei şi asigură 

realizarea activităţii de secretariat la nivelul întregii instituţii. 

În anul 2005, prin compartimentul juridic-contencios s-au desfăşurat o serie de activităţi, cum 

ar fi:     

► reprezentarea Consiliului Judeţean Gorj în faţa instanţelor de judecată (atât la fond, cât şi în 

căile extraordinare de atac) într-un număr de 60 cauze, participând la peste 150 termene de judecată, 

în cauze: civile, penale, comerciale, plângeri contravenţionale, în baza Legii nr. 50/1991 - privind 

autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea de locuinţe, O.G. nr.43 /1997-

privind regimul juridic al drumurilor şi contencios administrativ, în baza Legii nr. 554/2004 - privind 



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

public); 

► reprezentarea Consiliului Judeţean Gorj în faţa organelor notariale; 

► acordarea de sprijin şi asistenţă juridică consiliilor locale şi aparatelor proprii ale acestora, 

la cerere, constând în formularea de acţiuni în justiţie, întâmpinări, concluzii scrise, apeluri şi 

recursuri; 

► acordarea de sprijin şi asistenţă juridică compartimentelor de specialitate ale Consiliului 

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

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

► asigurarea condiţiilor de legalitate (formă şi conţinut) la proiectele dispoziţiilor emise de 

preşedintele Consiliului Judeţean Gorj, a hotărârilor şi 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; 

► luarea de măsuri pentru realizarea creanţelor, obţinerea titlurilor executorii şi pentru 

executarea lor; 

► sprijinirea compartimentelor de specialitate ale Consiliului Judeţean în soluţionarea 

neînţelegerilor ivite cu prilejul încheierii contractelor economice; 

► avizarea pentru legalitate a contractelor încheiate de Consiliul Judeţean Gorj, precum şi de 

instituţiile publice aflate în subordinea Consiliului Judeţean Gorj; 

► participarea, în calitate de membri, la lucrările Grupului judeţean pentru monitorizarea 

reformei administraţiei publice şi la activităţile iniţiate de Uniunea Centrală pentru Reformă în 

Administraţie Publică, în baza H.G. nr. 925/2003 - privind reorganizarea Consiliului Guvernamental 

pentru Monitorizarea Administraţiei Publice; 

► organizarea informării şi documentării juridice, prin constituirea de colecţii de acte 

normative; 

► soluţionarea plângerilor formulate în baza Legii nr. 554/2004 - privind contenciosul 

administrativ; 

► centralizarea modificărilor survenite în patrimoniul (domeniul public şi domeniul privat) 

judeţului Gorj şi al unităţilor administrativ teritoriale ale judeţului Gorj (municipii, oraşe şi comune); 

► redactarea proiectelor de acte normative, în temeiul Legii nr. 24/2000 - privind normele de 

tehnică legislativă, pentru elaborarea actelor normative şi înaintarea acestora spre aprobare 

Ministerului Administraţiei şi Internelor; 



► participarea în calitate de membri în Comisia de analiză a reclamaţiilor administrative 

formulate în temeiul Legii nr.544/2001 - privind liberul acces la informaţiile de interes public;   

► rezolvarea scrisorilor şi sesizărilor repartizate, conform O.G. nr. 27/2002 - privind 

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

► acordarea de  consultaţii juridice la cerere; 

► participarea la şedinţele Comisiei judeţene Gorj de aplicare a prevederilor Legii nr.10/2001 

- privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 

decembrie 1989; 

► participarea în calitate de membri în Comisia internă pentru analizarea notificărilor şi a 

Comisiei de evaluare internă pentru stabilirea valorii estimative a imobilelor, conform Legii nr. 

10/2001 - privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie1945-22 

decembrie 1989 şi H.G. nr. 498/2003 - privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 

nr.10/2001; 

► participarea la Comisiile de licitaţii publice organizate la nivelul  Consiliului Judeţean Gorj, 

pentru achiziţionarea de produse, servicii ori executarea de lucrări conform O.U.G. nr. 60/2001 - 

privind licitaţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

► participarea, la cererea consiliilor locale, în temeiul H.G. nr. 1209/2003 şi H.G. nr. 

281/1993, în comisiile de concurs pentru ocuparea unor posturi vacante de consilieri juridici în cadrul 

aparatelor de lucru ale acestora; 

În ceea ce priveşte activitatea de resurse umane şi managementul funcţiei publice, în baza 

prevederilor art.116 alin 1 lit. k) din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001 actualizată, 

preşedintele a propus spre aprobare consiliului judeţean, organigrama, statul de funcţii, numărul de 

personal  şi regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului propriu de specialitate şi al 

instituţiilor publice subordonate Consiliului Judeţean Gorj şi a urmărit modul de îndeplinire al acestora 

în anul 2005. 

În baza prevederilor art. 48 alin.(1) din Legea nr. 188/1999 republicată, privind statutul 

funcţionarilor publici, preşedintele Consiliului Judeţean Gorj a aprobat planul anual de instruire, în 

baza căruia toţi funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului propriu de 

specialitate au urmat cursuri de perfecţionare profesională pe Proiectul Phare „Descentralizare 

financiară la standarde europene”, implementat de Consiliul Judeţean Gorj, iar alţi 9 funcţionari publici 

au urmat cursuri de formare organizate de Centrul Regional de Formare Continuă pentru Adminstraţia 

Publică Locală Craiova şi de Institutul Naţional de Adminstraţie Publică Bucureşti, în domeniul 

propriu de activitate. 



De asemenea, Preşedintele Consiliului Judeţean Gorj a aprobat documentaţiile privind 

organizarea concursurilor de ocupare a 6 funcţii publice din aparatul propriu de specialitate, 

respectându-se prevederile H.G. 1209/2003 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor 

publici. 

De asemenea, la propunerea compartimentului de specialitate, preşedintele a aprobat 

documentaţiile de stabilire a salariilor de bază şi a celorlalte drepturi salariale pentru consilierii 

judeţeni, funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului propriu de specialitate, în 

conformitate cu prevederile Legii 393/2004 actualizată privind Statutul aleşilor locali, ale Ordonanţei 

de urgenţă nr. 92/2004, modificată şi completată prin Legea nr. 76/2005 privind creşterile salariale 

pentru funcţionarii publici şi cu  prevederile Ordonanţei nr. 9/2005 privind creşterile salariale pentru 

personalul contractual. 

În ceea ce priveşte activitatea de relaţii publice, s-a urmărit acordarea răspunsurilor la termen 

pentru cele 27 de cereri depuse în baza Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes 

public, din care 8 au fost soluţionate în termen de 10 zile conf. art.16 (a) din Legea nr. 544/2001, iar 

celelalte în termen de 30 de zile (datorită dificultăţii, complexităţii şi volumului lucrărilor de 

documentare). Privind solicitările verbale (informaţii de interes public) din partea cetăţenilor au fost 

înregistrate 365 solicitări, cu diverse probleme, cărora li s-a dat răspunsul pe loc sau au fost îndrumaţi 

către serviciile de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean. 

De asemenea, s-a asigurat asistenţă pentru utilizatorii info-touch-ului (info-chioşc-ului), care 

oferă informaţii cu privire la organizarea şi funcţionarea Consiliului Judeţean Gorj, a instituţiilor 

publice subordonate acestuia, precum şi date generale privitoare la judeţul Gorj. 

Conform Dispoziţiei nr. 77/17.11.2004 privind aprobarea Planului de acţiune pentru realizarea 

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

timp de 3 zile pe săptămână, între orele 16-19, persoanele stabilite au asigurat rezolvarea solicitărilor 

cetăţenilor. 

Compartimentul Coordonare Administraţie Publică Locală a efectuat acţiuni de îndrumare şi 

sprijin, conform  prevederilor art.116, lit.p din Legea nr. 215/2001, în unităţile administrativ-teritoriale 

din judeţ, prin efectuarea de deplasări în urma cărora au fost constatate efectele precipitaţiilor 

abundente (avarierea drumurilor, podeţelor, gospodăriilor populaţiei), întocmindu-se note de constatare 

care au fost prezentate conducerii Consiliului Judeţean spre stabilirea de măsuri. 

De asemenea, în luna august, o comisie formată din reprezentanţi ai Consiliului Judeţean, 

Inspectoratului Şcolar Judeţean şi Direcţiei de Sănătate Publică, a verificat unităţile de învăţământ din 

punct de vedere al îndeplinirii condiţiile de funcţionare. 



Preocupările în plan deliberativ ale Consiliului Judeţean au fost evidenţiate în cele 4 ediţii ale 

Monitorului Oficial al Judeţului Gorj, realizat în baza H.G. nr. 75/2003. 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 341/2004, au fost întocmite şi înaintate Secretariatului 

de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 situaţiile privind urmaşii eroilor 

martiri şi  luptătorii în Revoluţie şi au fost distribuite  acestora biletele C.F.R. gratuite.  

S-au realizat demersurile necesare în vederea tipăririi certificatelor de producător conform H.G. 

nr. 1578/2004,  solicitate de către unităţile administrativ-teritoriale din judeţul Gorj. 

A fost centralizată, semestrial, situaţia privind activitatea de autoritate tutelară desfăşurată în 

teritoriu. 

Având în vedere obligaţiile şi răspunderile ce revin autorităţilor şi instituţiilor publice în 

domeniul informaţiilor clasificate, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 585/2002, Preşedintele 

Consiliului Judeţean a asigurat organizarea activităţii structurii de securitate şi a compartimentului 

special pentru gestionarea informaţiilor clasificate. 

În ceea ce priveşte activitatea Comisiei Judeţene Anti-Sărăcie şi Promovare a  Incluziunii 

Sociale (C.J.A.S.P.I.S.), a cărei preşedinţie este asigurată de Preşedintele Consiliului Judeţean şi 

Prefectul Judeţului, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 829/2002 şi H.G. nr. 1827/2005, la nivelul 

Consiliului Judeţean au fost realizate:  

 organizarea întâlnirilor de lucru ale comisiei şi ale grupului de lucru; 

 colectarea datelor şi materialelor de la membrii C.J.A.S.P.I.S., după parcurgerea primelor etape 

ale procesului de revizuire a Planului Judeţean Anti-Sărăcie şi Promovare a Incluziunii Sociale,  

calcularea indicatorilor de incluziune socială la nivel judeţean (în colaborare cu Direcţia 

Judeţeană de Statistică Gorj) şi transmiterea la  C.A.S.P.I.S. a machetei conţinând aceşti 

indicatori; 

 stabilirea obiectivelor prioritare la nivel judeţean, în baza propunerilor venite din partea 

membrilor C.J.A.S.P.I.S. şi operaţionalizarea acestora (conform machetelor transmise de 

C.A.S.P.I.S.), în vederea revizuirii Planului Judeţean Anti-Sărăcie şi Promovare a Incluziunii 

Sociale, care a fost supus aprobării consiliului judeţean. 

Serviciul Secretariat, Relaţii cu Publicul, Arhiva ţine evidenţa sesizărilor şi reclamaţiilor 

adresate de către cetăţeni conducerii Consiliului Judeţean Gorj şi urmăreşte rezolvarea în termen a 

problemelor ridicate, comunicând răspunsurile la soluţiile date. În conformitate cu prevederile Legii nr. 

233/2002 prin care se aprobă O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a 

petiţiilor, cetăţenii Românei îşi pot exercita dreptul de a se adresa autorităţilor şi instituţiilor publice cu 

petiţii, reclamaţii şi sesizări. 



În anul 2005 s-au primit un număr de 159 de sesizări şi petiţii, în scădere cu 25% faţă de anul 

2004, cele mai multe referindu-se la starea proastă a reţelei de drumuri judeţene şi comunale. Numărul 

acestora se ridică la 31, respectiv 19,5% şi sunt din partea cetăţenilor din localităţile: Tg-Cărbuneşti, 

Tismana, Ţicleni, Bustuchin, Alimpeşti, Turcineşti, Glogova, Brăneşti, Băleşti, Stejari, Stoina, 

Mătăsari, Văgiuleşti, Bolboşi, Săcelu, Drăguţeşti şi altele. Privitor la acordarea de ajutoare sociale, 

materiale şi băneşti, au fost primite un număr de 25 de sesizări din partea unor cetăţeni din comunele: 

Drăguţeşti, Crasna, Negomir, Runcu, Bîlteni, Padeş, Berleşti şi altele. La Consiliul Judeţean Gorj s-au 

mai primit şi un număr de 11 sesizări, care se refereau la aplicarea necorespunzătoare a Legii fondului 

funciar, sesizări care au fost dirijate spre rezolvare Instituţiei Prefectului Gorj, întrucât Consiliul 

Judeţean nu are prerogative în acest domeniu. Menţionăm că celelalte sesizări şi petiţii au vizat un 

spectru foarte variat de probleme, dintre care amintim: litigii de muncă, violenţa domestică, alimentări 

cu apă, tulburări de posesie, recalcularea pensiilor etc. 

În cursul aceluiaşi an, au fost primite în audienţă de către Preşedintele Consiliului Judeţean, 

un număr de 130 persoane. Acestea au solicitat rezolvarea problemelor cu care se confruntă în viaţa de 

zi cu zi, şi anume: acordarea de ajutoare sociale, materiale, medicale, financiare, sprijinirea în obţinerea 

unui loc de muncă sau a unei locuinţe, soluţionarea neregulilor în aplicarea necorespunzătoare a legilor 

fondului funciar, înlăturarea abuzurilor săvârşite de conducerile unor primării şi de unii cetăţeni care nu 

respectă legislaţia în vigoare. Problemele a căror soluţionare era de competenţa Consiliului Judeţean 

Gorj au fost rezolvate conform legii, în majoritatea cazurilor, favorabil. Atunci când problemele 

ridicate nu erau de competenţa instituţiei, cetăţenii primiţi în audienţă au fost îndrumaţi să se adreseze 

organelor abilitate. 

 

AGENŢI ECONOMICI SUB AUTORITATEA 

CONSILIULUI JUDEŢEAN GORJ 
 

S.C. ÎNTREPRINDEREA DE DRUMURI ŞI PODURI S.A. GORJ 

 

 S.C. Întreprinderea de Drumuri şi Poduri 

S.A. Gorj funcţionează sub autoritatea Consiliului 

Judeţean Gorj, ca unic acţionar şi are ca principal 

obiect de activitate întreţinerea şi repararea reţelei 

de drumuri judeţene, precum şi prestări de servicii 



de profil şi execuţia de lucrări pentru alţi beneficiari.  

Privind lucrările executate pentru autoritatea publică judeţeană, în baza contractului de 

concesionare a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii, precum şi a unor contracte de execuţie de lucrări, 

acestea au fost diverse, pornind de la lucrări de consolidări terasamente şi versanţi, lucrări care se 

desfăşoară în afara părţii carosabile a drumurilor şi continuând cu lucrări care se referă, preponderent, 

la calea de rulare a drumului, cum ar fi: reparaţii de îmbrăcăminţi asfaltice, colmatări de rosturi şi 

fisuri, asanări de suprafeţe burduşite, plombare cu balast a gropilor de pe drumurile pietruite. 

În abordarea tuturor acestor lucrări s-a pornit de la necesitatea execuţiei unor lucrări de calitate. 

Pentru aceasta s-a luat măsura ca toate materialele aprovizionate de către unitate, în vederea 

înglobării lor în lucrările de construcţii, să fie verificate prin recoltarea de probe şi încercarea lor la 

laboratorul unităţii, să fie analizate documentele care atestă calitatea lor, iar atunci când se constată 

diferenţe să se refuze recepţia şi să fie anunţat furnizorul. Pentru agregatele minerale (nisip, pietrişuri, 

piatră spartă, balast) care se produc în cadrul unităţii, în staţiile de sortare, concasare, spălare, s-au 

efectuat determinări de laborator cu frecvenţa impusă de standardele tehnice. În acest fel toate 

materialele incluse în lucrările de construcţii montaj au fost materiale de calitate. 

Pentru execuţia propriu-zisă au fost emise dispoziţii ale conducătorului unităţii prin care, pentru 

fiecare lucrare, a fost numit un responsabil tehnic cu execuţia. 

Responsabilii tehnici cu execuţia sunt ingineri sau subingineri cu vechime în specialitate de 

peste 8 ani şi care au susţinut şi promovat examenul de atestare organizat de Inspecţia de Stat în 

Construcţii. 

Unitatea dispune de 7 specialişti atestaţi ca responsabili tehnici cu execuţia pentru lucrări de 

drumuri şi poduri. 

Pentru a obţine un asfalt de calitate, necesar executării unor lucrări conform standardelor, în 

cursul anului 2005 au fost întreprinse mai multe acţiuni: 

 finalizarea gospodăriei de bitum de la staţia de asfalt Teleşti; 

 verificarea metrologică a sistemelor de dozare gravimetrică de la staţiile Tg-Cărbuneşti 

şi Teleşti; 

 aprovizionarea de aditivi, pentru îmbunătăţirea adezivităţii bitumului, pentru cele două 

staţii Tg.Cărbuneşti şi Teleşti. 

Preocupările permanente pentru îmbunătăţirea activităţii s-au concretizat prin următoarele 

acţiuni: 

 mutarea staţiei sortare – concasare de la Crasna la Tg-Cărbuneşti; 

 procurarea unui Granulator GS – 95 şi a 5 (cinci) lame zăpadă pentru autobasculante; 

 procurarea şi montarea a trei centrale termice la sediul unităţii şi laboratorul central; 



 achiziţionarea următoarelor echipamente: generator electric, generator sudură + trusă 

oxiacetilenă, ciocan demolator (Picamer), motoferăstrău, maşini împrăştiat nisip 2 buc., 

presa Marshall; 

 amenajarea dormitoarelor la sediul loturilor Cărbuneşti şi Teleşti şi dotarea lor cu pături 

şi cazarmament; 

 mutarea staţiei de asfalt de la Crasna pe amplasamentul de la Şiacu; 

 efectuarea reviziilor tuturor utilajelor de iarnă: buldozere, autogredere, tractoare cu 

semipurtate; 

 repararea şi repornirea autofrezei de zăpadă după 16 ani de inactivitate; 

 întreţinerea  spaţiilor de reparaţii şi de lucru la SERAU; 

 amenajarea dormitorului în cadrul SERAU, echipat cu spălător şi dotat cu boiler pentru 

încălzirea apei; 

 amenajarea vestiarelor dotate cu aragaz şi butelie pentru servirea mesei; 

 dotarea personalului cu echipament de lucru: salopete, cizme, pelerine, bluze avertizare; 

 reparaţia capitală a autogrederelor la S.C. Nicolina Iaşi; 

 reparaţia capitală la două încărcătoare IF 1802  (cupă 3 m.c.), efectuată la M.A.T. 

Craiova; 

 reparaţia capitală a macaralei de 16 to. efectuată la Timişoara; 

 repararea cale rulare buldozer S650 la U.R. Tg-Jiu; 

 reparaţia capitală la braţele excavatoare, efectuată la Uzina de Reparaţii Tg-Jiu; 

 punerea în funcţiune a instalaţiei de spălare auto–utilaje; 

 introducerea reţelei de calculatoare la sediul unităţii; 

 introducerea sistemului de informare privind achiziţiile publice, prin accesul la Internet; 

 introducerea sistemului de informare privind legislaţia în vigoare, prin sistemul LEGIS; 

 achiziţionarea unei nivele topografice, prin utilizarea căreia a crescut precizia trasării 

lucrărilor de construcţii executate de unitatea noastră; 

 achiziţionarea unui aparat de fotografiat digital, împreună cu programele care îi asigură 

funcţionarea, precum şi a unei imprimante color, ceea ce face ca la cartea construcţiei să 

se găsească fotografii care prezintă situaţia iniţială, precum şi fazele semnificative de pe 

timpul execuţiei construcţiei; 

 achiziţionarea a trei betoniere mobile acţionate electric; 

 achiziţionarea unei semiremorci basculabile tip SRB 240, cu o sarcină utilă de 26.758 

kg. şi un volum util al benei 24 mc. 

Principalele lucrări executate în anul 2005 au fost: 



 Întreţinere drumuri                 = 3.161.871,12 

 Activitate de iarnă     = 1.032.931,27 

 Balastări şi pietruiri drumuri    =    135.288,41 

 Semnalizări rutieră     =      37.329,38 

 I.A.U.       = 1.253.680,23 

 Covoare asfaltice     =    248.831,61 

 Modernizare drum     =    374.368,65 

 Recensământ       =      99.565,54 

 Consolidare DJ672D Dobriţa km 7+900-8+200 =    314.626,00 

 Consolidare DJ664 Schela km 9+700   =    760.532,00 

 Consolidare DJ661 Crasna km 68+400    =    253.298,00 

 Refacere pod Stejari       =    241.213,00 

 Refacere podeţe Albeni      =      29.660,00 

 Refacere podeţ Logreşti     =    144.606,00 

 Refacere podeţ Drăguţeşti     =        9.987,00 

 Refacere podeţ Bolboşi     =      42.708,00 

 Refacere apărări maluri Schela    =      40.084,00 

 Consolidare Roşia de Amaradia   =      20.000,00 

 Consolidare DC19 Bengeşti    =    676.093,00 

 Refacere podeţ Berleşti    =      91.323,00 

 Consolidare terasamente Dobriţa   =    835.523,09 

 Consolidare terasamente Bustuchin   =    559.789,76 

 Refacere inundaţii Godineşti    =      69.111,00 

 Refacere podeţ Bustuchin    =      27.799,00 

 Aprovizionat material antiderapant şi deszăpezire =    762.625,00 



 
Consolidare DJ672D, Dobriţa, km. 7+900-8+200 

 

Producţia totală realizată în anul 2005 a fost de 12.402.395,64 RON, din care 10.943.571,85 RON 

lucrări pentru Consiliul Judeţean. Sintetic, indicatorii economico-financiari se prezintă astfel: 

 venituri totale     12.047.655 RON 

 cheltuieli totale    11.965.974 RON 

 rezultat brut                   81.681 RON 

 impozit pe profit                  13.067 RON 

 rezultat net                   68.614 RON  

Cifra de afaceri realizată în anul 2005 a înregistrat o creştere cu 18% faţă de anul 2004.

 Patrimoniul societăţii a fost inventariat conform deciziei nr.55/20.09.2005, neexistând diferenţe 

între situaţia faptică şi cea din evidenţa contabilă. 

În conformitate cu prevederile O.G. nr. 64/2001, cu modificările şi completările ulterioare şi 

Ordinul M.F. nr. 144/2005, algoritmul de repartizare a rezultatului net este următorul: 

 rezerve legale (5%, până la limita a 20% din capitalul social)   2.102  RON 

 dividende Consiliul Judeţean (50% )                                                 33.256  RON  

 alte repartizări ca rezerve – surse proprii                                    33.256  RON 



 În conformitate cu O.G. nr. 79/31.05.2001, privind întărirea disciplinei economico-financiare şi 

a altor dispoziţii cu caracter financiar, S.C. ”I.D.P. GORJ” S.A., fiind societate comercială cu capital 

majoritar de stat, managementul a fost asigurat de un Consiliu de Administraţie şi de directorul general 

în baza unui contract de  performanţă (anexă la Contractul individual de munca), ale cărui criterii se 

aprobă anual. 

Urmărind realizarea indicatorilor şi criteriilor de performanţă pentru exerciţiul financiar 2005, 

se observă următoarele:  

Nr.crt. Criterii şi indicatori Propuneri 

conform BVC 

Realizări 

conform bilanţ 

1. Cifra de afaceri (RON) 8.490.000 10.422.273 

2. Profit brut (RON) 50.000 81.681 

3. Productivitatea muncii (RON) 2.888 3.696 

4. Rată profit brut (%) 0,6 0,8 

5. Ponderea salariilor în costuri (%) 30,86 28 

6. Perioada de recuperare a creanţelor (zile) 150 75 

7. Perioada de rambursare a datoriilor (zile) 150 53 

 

 În vederea executării unor lucrări de complexitate superioară şi pentru creşterea gradului de 

mecanizare a activităţii, propunem luarea de măsuri pentru îmbunătăţirea dotărilor tehnice ale societăţii 

prin achiziţionarea unor maşini de decapat asfalt, a unui repartizator de mixturi şi a unei truse de 

tratamente (compusă din repartizator de criblură şi gudronator), precum şi înnoirea parcului auto prin 

achiziţionarea unor maşini de mare tonaj. De asemenea, în vederea îndeplinirii cerinţelor în domeniul 

protecţiei mediului, este necesară achiziţionarea unor instalaţii de ecologizare pentru staţiile de asfalt. 

 

S.C. PARC INDUSTRIAL GORJ S.A. BUMBEŞTI-JIU 

 

S.C. Parc Industrial Gorj S.A. Bumbeşti-Jiu a 

fost creată ca urmare a divizării S.C. U.M. Sadu S.A., 

prin preluarea în patrimoniul privat al judeţului Gorj a 

unei părţi din activele situate pe platforma Sadu II şi a 

terenului aferent, în suprafaţă de 18,62 ha. S.C. Parc 

Industrial Gorj S.A. Bumbeşti-Jiu a fost înfiinţată prin 

hotărârea Consiliului Judeţean nr. 16/2003. 



Societatea are în patrimoniu spaţii destinate producţiei, depozitării, căi de acces. Spaţiile de 

producţie se închiriază conform unui contract cadru aprobat de A.G.A. Deşi sunt pe teritoriul S.C. Parc 

Industrial Gorj S.A., reţelele de apă, canal, gaze şi energie electrică nu aparţin societăţii noastre, ci S.C. 

U.M. SADU S.A., fiind încheiat în acest sens un contract pe perioadă nedeterminată. 

În anul 2005, S.C. PARC INDUSTRIAL GORJ S.A. a realizat următoarele acţiuni: 

1. Atragerea  investitorilor  printr-o mai bună mediatizare a  facilităţilor oferite. 

2. Efectuarea demersurilor pentru obţinerea titlului de Parc Industrial, care îi conferă avantajele 

legale in acest sens. Printre facilităţile de care beneficiază investitorii care participă la constituirea şi 

dezvoltarea unui parc industrial, putem menţiona: 

 scutirea de la plata taxelor percepute pentru modificarea destinaţiei sau pentru scoaterea din 

circuitul agricol a terenului aferent parcului industrial;  

 acordarea unei deduceri suplimentare din profitul impozabil, în cotă de 20% din valoarea 

investiţiilor în construcţii sau a reabilitărilor de construcţii, infrastructură internă şi de 

conexiune la reţeaua publică de utilităţi, pentru investiţiile realizate în parcurile 

industriale până la data de 31 decembrie 2006. 

3. Sprijinirea Consiliului Judeţean Gorj în realizarea proiectului “Reabilitarea zonei industriale 

Bumbesti-Jiu“, prin a cărui implementare se vor asigura: reabilitarea clădirilor, reţelelor de utilităţi, căilor 

de circulaţie, precum şi amenajarea peisagistică. 

4. Montarea unui post telefonic fix, a unei centrale termice  pentru sediul societăţii, conectarea 

la reţeaua de internet şi realizarea unei pagini WEB. 

5. Promovarea parcului prin ambasadele şi ataşaţii comerciali ai unor ţări în România. 

6. Participarea, în calitate de membru fondator, la constituirea Asociaţiei Naţionale a Parcurilor 

Industriale, Ştiinţifice şi a Incubatoarelor de Afaceri din România, care organizează întâlniri 

trimestriale, găzduite de membrii săi. 

La sfârşitul anului 2005, societatea comerciala Parc Industrial Gorj S.A. se prezintă, din punct 

de vedere financiar, astfel. 

 Venituri totale……………………………………………180.306,58   lei RON 

 Cheltuieli totale………………………………………...  170.807,92   lei RON 

 Impozit profit ……………………………………………         -          lei RON 

 Rezultatul brut al exerciţiului ……………………………     1.498,47 lei RON 

 Rezultatul net al exerciţiului……………………………..      1.498,47 lei RON 

Profitul net al societăţii, în sumă de 1.498,47 lei  RON, a fost propus de Adunarea Generală a 

Acţionarilor să fie repartizat  pentru acoperirea pierderilor din anii anteriori.  



Societatea avea la 31.12.2005 stocuri în sumă de  251,31 lei RON, reprezentând obiecte de 

inventar. 

Creanţele societăţii la sfârşitul anului 2005 erau de  54.905,74  lei RON, reprezentând sume de 

încasat de la clienţi. 

Societatea avea datorii în sumă de 33.310 lei RON, din care : 

 furnizori ………………………………………………..........691,31 lei RON 

 datorii cu personalul şi asigurările sociale…...………….....7.510,31 lei RON  

 T.V.A. de plată…………………………………………….6.049,52 lei RON 

 alte datorii faţă de stat ……………………………………16.734,32 lei RON 

 creditori diverşi ……………………………………………2.324,50 lei RON 

În prezent, în cadrul Parcului Industrial Bumbeşti-Jiu, îşi desfăşoară activitatea un  număr de 11 

societăţi comerciale. 

În vederea îmbunătăţirii activităţii Parcului industrial Bumbeşti-Jiu, propunem: 

 promovarea acestuia în rândul potenţialilor investitori, români şi străini, prin pagina web 

proprie, precum şi prin cea a Asociaţiei Naţionale a Parcurilor Industriale, Ştiinţifice şi a 

Incubatoarelor de Afaceri din România; 

 menţinerea şi concretizarea relaţiilor cu investitorii italieni care şi-au manifestat intenţia de 

a desfăşura activităţi productive în parcuri industriale; 

 asigurarea unei independenţe din punct de vedere a furnizării de utilităţi (apă, canal, gaze şi 

energie electrică) prin realizarea unor reţele proprii; 

 asigurarea pazei în incinta parcului, repararea împrejmuirii şi amenajarea căilor de acces. 

 

S.C. TISMANA S.A.  

 

 În cursul anului 2005, societatea a desfăşurat următoarele activităţi: 

 

1. Servicii de alimentare cu apă şi canalizare pentru persoane fizice, agenţi economici şi instituţii 

 

A) conform contractelor de prestări servicii încheiate cu primăriile: Tismana şi Câlnic, s-au efectuat: 

- racorduri la reţeaua de apă: Tismana - 102 gospodării, Câlnic – 60 gospodării; 

- reparaţii la conductele de apă; 

- probe de funcţionare a reţelei de apă. 

Pentru comuna Tismana (satele Celei, Izvarna, Costeni, Tismana, Topeşti, Vâlcele, Vânăta, Pocruia, 

Ciocârlii) s-a realizat un program de montare a contoarelor la abonaţi în sistem pauşal. 



 

B) servicii de furnizare a apei potabile: 

 nr. gospodării ce beneficiază de apă:   1339 

 - nr. agenţi economici branşaţi:               18 

 - nr. instituţii publice:                              17 

 nr. contoare în funcţiune la: 

                       1. consumatori casnici    891 

                       2. agenţi economici        11 

                       3. instituţii publice         13 

Volumul pierderilor de apă din reţea a fost de 60.000 m.c. 

Volumul de apă livrat în 2005 a fost de 205.000 m.c., din care: 

 - consumatori casnici  84.000 m.c. 

 - agenţi economici   32.000 m.c. 

 - instituţii publice   29.000 m.c. 

  

2.  Prestări servicii construcţii-montaj 

 În această perioadă, s-a efectuat recepţia parţială la lucrările obiectivului „Extindere şi 

reabilitare alimentare cu apă în comuna Tismana – satele Costeni, Izvarna, Celei”. 

 S-au efectuat reparaţii capitale la toate utilajele existente în parcul auto, întocmindu-se şi 

documentele pentru starea tehnică. 

 Pentru amenajarea incintei societăţii şi drenarea apelor pluviale, a fost necesară executarea unei 

lucrări de canalizare în valoare de 2.422 RON; totodată, s-a luat măsura nivelării incintei executându-se 

o platformă de balast în valoare de 947,3 RON. 

 În primul trimestru al anului 2005 s-au realizat lucrări de reparaţie la conducta  de aducţiune  la 

staţia de captare şi tratare a apei Tismeniţa, măsuri necesare pentru evitarea îngheţului pe perioada 

iernii. 

 De asemenea, în anul 2005 au fost încheiate şi derulate contracte de prestări servicii  cu:   

 Primăria Comunei Câlnic - pentru tratarea şi analiza fizico–chimică şi bacteriologică a apei  

potabile, în valoare de peste 6.300 RON lunar, până în luna mai  2005; 

 Primăria Comunei  Peştişani – deszăpeziri, în valoare de cca . 10.000 RON; 

 S.C. Hidroelectrica S.A – deszăpeziri, în valoare de 10.000 RON; 

 Consiliul  Judeţean Gorj - pentru pază şi întreţinere la obiectivul “Vila Tismăniţa”, în valoare de  

1.880 RON lunar; 

 Complexul  Energetic Turceni  - contract, în valoare de cca. 48.000 RON lunar; 



 Consiliul  Judeţean Gorj – contracte de concesionare de lucrări pentru: 

o Direcţie Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj, în valoare de  63.832 

RON; 

o Şcoala Specială Tg.–Jiu, în valoare de  18.930 RON ; 

o Centrul Primire Urgenţe Tg–Jiu, în valoare de 13.324  RON; 

o Şcoala Populară de  Artă, în valoare de 12.047 RON; 

o Biblioteca  Judeţeană  Gorj, în valoare de 51.768  RON; 

o Centrul Militar Zonal Tg–Jiu,  în valoare de 67.347 RON; 

o Consiliul  Judetean Gorj, în valoare de 3.314 RON; 

o Cinema Dacia – conservare, în valoare de 2.712 RON. 

 

3. În activitatea de  prelucrare a materialului lemnos s-au realizat operaţiuni de procesare a masei 

lemnoase (gater şi circular), rindeluire, valorificare a deşeurilor rezultate din procesarea lemnului. 

 

4. În activitatea de panificaţie  

 În luna octombrie 2004, a fost pusă în funcţiune Secţia de panificaţie, s-au  făcut               

amenajările necesare pentru o funcţionare la parametrii optimi, şi anume: 

- revizii şi reparaţii capitale la toate utilajele din dotarea brutăriei; 

- igienizarea spaţiului brutăriei.  

Prin activitatea desfăşurată şi prin personalul calificat s-a reuşit, în cursul anului 2005, intrarea 

pe piaţa cu o producţie medie de cca. 900 pâini zilnic, producţia  diversificându-se prin introducerea în 

procesul de producţie a unor specialităţi de patiserie, şi anume: pâine Graham, împletituri, cornuri cu 

gem etc. 

În anul 2005, S.C. Tismana S.A.  a obţinut următorii indicatori economico – financiari: 

 cifra de afaceri: 893.380 RON ; 

 venituri totale:  959.202 RON, din care: 

• venituri din producţia vândută         836.590 RON; 

• venituri din vânzarea mărfurilor        56.790 RON; 

• alte venituri                                        65.822 RON; 

 cheltuieli totale: 1.185.963 RON, din care ; 

• cheltuieli cu materii prime şi materiale     211.014  RON; 

• cheltuieli cu energia şi apa                          16.330  RON; 

• cheltuieli  privind mărfurile                         52.557  RON; 

• cheltuieli cu personalul                               741.443 RON; 



• cheltuieli cu activele cedate                        104.920 RON; 

• alte cheltuieli de exploatare                59.719 RON. 

Pierderea înregistrată în anul 2005 se datorează, în cea mai mare parte, cedării activelor cu titlu 

gratuit către Consiliul  Local Tismana (reţeaua de apă şi canalizare ). 

Cifra de afaceri a crescut de la 355.041 RON în 2004, la 893.380 RON la finele anului 2005. 

Începând cu data de 14.10.2005, la cererea Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Gorj, s-a 

deschis procedura de lichidare judiciară şi faliment, numindu-se ca lichidator S.C Consulting V 

Company SRL Tg–Jiu. 

 

S.C. TISPREST S.A. 

 

Prin Hotărârea nr. 93 a Consiliului Judeţean Gorj adoptată în şedinţa din 20.12.2005, s-a 

înfiinţat S.C. TISPREST  S.A. Godineşti, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Gorj cu nr. 

J18/238/05.04.2006, cod unic de înregistrare fiscală 18552237. 

S.C. TISPREST S.A. este condusa de A.G.A. desemnată de către Consiliul Judeţean Gorj, 

componenţa sa fiind cea prevăzută în anexa nr.2 la hotărârea mai sus menţionată. 

Societatea are un capital vărsat în sumă de 25.000 EUR şi va începe activitatea în anul 2006, 

prin furnizarea de servicii de alimentare cu apă, construcţii, reparaţii, întreţinere, pază etc., urmărindu-

se în permanenţă creşterea productivităţii muncii şi a eficienţei utilizării resurselor. 

 

INSTITUŢII SUBORDONATE 

CONSILIULUI JUDEŢEAN GORJ 
 

SERVICIUL PUBLIC DE PROTECŢIE A PLANTELOR 

                  

Serviciul Public de Protecţie a Plantelor Gorj, de la an la an, s-a implicat tot mai mult în 

protejarea culturilor agricole la nivelul judeţului Gorj, sprijinind tot mai mulţi producători agricoli în 

activitatea de chimizare. Vorbind de chimizare, ne referim atât la combaterea bolilor şi dăunătorilor, cât 

şi la combaterea buruienilor din culturi. 

În timp, producătorii agricoli au fost conştientizaţi că preţul de întreţinere a culturilor erbicidate 

poate fi pe jumătate faţă de întreţinerea manuală, iar calitatea poate fi mai bună şi de lungă durată. 

S-a demonstrat că suntem un important factor consultativ, comerciant la preţuri rezonabile şi un 

prestator de servicii la îndemâna producătorului agricol care vrea să fie receptiv şi doreşte să aplice 

tehnicile de protecţia plantelor. 



Astfel, încă din iarna anului 2005, s-a început aprovizionarea şi comercializarea îngrăşămintelor 

chimice vânzând, în decursul anului, azotat de amoniu în valoare de 435.966 lei RON, s-au achiziţionat 

şi comercializat seminţe de legume în valoare de 23.900 lei RON. 

La cerere, pe principiul consignaţiei, s-a vândut producătorilor particulari sămânţă hibridă de 

porumb tratată şi certificată, în valoare de 141.272 RON, iar pentru cultura de grâu s-a comercializat 

sămânţă de înmulţiri superioară, tratată şi certificată, în valoare de 57.100 RON. 

Având în vedere că anul 2005 a fost atipic din punct de vedere al 

abundenţei în precipitaţii şi că bolile se dezvoltă exploziv în astfel de 

situaţii, s-a recomandat folosirea intensă a pesticidelor sistemice. S-au 

efectuat tratamente cu atomizorul în valoare de 1.382 RON. 

Activitatea de dezinsecţie şi deratizare s-a desfăşurat sub nivelul 

posibilităţilor, cu toate că dispunem de bază materială, personal bine pregătit 

şi seriozitate. S-a realizat, totuşi, un venit de 4.343 RON. 

Cu mijloacele mecanice din dotare am executat prestări de servicii, 

cum ar fi: 

 erbicidat, în special la culturi de porumb în postemergenţă, pentru care, prin analiză de 

ofertă, s-a găsit un erbicid competitiv ca preţ cu lucrările manuale de prăşit; 

 arat, discuit şi semănat pe o suprafaţă de 65 ha. 

În concluzie, făcând bilanţul activităţii pe anul 2005, putem spune că salariaţii Serviciului şi-au 

perfecţionat activitatea, numărul beneficiarilor de asistenţă tehnică, comerţ cu pesticide, îngrăşăminte 

chimice, seminţe şi prestări de servicii a crescut, iar în contul de venituri al Consiliului Judeţean Gorj s-

au depus peste 140.000 RON. 

 Ca măsură de îmbunătăţire a activităţii, s-a hotărât de către Consiliul Judeţean ca toate 

deratizările şi dezinsecţiile la clădirile din patrimoniul judeţului să fie efectuate de către Serviciul 

Public de Protecţie a Plantelor Gorj. 

 

DIRECŢIA DE ADMINISTRARE ŞI GOSPODĂRIRE 

A PATRIMONIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL JUDEŢULUI GORJ 

 

Direcţia de Administrare şi Gospodărire a Patrimoniului şi-a organizat activitatea în aşa fel 

încât toate atribuţiile să fie îndeplinite, ţinându-se cont de faptul că baza materială a acestei activităţi o 

constituie domeniul public şi privat al judeţului Gorj. În acest sens, Direcţia de Administrare şi 

Gospodărire a Patrimoniului a acţionat prioritar asupra următoarelor probleme organizatorice: 



 a dobândit calitatea de persoană juridică şi contribuabil plătitor de T.V.A., conform 

prevederilor legale ale perioadei; 

 a întocmit regulamentul de ordine interioară şi fişele postului, prin care s-au atribuit 

întregul personal de conducere şi execuţie sarcini concrete; 

 a obţinut toate autorizările legale necesare funcţionării direcţiei; 

 a instruit periodic întregul personal din organigramă pe linie de protecţia muncii şi 

P.S.I.; 

 a întocmit toate protocoalele de predare-primire a bunurilor patrimoniale cu beneficiarii 

de dotaţie (utilizatori direcţi), pe bază de inventar faptic şi amplasament identificat; 

 a menţinut un sistem de colaborare eficient cu utilizatorii direcţi ai obiectivelor de 

patrimoniu. 

Compartimentul pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat şi-a început activitatea în 

anul 2004, având în componenţă 3 ingineri constructori, pregătiţi pentru a presta servicii de proiectare, 

execuţie şi inspecţie de şantier, necesare pentru buna administrare a obiectivelor de patrimoniu intrate 

în dotarea direcţiei odată cu înfiinţarea sa în luna iulie 2003. 

 În cursul anului 2005, salariaţii compartimentului au participat la acţiunea de inventariere a 

bunurilor patrimoniale, îngrijindu-se în permanenţă de întocmirea documentelor cu privire la recepţia 

de bunuri. 

  S-a efectuat, de asemenea, o evidenţă a necesarului de lucrări de întreţinere şi reparaţii, în 

vederea propunerii lor spre aprobare şi execuţie, în limita fondurilor alocate în acest sens. 

  Pe baza volumului de muncă identificat şi a priorităţilor stabilite la nivelul Consiliului Judeţean 

Gorj s-a trecut la activitatea de elaborare a proiectelor tehnice, de asigurare a fondurilor necesare, de 

lansare în execuţie – potrivit prevederilor legale, de urmărire a execuţiei lucrărilor, de recepţie şi dare 

în folosinţă. 

 Astfel, au fost elaborate, pentru obiectivele de patrimoniu, următoarele documentaţii tehnice şi 

proiecte: 

1. Documentaţii tehnice pentru lucrări de reparaţii capitale, reparaţii curente şi amenajare: 

o Reparaţii curente, zugrăveli şi vopsitorii la Centrul Militar Zonal Gorj; 

o Amenajări interioare, zugrăveli şi vopsitorii la Biblioteca Judeţeană „Christian Tell” 

– imobil strada Eroilor; 

o Amenajări interioare, zugrăveli şi vopsitorii la Biblioteca Judeţeană „Christian Tell” 

-  imobil zona 9 Mai; 

o Amenajare centru pentru combaterea violenţei domestice şi protecţia copilului; 



o Reparaţii curente la scenă şi refacere zidărie de bolovani de râu la Şcoala Populară 

de Artă Tg-Jiu; 

o Amenajare birouri la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Gorj;  

o Reparaţii curente, zugrăveli, vopsitorii, împrejmuire din zidărie, înlocuire tâmplărie 

de lemn cu tâmplărie de aluminiu şi geam termopan la Şcoala Specială Tg-Jiu; 

o Reparaţii curente la Palatul Administrativ (sediul Consiliului Judeţean Gorj). 

 2. Studii topografice în vederea elaborării unor proiecte de drumuri şi poduri, alimentări cu 

apă şi documentaţii cadastrale: 

o Refacere podeţ după inundaţii pe DJ671C, km 9+100 Văgiuleşti loc Covrigi; 

o Alimentare cu apă comuna Aninoasa; 

o Documentaţie cadastrală pentru: Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu”, 

Cinematograful „Dacia” şi Casa Memorială „Iosif Keber”. 

În vederea bunului mers al lucrărilor lansate în execuţie în antrepriza S.C. Tismana S.A., s-a 

asigurat dirigentarea de şantier şi asistenţa tehnică de specialitate la toate obiectivele de reparaţii 

curente şi amenajări menţionate la punctul 1, asigurându-se condiţii optime de dare în folosinţă şi 

recepţie. 

Menţionăm că la finele anului 2005, două lucrări, şi anume, zugrăveli exterioare la Biblioteca 

Judeţeană „Christian Tell” (strada Eroilor) şi terminare zugrăveli şi platforma cu îmbrăcăminte asfaltică 

la Centrul Militar Zonal Gorj, au fost întrerupte, datorită vremii nefavorabile, urmând a fi continuate în 

anul 2006, odată cu rezolvarea problemelor privind S.C. Tismana S.A..   

De asemenea, s-au întocmit documentaţii cadastrale în vederea intabulării la bunurile din 

domeniul public şi privat (S.C. Parc Industrial, Staţie de epurare, Centrul de Asistenţă Socială Suseni, 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj), ce vor fi continuate şi în cursul 

anului 2006, conform graficului.  

În perioada analizată, activitatea Compartimentului de Întreţinere şi Gospodărire s-a desfăşurat 

în conformitate cu atribuţiile stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei de 

Administrare a Patrimoniului, având ca obiect principal: deservirea, întreţinerea şi gospodărirea 

bunurilor Consiliului Judeţean Gorj şi ca obiect secundar prestarea unor servicii similare către terţi. 

 Compartimentul a funcţionat cu un total de 25 de angajaţi grupaţi pe meserii şi sectoare de 

activitate, dimensionate de aşa manieră încât să acopere şi să răspundă nevoilor şi cerinţelor 

beneficiarilor. 

 În anul 2005, activitatea financiar-contabilă a Direcţiei de Administrare şi Gospodărire a 

Patrimoniului Public şi Privat al judeţului Gorj a fost organizată şi condusă în conformitate cu 



prevederile legii nr. 82/1991- legea contabilităţii modificată şi completată, O.U.G. nr. 45/2003 privind 

finanţele publice locale cu modificările ulterioare, Decretului nr. 209/1976 privind aprobarea 

regulamentului operaţiunilor de casă, etc., exercitându-se în mod curent şi operativ controlul financiar-

preventiv propriu. 

 S-a urmărit legalitatea şi oportunitatea cheltuielilor efectuate care au fost angajate cu aprobarea 

ordonatorului de credite, astfel încât execuţia bugetară să se încadreze în prevederile bugetului de 

venituri şi cheltuieli. 

 S-a efectuat inventarierea elementelor patrimoniale ale Direcţiei şi inventarierea bunurilor din 

domeniul public şi privat, care a fost înaintată serviciului Contabilitate al Consiliului Judeţean Gorj în 

vederea înregistrării şi valorificării. 

 În vederea îmbunătăţirii activităţii desfăşurate, se impune un control mai riguros asupra 

modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu, astfel încât să se asigure respectarea obligaţiilor 

contractuale asumate faţă de beneficiari. De asemenea, se vor lua măsuri pentru angajarea unui 

muncitor zidar, în vederea executării de reparaţii la bunurile din domeniul public şi privat (tencuieli, 

zugrăveli, vopsitorii, etc.), astfel încât efortul financiar al Consiliului Judeţean Gorj să fie minim. 

 

MUZEUL JUDEŢEAN GORJ „ALEXANDRU ŞTEFULESCU” 

 

 Activităţile desfăşurate, în cursul anului 

2005, de către salariaţii Muzeului Judeţean Gorj 

„Alexandru Ştefulescu” au avut drept scop 

realizarea atribuţiilor specifice instituţiei, şi 

anume: cultural-educative, de cercetare, de 

îmbogăţire a patrimoniului muzeal, de conservare-

restaurare etc.  

 Activităţile cultural-educative, au 

reprezentat principalul mijloc de comunicare nu 

numai cu publicul, dar şi cu alte instituţii de cultură din judeţ şi din ţară. 

 În acest sens, amintim reorganizarea expoziţiilor permanente ale secţiei de istorie, artă şi 

etnografie, la care o contribuţie de seamă au avut-o şeful secţiei de istorie, Dumitru Hortopan, 

muzeografii Titus Zamfiroiu, Mădălina Mărgineanu, Constantin Popa, Octavian Şocu, referenţii 

Carmen Şocu şi Gârbaciu Mariana, precum şi restauratorii Ion Daviţoiu şi Emilia Bistreanu.  

 Totodată, specialiştii instituţiei noastre au organizat mai multe expoziţii temporare dedicate 

unor evenimente sau personalităţi de seamă ale istoriei şi culturii  din judeţul Gorj sau din ţară. 



 Dintre manifestările culturale organizate în anul 2005, menţionăm pe cele dedicate 

personalităţilor gorjene Ecaterina Teodoroiu, Tudor Vladimirescu, Constantin Brâncuşi, Gheorghe 

Magheru, Petre Brâncuşi etc., cât şi cele dedicate evenimentelor deosebite din istoria naţională ori 

locală, cum ar fi: Simpozionul Unirea Principatelor Române, Proclamarea Independenţei României (9 

mai), Simpozionul „Cultura românească în contextul culturii europene” (20 mai), Simpozionul „Gorjul, 

vatră de istorie” (25 mai), Zilele Municipiului Târgu Jiu, Simpozionul „Şcoala târgujiană – biografie şi 

destin”(1 – 5 iunie), Aniversarea a 30 de ani de la întemeierea Muzeului Arhitecturii Populare de la 

Curtişoara, organizarea expoziţiei permanente „Portul popular din Gorj” realizată în cadrul Casei 

Cartianu din satul Cartiu, comuna Turcineşti (10 septembrie), Simpozionul dedicat aniversării a 500 de 

ani de la prima atestare documentară a Mănăstirii Polovragi (24 septembrie), Simpozionul audio-vizual 

şi expoziţia dedicată conservării şi punerii în valoare a monumentului naturii, Peştera Polovragi (25 

octombrie) etc., precum şi aniversarea unor personalităţi marcante ale istoriei românilor: Tudor 

Vladimirescu şi Alexandru Ioan Cuza. 

 În ceea ce priveşte expoziţiile temporare, amintim: Expoziţia Retrospectivă de Artă Plastică şi 

Decorativă „Valer Neag” (ianuarie-februarie), Salonul Naţional de Sculptură „Brâncuşiana” (februarie-

martie),  Expoziţia de acuarele a elevilor de la Colegiul Naţional „Spiru Haret” - „Echivalenţe plastice” 

(iunie), Salonul Naţional de Fotografie „Gorjfest” (octombrie), Expoziţia personală de caricatură 

„Aurelian Şuţă” (octombrie-noiembrie), Expoziţia figurilor de ceară realizată în colaborare cu Muzeul 

din Sankt Petersburg – Rusia (decembrie)  etc. 

 Specialiştii instituţiei au participat la diverse manifestări ştiinţifice organizate pe plan regional 

sau naţional, dintre care amintim: Simpozionul ştiinţific „Religie şi cultură – 100 de ani de la moartea 

lui Ioan Pop Reteganul, folclorist şi dascăl”, desfăşurat la Deva, „A XXXIX-a sesiune naţională de 

rapoarte arheologice” ce a avut loc la Mangalia, unde s-au prezentat comunicări privind rezultatele 

cercetărilor arheologice din Gorj din anul 2004 şi „Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice” ce s-a 

desfăşurat la Muzeul naţional al viticulturii şi pomiculturii de la Goleşti, judeţul Argeş. 

 Prin participarea la aceste sesiuni, specialiştii instituţiei noastre au contribuit la cunoaşterea pe 

plan naţional a rezultatelor cercetărilor arheologice şi documentare din judeţul nostru, multe din 

comunicări fiind publicate în reviste de specialitate (Cronica cercetărilor arheologice, editată de 

Ministerul Culturii şi Cultelor). 

 În ceea ce priveşte activitatea de cercetare arheologică din anul 2005, menţionăm continuarea 

săpăturilor arheologice pe şase şantiere, cercetări efectuate şi cu sprijinul autorităţilor din localităţile 

Bumbeşti-Jiu, Ciuperceni, Plopşoru şi Bengeşti-Ciocadia. 

 De asemenea, activităţi de cercetare arheologică s-au mai efectuat: 



 La castrul de la Bumbeşti-Jiu, punctul „Gară”, 4-25 iulie. Pentru delimitarea 

substrucţiilor descoperite în anii anteriori s-au trasat două secţiuni în interiorul castrului în 

praetentura sinistra, unde existau fragmente dintr-un drum ce făcea legătura între via 

principalis şi via sagularis. Aici au fost găsite numeroase fragmente de cărămizi, ţigle, vase de 

uz casnic, piroane şi o monedă de argint emisă de împăratul Marcus Aurelius pentru Annia 

Lucila (fiica acestuia şi soţia împăratului Lucius Verus), în perioada 164 – 169.  

 În aşezarea de epoca bronzului de la Ceplea, comuna Plopşoru. Aici au fost descoperite 

mai multe vase întregibile, un fragment de topor perforat din piatră, chirpic de la locuinţe etc. 

Complexele arheologice de aici se încadrează cronologic în cultura Verbicioara, fazele III-IV. 

 În termele romane din vicus-ul militar de la Bumbeşti-Jiu, punctul „Vârtop”. Aici a fost 

scos la iveală un zid din piatră de râu cu mortar de var, zid ce aparţine băilor romane 

descoperite în anii anteriori. Alături de aceste ziduri s-au descoperit stâlpi din cărămidă şi tuburi 

din ceramică, iar la jumătatea zidului, în partea sa inferioară, a fost scos la iveală un canal 

pentru circulaţia aerului cald, realizat din ţigle, cărămidă şi piatră.  Au fost descoperite şi trei 

monede din bronz (sesterţi) emise de împăraţii Traian şi Antoninus Pius, ceea ce ne confirmă că 

fortificaţia şi băile romane de la Bumbeşti-Jiu „Vârtop” au fost utilizate până la jumătatea 

secolului al II-lea d. Hr., fragmente de cărămizi, ţigle, olane, piroane din fier, fragmente de vase 

de uz casnic şi terra sigillata, fragmente de sticlă etc., precum şi fragment de ţiglă care are o 

ştampilă dreptunghiulară cu inscripţia LEG VII[CL], ceea ce demonstrează că alături de 

detaşamentele Legiunii a IIII-a Flavia, aici a staţionat şi un detaşament din această legiune, fapt 

pe care nu îl cunoşteam până în acest an. 

 În necropola de epoca bronzului de la Vârtopu-Ciuperceni, unde au fost investigaţi trei 

tumuli de dimensiuni medii. Într-un tumul au fost descoperite fragmente ceramice de vase şi 

oase calcinate pe un postament de piatră, în altul, un ring din piatră sub formă de cerc, pe care 

au fost existau fragmente ceramice. Necropola datează din perioada bronzului timpuriu şi este 

un facies cultural post Glina. 

 În aşezarea de epocă romană de la Bengeşti-Ciocadia, punctul „Codrişoare”. Aici au fost 

trasate două secţiuni, având drept scop delimitarea întinderii şi datării acestei aşezări. În prima 

secţiune au apărut câteva fragmente de cărămizi şi ţiglă romană şi o monedă de bronz emisă în 

timpul împăratului Caracalla pentru mama sa Iulia Domna (211-217). Este prima monedă 

descoperită aici din anul 2000, de când am început cercetările în această zonă. În cea de-a doua 

secţiune, pe lângă numeroase fragmente de cărămizi, ţigle şi olane romane, s-au descoperit şi un 

fragment de sticlă (unguientarum) şi o mănuşă de vas din bronz având reliefate la partea 

superioară un cap de leu, iar la cea inferioară, un cap de gorgonă. La adâncimea de 70 cm, în 



centrul secţiunii, a ieşit la iveală un mormânt roman, tip casetă dreptunghiulară, realizat din 

cărămizi de câte cinci asize, mormântul având dimensiunile: lungime 1,80 m, lăţime 0,47 m şi o 

adâncime de 0,37 m. Acesta a fost jefuit încă din antichitate, de aceea acum existau, în interior, 

doar câteva fragmente osteologice. 

 La sfârşitul lunii octombrie s-au realizat săpături preventive în rezervaţia arheologică medievală 

de la Polata, în vederea eliberării de sarcină istorică a terenului, unde îşi construiesc câteva persoane 

fizice locuinţe personale. 

 În ceea ce priveşte cercetarea documentară, toate temele programate au fost finalizate, unele 

cercetări fiind valorificate prin publicarea în reviste de specialitate („Gorjul teritorial-administrativ”, 

lansată în februarie), iar cu altele muzeografii participând la diferite sesiuni ştiinţifice, pe plan local sau 

naţional. 

 În privinţa conservării-restaurării patrimoniului muzeal, prioritară a fost valorificarea unui 

monument de arhitectură gorjeană, Casa Cartianu din satul Cartiu, comuna Turcineşti, unde s-a 

amenajat o expoziţie permanentă având ca temă „Portul popular din Gorj”. 

La Muzeul Arhitecturii Populare de la Curtişoara, s-au reparat câteva împrejmuiri,  două podeţe 

şi s-a construit un şopru pentru depozitarea şi etalarea mijloacelor de transport ţărăneşti (căruţe, 

trăsuri). Din păcate, din lipsa fondurilor financiare şi a materialelor lemnoase (grinzi, cherestea, şiţă) nu 

s-au putut restaura casele şi împrejmuirile programate în acest an (Casa Memorială Ecaterina 

Teodoroiu din Tg-Jiu şi Casa Memorială Constantin Brâncuşi de la Hobiţa), ele reportându-se pentru 

anul viitor. 

 
Casa Memorială Ecaterina Teodoroiu 



 

În laboratoarele de conservare-restaurare ale Muzeului Judeţean Gorj au fost conservate şi 

restaurate, de către restauratorii muzeului în ceramică, textile, metal şi lemn, un număr de 350 piese 

arheologice (ceramică şi metal) şi etnografice (textile şi lemn). 

Referitor la îmbogăţirea patrimoniului muzeal, acesta s-a realizat prin cercetările în teren 

(arheologice sau istorice) şi din donaţii. Lipsa fondurilor pentru achiziţii a dus la pierderea multor 

obiecte achiziţionate de colecţionari. Numărul obiectelor muzeale intrate în inventarul Muzeului 

Judeţean Gorj este de 563 (cu 190 mai puţine decât în anul anterior), cele mai multe fiind  piesele de 

arheologie şi etnografie. 

Referitor la bilanţul financiar din acest an, în bugetul de cheltuieli au fost aprobate credite în 

valoare de 915.057,80 lei, din care 875.000  subvenţii şi 40.057,80  venituri proprii (taxe de vizitare 

18.671,20 lei; publicaţii –11.305,90 lei; chirie sală - 9.825,70 lei şi taxe foto şi filmări - 255 lei. Din 

credite, cele mai multe (655.180 lei) au fost cheltuieli de personal (salarii), cheltuieli materiale 

(257.592,80 lei) şi dotări (o motocositoare - 2.285 lei). 

În anul 2005, numărul vizitatorilor a fost de 44.300, mai mic decât cel de anul trecut, deşi în 

acest an instituţia noastră a luat măsura de a elibera abonamente pentru elevii şcolilor gimnaziale din 

municipiu. Şi în acest an, cei mai mulţi vizitatori au fost semnalaţi la Casa Memorială Constantin 

Brâncuşi de la Hobiţa, la Peştera Polovragi, Muzeul de Artă, Muzeul de Istorie, Muzeul Etnografic 

Curtişoara şi, într-o măsură redusă, la Casa Memorială Tudor Vladimirescu, Casa Memorială Ecaterina 

Teodoroiu şi Casa Memorială Ion Popescu-Voiteşti. 

BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ „CHRISTIAN TELL”  

 

 În anul 2005, oferta noastră culturală, 

reprezentată de cele 278 000 volume şi 70 abonamente 

la publicaţii seriale, a fost accesată gratuit şi fără 

discriminare de toţi membrii comunităţii municipale şi 

judeţene care s-au adresat bibliotecii. 

 Aşa cum se întâmplă de ani de zile şi în cursul 

lui 2005, bibliotecarii cu responsabilităţi în domeniu au 

făcut o prioritate din dezvoltarea colecţiilor prin 

selectarea şi achiziţionarea de noi lucrări reprezentând 

necesităţile de lectură şi informare cele mai stringente 

formulate de beneficiarii noştri. 



 Politica de achiziţii nu a neglijat nici păstrarea caracterului enciclopedic al colecţiilor, ştiut fiind 

că biblioteca se adresează întregii comunităţi în mod egal şi are obligaţia de a răspunde, cel puţin, 

majorităţii solicitărilor. 

 În cifre absolute, colecţiile noastre au crescut pe parcursul acestui an cu 2000 de titluri, 

reprezentate de 6228 volume din care 5301, în valoare de  750.000.000 lei, cumpărate din alocaţiile 

bugetare repartizate de Consiliul Judeţean, iar 927 volume, în valoare de 155.000.000 lei, donaţii 

oferite de persoane fizice şi Ministerul Culturii. 

 Comparativ cu anul precedent, s-au achiziţionat mai puţine volume şi pentru faptul că preţul 

cărţilor a înregistrat creşteri vizibile. 

 Având în vedere că se cheltuiesc bani publici, demersul de dezvoltare a colecţiilor este 

subordonat unor priorităţi, precum: 

 diversificarea şi îmbogăţirea ofertei către beneficiarii proveniţi din învăţământul 

preuniversitar şi universitar; 

 satisfacerea intereselor de lectură şi documentare formulate de masteranzi şi doctoranzi; 

 permanentizarea utilizatorilor existenţi, dar şi lărgirea sferei de adresabilitate a bibliotecii 

spre segmente socio-profesionale şi demografice mai slab reprezentate de statisticile de 

până acum. 

Ca un scurt comentariu pe marginea acestor priorităţi, amintim că relaţiile noastre cu 

învăţământul universitar gorjean înseamnă o ofertă culturală şi de informare indispensabilă studenţilor, 

precum şi protocoale încheiate cu decanatele facultăţilor târgujiene, în ideea susţinerii apariţiei a noi 

profiluri şi specializări. 



 
Sala de lectură a Bibliotecii Judeţene „Christian Tell” 

 

 Altfel spus, dezvoltarea învăţământului universitar din Gorj este dependentă de bogăţia şi 

completarea colecţiilor noastre, o dependenţă care ne aduce satisfacţii şi convingerea că suntem o 

instituţie viabilă, cu prezent verificabil şi viitor sigur pe piaţa tot mai concurenţială a ofertelor culturale. 

 Biblioteca nu i-a uitat nici pe pensionari, şomeri, casnice ori lucrători în mass-media care 

formează segmentul celor ce lecturează zilnic, ore în şir, publicaţiile seriale în număr de 70 de titluri, 

valoarea de achiziţie fiind de 75.000.000 lei. 

 Integrarea noastră în Europa nu se poate face decât cu persoane sau cetăţeni informaţi, iar 

biblioteca are, în acest sens, atribuţii serioase şi responsabilităţi permanente. 

 Segmentul studios – elevi şi studenţi, alături de dascălii lor, s-a bucurat de o atenţie sporită în 

politica de achiziţii, deoarece nevoile de informare şi lectură ale acestor beneficiari nu suportă amânare 

şi nici negociere. 

 Odată achiziţionate, cărţile urmează un proces firesc şi special de prelucrare biblioteconomică – 

evidenţa primară în R.M.F (Registrul de Mişcare a Fondurilor) şi individuală în R.I. (Registru de 

Inventar), clasificare, catalogare şi ordonare a informaţiei în tradiţionalele cataloage care oglindesc 

oferta culturală a instituţiei. 

 Acest proces complex reprezintă obiectul de activitate al compartimentului „Dezvoltarea, 

clasificarea şi evidenţa colecţiilor”. Din acest laborator toate noutăţile achiziţionate de bibliotecă sunt 



dispecerizate pe secţii şi filiale: Sala de lectură, Secţia Împrumut acasă pentru adulţi, Secţia pentru 

Copii, Biblioteca de Artă şi Filiala Victoria. De aici înainte, informaţiile tezaurizate în carte sunt la 

dispoziţia publicului fără nici o restricţie, ci însoţite, dacă este cazul, de sugestiile bibliotecarilor. 

 În relaţia directă cu beneficiarii, personalul instituţiei s-a străduit să manifeste profesionalism, 

competenţă, solicitudine, răbdare, orice abdicare de la aceste principii fiind amendată şi corectată spre 

satisfacţia utilizatorilor şi în beneficiul bibliotecii. 

 Urmare a dotării instituţiei cu echipamente de tehnologia informaţiei în finalul lui 2004, de la 

jumătatea anului trecut am demarat constituirea bazei de date în sistem informatizat constând în 

evidenţa la zi a colecţiilor şi crearea catalogului electronic. 

 Conectarea la internet a plasat biblioteca în actualitate prin modernizarea sistemului de achiziţii 

permiţând un acces rapid şi direct la alte baze de date, cu efecte benefice asupra calităţii serviciilor 

prestate către utilizatori. 

 Personalul specializat – bibliotecarii – au făcut eforturi de adaptare la noile tehnologii, operarea 

pe calculator începând să devină o normalitate. Experienţa de până acum ne permite să concluzionăm 

că timpul rămas până la sfârşitul anului 2005 a lucrat în sensul consolidării deprinderilor de utilizare a 

tehnologiei I.T. şi a softului de bibliotecă. Reuşita presupune receptivitate din partea personalului, dar 

şi eforturi în plus, fără diminuarea atribuţiilor zilnice. 

 Informaţia de interes local, reprezentată de cărţile publicate de autorii gorjeni despre judeţul 

nostru şi având o tematică variată (personalităţi, viaţa social-culturală şi politică, memorialistică, 

geografie, etnografie şi lucrări de referinţă) a înregistrat o creştere permanentă. În egală măsură s-a 

amplificat şi cererea de informaţii de interes local, utilizatorii solicitând publicaţii pentru realizarea de 

referate, lucrări de licenţă, teze de doctorat, monografii ale localităţilor judeţului, etc. 

 Fişierele specializate de tipul: Anuarul bibliografic şi Personalităţi locale reprezintă o sursă 

importantă de informaţii pentru cercetarea locală. Cei doi bibliotecari implicaţi în activitatea de 

informare bibliografică şi comunitară au răspuns cu competenţă numeroaselor solicitări cu caracter 

extrem de divers, întocmind bibliografii la cerere, ori liste bibliografice ce presupun valorificarea 

referinţelor depistate zi de zi din cărţi şi seriale. 

 Perfecţionarea permanentă, concretizată în completarea studiilor medii cu cele universitare, 

masterate şi doctorate, într-un număr tot mai mare, a avut drept consecinţă directă şi benefică 

frecventarea bibliotecii şi consultarea colecţiilor acesteia. 

 O astfel de constatare ne dă sentimentul utilităţii, dar sporeşte şi preocuparea noastră faţă de 

uzura fizică accentuată a documentelor de bibliotecă. 

 O circulaţie intensă determină eliminarea fizică şi scriptică a unui număr important de 

publicaţii. În anul 2005, a fost deja întocmită documentaţia pentru scoaterea din circulaţie a 



aproximativ 5000 de volume uzate fizic şi imposibil de recondiţionat. La aceasta se adaugă cele care au 

făcut obiectul recopertării la legătorie, totul însemnând fonduri cheltuite pentru ca oferta culturală să nu 

înregistreze scăderi cantitative şi calitative. 

 Biblioteca este o instituţie obligată să ţină pasul cu noul în materie de informaţie culturală. 

Cataloagele ei au fost permanent completate cu noile apariţii editoriale achiziţionate, modernizate 

conform normelor biblioteconomice şi debarasate de acele date ce nu mai corespund realităţii. 

 În anul 2005, prin valorificarea unei oferte culturale ce însumează, în acest moment, 

aproximativ 278.000 de volume din toate domeniile cunoaşterii, instituţia noastră a înscris un număr de 

14.820 de utilizatori, în condiţiile în care Filiala „Victoria” a fost închisă pentru igienizare 3 luni de 

zile, iar în sediul central, Secţia de beletristică nu a funcţionat de la 1 iulie până la 1 decembrie, din 

aceleaşi motive. 

 Analiza structurii socio-profesionale a beneficiarilor oferă următorul tablou: cel mai bogat 

segment îl reprezintă, ca întotdeauna, elevii, în număr de 9047; urmează studenţii – 2226; profesiile 

intelectuale – 1105; muncitori – 560; funcţionari – 495; pensionari – 412; casnice – 395; tehnicieni – 

319; şomeri – 151; alte categorii – 110. 

 Comparativ cu anul anterior, ordinea se păstrează, ceea ce ne permite să tragem concluzia că 

mulţi beneficiari s-au permanentizat şi reprezintă publicul fidel al bibliotecii. 

 Pe grupe de vârstă, situaţia se prezintă după cum urmează: sub 14 ani – 2207; între 14 – 25 ani 

– 9066; între 26 – 40 ani – 1821; între 41 – 60 ani – 1314; peste 61 ani – 412. 

 În sălile de lectură sau la domiciliu, beneficiarii noştri au consultat şi împrumutat peste 260 mii 

de volume, reprezentând toate domeniile cunoaşterii. 

 Pe categorii de publicaţii, ponderea o deţine beletristica cu peste 90 mii de volume, aici 

incluzând şi ştiinţe de limbă, critică şi istorie literară, urmând: ştiinţele sociale şi drept; lucrări cu 

caracter de referinţă şi presă, istorie şi biografii; geografie; tehnică; medicină, învăţământ, ştiinţe; 

management; religie; artă şi sport .  

 În cursul acestui an, biblioteca s-a manifestat ca o scenă deschisă desfăşurării unei palete variate 

de manifestări culturale având drept suport şi punct de pornire – cartea. 

 În chip firesc, trebuie menţionate, mai întâi, cele de anvergură naţională şi interjudeţeană, 

precum: Festivalul Naţional de Literatură „Tudor Arghezi”, Festivalul Naţional de Umor „Ion 

Cănăvoiu”, Atelierul Naţional de Poezie „Serile la Brădiceni”, Festivalul interjudeţean de umor „Al. 

Calotescu-Neicu”, „Brâncuşiana”, „Eminesciana”, „Zilele culturii scrise în Gorj”, care au presupus 

eforturi financiare şi logistice, dar au şi procurat satisfacţii pe măsură. 



 Cu prilejul unor asemenea regaluri culturale, spaţiul bibliotecii s-a dovedit neîncăpător pentru 

un public aflat în căutarea unei deconectări benefice. Invitaţii respectabili, care au trecut pragul 

instituţiei, i-au sporit credibilitatea, dar şi responsabilitatea noastră pentru proiectele de viitor. 

 Acelaşi succes de public au înregistrat simpozioanele şi nenumăratele lansări de carte, cu oferte 

schimbându-se de la o zi la alta. Am avut grijă ca majoritatea acestor întâmplări culturale să fie 

completate de expoziţii de carte şi maximafilie, amenajate strategic în calea tuturor beneficiarilor 

noştri, în foaierul bibliotecii. Interesul cu care sunt studiate ori vizionate aceste expoziţii ne-a convins 

total de utilitatea lor. 

 În anul 2005, au funcţionat destul de bine parteneriatele culturale cu colegiile naţionale din 

municipiu, cu câteva şcoli gimnaziale, cu consilii locale precum Alimpeşti, Peştişani, Runcu, Hurezani, 

Polovragi, Tismana, Turceni şi, evident, cu bibliotecile din aceste localităţi. 

 O relaţie specială avem cu Tg-Cărbuneşti – coorganizator al Festivalului „T.Arghezi”. Nu 

trebuie uitate nici Grupul Şcolar Rovinari, Casa de Cultură Motru, Biblioteca orăşenească Ţicleni, etc. 

 Regretul nostru rezidă în faptul că administraţii din aproprierea municipiului precum: Băleşti, 

Drăguţeşti, Turcineşti, Leleşti, Scoarţa, Săcelu, Bălăneşti zac în amorţire totală şi manifestă un 

dezinteres evident faţă de viaţa spirituală a comunităţilor în fruntea cărora se află. 

 Ne-am străduit, în calitate de for metodologic pentru bibliotecile publice ale judeţului, să fim un 

model de colaborare, implicându-ne direct în completarea colecţiilor prin dispecerizarea donaţiilor 

făcute de Ministerul Culturii, ca şi prin rezolvarea problemelor cu caracter salarial ori administrativ. 

 Ne-am ocupat de perfecţionarea profesională a bibliotecarilor din bibliotecile publice prin 

supervizarea practicii de specialitate, trimiterea la cursuri, asigurarea surselor bibliografice, consiliere 

directă pe diferite teme biblioteconomice. 

 Am insistat, în termeni de parteneriat, în direcţia menţinerii la un nivel acceptabil a bibliotecilor 

rurale, a încadrării lor cu personal, a rezolvării problemelor de spaţiu şi asigurarea unor minime condiţii 

de ambient pentru beneficiari şi bibliotecari. 

 Trebuie să recunoaştem cu tristeţe că, în ciuda tuturor eforturilor, starea lecturii în mediul rural 

nu este una de laudă. 

 Caracteristica cvasigenerală este nealocarea banilor necesari împrospătării colecţiilor şi 

inapetenţa pentru un parteneriat cultural menit să dezmorţească comunitatea rurală. 

 O situaţie total nesatisfăcătoare trenează în localităţi precum Muşeteşti, Bălăneşti, Berleşti, 

Borăscu, Turcineşti în care ori nu există bibliotecar (vezi Muşeteşti, Berleşti, Bălăneşti), ori avem încă 

½ normă, contrar Legii bibliotecilor nr.334/2002. 

 Nici în alte comune nu avem motive de mândrie dacă instituţia funcţionează cu colecţii 

învechite ori în spaţii improprii. 



 În anul 2005, Bibliotecii Judeţene i s-a alocat un buget iniţial de 770.000 RON, structurat pe 

categorii de cheltuieli, astfel: 

 cheltuieli de personal: 570.000 RON; 

 cheltuieli materiale: 200.000 RON. 

Pe parcurs, alocările pentru categoria cheltuieli de personal au fost suplimentate cu suma de 

60.000 RON. 

Biblioteca Judeţeană dispune de peste 80.000 titluri ce trebuie să capete format electronic şi 

aceasta presupune implicit echipamente bune şi personal cu atribuţii speciale. 

Până în acest moment, în perioada 1 iulie – 1 noiembrie, a fost reorganizată secţia de împrumut 

cu colecţii de nonbeletristică, iar după definitivarea zugrăvelilor interioare de la parter ne vom ocupa de 

beletristică. 

În vederea realizării obiectivelor pentru anul 2006, propunem următoarele: 

 achiziţionarea cu prioritate a lucrărilor ce constituie bibliografia şcolară pentru învăţământul 

preuniversitar, având în vedere că segmentul cel mai studios desprins din indicatorii  noştri 

de performanţă îl formează elevii; 

 satisfacerea solicitărilor de informare formulate de studenţi prin cumpărarea de tratate, 

cursuri universitare şi lucrări de referinţă în condiţiile creării unor noi specializări în cadrul 

universităţilor târgujiene; 

 achiziţionarea de enciclopedii, dicţionare şi alte asemenea lucrări ce reprezintă baza de 

documentare pentru masteranzi şi doctoranzi, al căror număr a înregistrat o creştere  

spectaculoasă; 

 menţinerea colecţiei de publicaţii seriale în jurul cifrei de 75 de titluri spre a veni în 

întâmpinarea unei categorii tot mai numeroase de beneficiari ai acestei oferte; 

 preluarea exemplarelor de depozit legal ca modalitate de dezvoltare a colecţiilor în general 

şi de îmbogăţire a fondului local de documente; 

 cultivarea unei relaţii de parteneriat cu acei utilizatori care sunt dispuşi să ofere donaţii ori 

sponsorizări menite să întregească colecţiile bibliotecii; 

 selectarea atentă a ofertelor editoriale, urmărind achiziţionarea unor lucrări de bună calitate, 

dar şi convenabile sub aspectul acordării unor discounturi încurajatoare. 

 

ANSAMBLUL ARTISTIC PROFESIONIST „DOINA GORJULUI” 

 



 Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului”, ca instituţie profesionistă de spectacole, 

înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Judeţean şi subordonată direct Consiliului Judeţean Gorj, se 

prezintă la acest ceas de bilanţ cu activitate bogată, desfăşurată pe parcursul anului 2005. 

 În egală măsură, afirmăm cu certitudine că au existat şi neîmpliniri, deci se putea face şi mai 

mult şi nu facem această afirmaţie doar în ideea că întotdeauna există loc pentru mai bine, ci în ideea 

clară că se poate mai mult şi mai bine. 

 În mod firesc, şi în anul 2005, activitatea ansamblului s-a desfăşurat pe baza Agendei Culturale, 

unde „Doina Gorjului” a avut fie rolul de organizator principal, fie de co-organizator alături de celelalte 

instituţii culturale ale municipiului şi ale judeţului. Pe lângă aceasta, s-au adăugat şi numeroase invitaţii 

de participare la acţiuni, cum ar fi: zilele localităţilor, manifestări locale şi naţionale şi, nu în ultimul 

rând, emisiuni TV şi radio pe posturi locale, judeţene sau naţionale (emisiuni în direct sau pentru 

înregistrări). 

 Trebuie spus din capul locului că instituţia are şi un plan propriu de venituri, din spectacole şi 

prestaţii culturale, fapt ce a determinat ca în toate acţiunile la care au fost prezenţi să urmărească şi 

realizarea unor venituri proprii. Niciodată răsplata financiară nu a fost pe măsura prestaţiei culturale 

oferite, desigur şi ca urmare a lipsei generale de bani. Ba mai mult de atât, în foarte multe situaţii, au 

acceptat să presteze spectacole fără a realiza nici un fel de venit, având în vedere statutul de instituţie 

de spectacole, şi în acelaşi timp, gândindu-se că  este dreptul tuturor iubitorilor de folclor să îşi desfete 

sufletul cu câteva momente de muzică şi dans popular, interpretate de către profesionişti. 

 
 

 În continuare evidenţiem doar trei dintre manifestările de răsunet de anul trecut. Astfel, se pare 

că ediţia din 2005 a Festivalului Internaţional de Folclor de la Tg-Jiu a fost cea mai reuşită dintre cele 



şase desfăşurate până în prezent. Opinia aparţine deopotrivă finanţatorilor, participanţilor la festival, 

dar şi specialiştilor, fapt care ne-a bucurat şi ne bucură în continuare, oferindu-ne garanţia că acest 

festival poate fi continuat cu succes, mai ales că a devenit deja o tradiţie. O altă acţiune de răsunet, în 

anul 2005, a fost „Întâlnirea anuală a coregrafilor din România” organizată la Tg-Jiu, în colaborare cu 

Asociaţia Coregrafilor din România şi cu Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 

Tradiţionale Gorj. Consfătuirea a inclus în programul său şi un spectacol prezentat de către Ansamblul 

„Doina Gorjului”, motiv suficient pentru a primi cuvinte de apreciere şi laude din partea tuturor 

participanţilor, deopotrivă pentru repertoriu, interpretare şi costume. 

 
 În fine, a treia manifestare la care ţinem să facem referire expresă este „Spectacolul Omagial in 

memoriam Maria Lătăreţu”, neîntrecuta privighetoare a cântecului popular românesc, organizată la 

data de 7 noiembrie, de ziua ei de naştere. 

 În ceea ce priveşte capitolul venituri proprii, facem menţiunea că planul de încasări din 

spectacole şi prestaţii culturale a fost realizat în proporţie de 70 %. 

 Anul 2006 trebuie să aducă schimbări majore în activitatea artistică a „Doinei Gorjului”, nu 

numai pe plan artistic, ci şi logistic şi organizatoric. 

 Faptul că s-a reuşit, pentru prima dată, să se realizeze o Agendă Culturală unică, în care să se 

regăsească toate instituţiile de cultură ale judeţului, iar acţiunile să fie coroborate, reprezintă premisele 

unei bune organizări a activităţii instituţiilor culturale.  

  

 



Pentru îmbunătăţirea activităţii Ansamblului „Doina Gorjului”, pe anul 2006 propunem 

următoarele: 

 identificarea şi amenajarea unui sediu corespunzător, ceea ce va duce la eliminarea 

cheltuielilor pentru chirie, precum şi diminuarea cheltuielilor cu utilităţile. O variantă 

deloc neglijabilă este şi trebuie să rămână, deopotrivă, în atenţia autorităţilor judeţene, 

aceea a trecerii Casei de Cultură a Sindicatelor în patrimoniul Consiliului Judeţean Gorj, 

având în vedere că acest imobil a fost conceput, inclusiv, pentru funcţionarea unui 

ansamblu profesionist precum Ansamblul „Doina Gorjului”; 

 achiziţionarea unui mijloc de transport (autocar) pentru efectuarea deplasărilor la 

spectacole. În cursul anului 2005, datorită lipsei unui autocar, nu s-a putut răspunde nici 

uneia dintre invitaţiile la festivalurile internaţionale şi nici tuturor invitaţiilor din ţară; 

 dotarea cu calculatoare moderne, cu scaner, cu aparatură modernă foto, video şi audio, 

aparat de plastifiat, pentru promovarea acţiunilor, respectiv realizarea de machete şi 

afişe de mici dimensiuni, filmări şi înregistrări de spectacole, fotografii – care, la rândul 

lor, să se constituie într-o arhivă ce era de mult necesară; 

 procurarea unor module de sonorizare noi în vederea sporirii performanţelor sistemului 

existent; 

 achiziţionarea în regim de urgenţă de aparatură necesară jocurilor de lumini şi a 

efectelor scenice; 

 achiziţionarea de costume populare pentru instrumentişti. 

 Toate acestea vor conduce în mod categoric la ridicarea ştachetei activităţii, fapt dorit 

deopotrivă de noi, de autorităţile judeţene şi mai ales de publicul spectator căruia ne adresăm. 

 
ŞCOALA POPULARĂ DE ARTĂ TG-JIU 

 

Anul 2005 reprezintă, fără îndoială, un reper extrem de relevant în activitatea de peste trei 

decenii a Şcolii Populare de Artă Târgu-Jiu. Afirmaţia de mai sus are deplină acoperire în opiniile 

apreciative ale factorilor de decizie de la nivelul Ministerului Culturii şi Cultelor, al administraţiei 

publice judeţene şi locale, al mass-media şi marelui public. Într-adevăr, dintr-o instituţie de învăţământ 

artistic oarecare şi una de cultură de rangul II, în mai puţin de un an, Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu a 

devenit în conştiinţa colectivă un factor de educaţie şi cultură apreciat unanim.  

Fără o minimă argumentare, fraza de mai sus poate părea una pur şi simplu exaltată. Vom întări 

spusele noastre cu doar patru argumente, suficiente pentru a da credibilitate aserţiunii noastre:  



a) prin numărul actual de elevi (dublu faţă de anul şcolar trecut), prin răspândirea în teritoriu (19 

secţii externe, plus sediul central), prin rezultatele şcolare excepţionale realizate de dascăli şi elevi 

deopotrivă, instituţia noastră este considerată la această oră drept una dintre cele mai performante astfel 

de aşezăminte culturale din ţară, dacă nu chiar cea mai bine cotată; 

b) în aceeaşi măsură, dintr-un actant întâmplător întâlnit în agenda culturală a judeţului, Şcoala a 

devenit unul dintre principalii operatori/organizatori de manifestări culturale de la nivelul Gorjului, 

prezenţă constantă în 69 de proiecte şi programe culturale de interes naţional, regional sau local; 

c) tot într-un singur an, Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu a primit şi statutul complementar de 

instituţie de spectacole, două din segmentele artistice inexistente până acum în Gorj - teatrul de păpuşi 

şi activitatea de muzică cultă organizată într-o stagiune permanentă - întregind fericit paleta ofertei 

culturale oferite comunităţii gorjene; 

d) în sfârşit, tot într-un singur an, bugetul instituţiei a crescut semnificativ, cu cca. 50 procente. 

Cu mult mai mult, până aproape de dublu, a crescut cifra veniturilor realizate din surse extrabugetare.  

La începutul anului 2005 organigrama Şcolii conţinea un număr de 36,5 posturi, precum şi un 

număr de 47 angajaţi pe baza contractelor cu timp parţial de muncă (fostul sistem al plăţii cu ora), în 

conformitate cu cele 960 de ore/săptămână prevăzute în statul de funcţiuni.  

Structura de personal a Şcolii Populare de Artă a fost îmbunătăţită prin încadrarea unor 

instructori profesionişti, cu talent în cercetarea şi valorificarea culturii noastre tradiţionale, cu ajutorul 

cărora a fost impulsionată activitatea unor secţii externe ori, după caz, crearea unor noi discipline sau 

secţii externe.  

Începând cu 1 septembrie 2005 a debutat prima stagiune a trupei de păpuşari profesionişti a 

Şcolii, care a început deja să dea spectacole de succes, în Târgu-Jiu şi în alte localităţi din judeţ, 

realizând un profit semnificativ. Cei 10 păpuşari, la care se adaugă un pictor decorator şi un organizator 

de spectacole au fost  plătiţi pe baza Legii nr. 8/1996 (Legea Dreptului de autor). Începând cu 1 

februarie 2006, ei au statut de angajat cu normă de bază la instituţie. 

În general, paleta activităţilor desfăşurate cu elevii Şcolii e una echilibrată şi armonioasă, 

conţinând cvasitotalitatea artelor (populară şi cultă) şi meşteşugurilor tradiţionale. Se observă, totuşi, o 

oarecare supradimensionare a activităţilor muzical-folclorice, motivată însă şi de numărul mare de 

solicitări, dar şi de veniturile substanţiale aduse prin taxele de şcolarizare. Pe de altă parte, resimţim 

absenţa segmentului de muzică cultă, dar şi a numărului mic de activităţi legate de meşteşugurile 

tradiţionale, în special olăritul, sculptura în lemn, dogăritul.  

Trebuie să reliefăm excelentele rezultate obţinute de elevii Şcolii Populare de Artă în 

confruntările judeţene, regionale şi naţionale, ca şi afirmarea acestora, individual sau în grup, ca valori 

viitoare ale artei noastre populare, mulţi dintre ei fiind premiaţi la concursurile şi festivalurile 



desfăşurat la nivelul judeţului Gorj. Elevi, precum: Olguţa Berbec, Olimpia Veliach, Răzvan Popescu, 

Beatrice Băndoiu, au performat şi în confruntări naţionale de mare prestigiu.  

Cinci elevi ai Şcolii activează deja în orchestra Ansamblului Artistic “Maria Lătăreţu”, după 

cum grupul “Măriile Gorjului” este constituit în exclusivitate din eleve, absolvente sau cadre didactice 

ale Şcolii Populare de Artă, iar mulţi elevi au realizat înregistrări discografice la studiouri de renume 

din Gorj şi din ţară.  

Toate cele enumerate mai sus sunt argumente care conduc la o concluzie firească, aceea a unei 

munci pedagogice extrem de eficiente, realizate în tandem de elevii şi profesorii Şcolii Populare de 

Artă, ceea ce a condus la formarea de valori cultural-artistice recunoscute în plan local şi regional. 

Argumentând astfel afirmaţiile de mai sus, detaliem:  

 Ansamblul Folcloric “Maria Lătăreţu”, constituit la începutul lui martie 2005, a devenit un 

nume de referinţă în rândul marilor ansambluri ale ţării. În numai câteva luni, ansamblul a 

impresionat publicul din Târgu-Jiu, Bucureşti (Sala Radio - 9 iunie şi sala Casei de Cultură a 

Ministerului Administraţiei şi Internelor - 29 septembrie, Craiova (sala Teatrului Naţional - 

6 iunie), dar şi din localităţi gorjene precum Mătăsari, Săcelu, Hurezani, Bustuchin, Bâlteni, 

Sadu, Turceni, Rovinari, Bălceşti, Peştişani, Curtişoara ş.a., a realizat înregistrări 

discografice, inclusiv un dublu DVD cu concertul de botez al Ansamblului, produs de firma 

bucureşteană de specialitate LG Media Total Group. A fost prezent în patru transmisii de 

peste o oră pe TVR1, TVR Cultural şi de mai multe ori pe TVR Internaţional şi a avut 

multiple transmisii pe postul de televiziune Favorit. 

 Grupul “Măriile Gorjului”, despre care am vorbit în capitolul precedent şi care a apărut, de 

asemenea, în cadrul spectacolelor şi al transmisiilor televizate ale Ansamblului, a fost 

considerat de specialiştii bucureşteni cel mai valoros grup vocal feminin de muzică populară 

de la această oră din România. 

 



 

Taraful Tradiţional „Rapsozii Gorjului” 

 

 Taraful Tradiţional “Rapsozii Gorjului”. Complet reorganizat şi condus de Victor 

Ţambu, considerat una dintre cele mai bune formaţii muzicale tradiţionale din folclorul 

românesc de azi, este cel mai “vânat” de televiziuni dintre toate formaţiile Şcolii, fiind 

solicitat şi apărând în numeroase transmisii ale TVR1, TVR Cultural şi TVR 

Internaţional şi a deschis Gala recitalurilor extraordinare a Festivalului Naţional “Ioana 

Radu” de la Craiova.  

Pentru a rămâne în cadrul folclorului muzical-coregrafic, continuăm să enumerăm ansamblurile 

sau formaţiile folclorice ale secţiilor externe ale Şcolii, realizate în parteneriat cu autorităţile 

administrative şi culturale locale. Trebuie subliniat faptul că majoritatea formaţiilor muzicale sau 

coregrafice din Gorj (segmentul de vârstă 14-35 ani) sunt coordonate din punct de vedere artistic de 

către Şcoala Populară de Artă. 

De exemplu: 

 Ansamblul de datini şi obiceiuri din Cloşani – Padeş, prezenţă binecunoscută 

telespectatorilor posturilor naţionale de televiziune, abordează un repertoriu de mare 

autenticitate şi frumuseţe, fiind coordonat de d-na Carmen Sarcină; 



 Ansamblul de obiceiuri “Tisa” din Tismana, de asemenea, invitat la câteva emisiuni 

TVR şi Antena 1, coordonat de d-na Maria Corlan Mischie; 

 Grupul vocal-instrumental “Muguri de castan” Tismana,  care a realizat o înregistrare 

discografică şi o apariţie TV, coordonat de dl Sorin Bivolaru; 

 Formaţia de dansuri populare “Dobriţa”, câştigătoare a unui premiu I la Festivalul 

“Memorial Liviu Dafinescu” 2005, coordonată de d-na Maria Sârbu; 

 Ansamblul “Maria Apostol” din Runcu, cu înregistrări discografice şi filmări, coordonat 

de d-na Aurora Traşcă; 

 Formaţia de fluieraşi din Negomir, cu numeroase înregistrări discografice, apariţii TV, 

dar şi beneficiara unui turneu în Italia, coordonată de Ion Luican; 

 Formaţiile de fluieraşi şi dansuri populare de la Drăgoteşti, ansambluri de tradiţie pe 

Valea Jilţurilor, de asemenea, cu apariţii TV, coordonate de fraţii Mihai şi Petre 

Păsărescu; 

 Ansamblul Folcloric “Dor Călător” din Hurezani, laureat al festivalurilor “Memorial 

Liviu Dafinescu” şi “Tismana” 2005, coordonat de Constantin Pătru; 

 Ansamblul Folcloric “Gilortul”  Tg-Cărbuneşti, respectiv grupul vocal şi formaţia de 

dansuri populare, laureat al Festivalului “Memorial Liviu Dafinescu”, beneficiar al unui 

turneu în Franţa, coordonat de d-nii Valentin Boţoteanu şi Ionel Traian; 

 Ansamblul Folcloric “Polovragii”, coordonat de Ion Epure, formaţie pastorală de 

prestigiu, participantă la toate confruntările de profil din Gorj şi Vâlcea; 

 Ansamblul Folcloric “Ciobănaşul” din Baia de Fier, al doilea ca valoare dintre 

ansamblurile folclorice pastorale gorjene, coordonat de d-na Mirela Drăgănescu; 

 Ansamblul Folcloric  din Băleşti, respectiv grupul vocal şi formaţia de dansuri, 

coordonate de Ion Drăgan şi Ion Guran, cu numeroase înregistrări discografice; 

 Ansamblul de naişti  al Şcolii Populare de Artă Tg-Jiu, coordonat de dl. Ştefan Popescu, 

cu înregistrări discografice şi filmări; 

 Două grupuri de colindători ai Şcolii Populare de Artă Tg-Jiu, coordonate de doamnele 

Emilia Drăgotoiu Nanu şi Camelia Argint, ambele cu înregistrări discografice şi apariţii 

TV; 

Şi în domeniul muzicii uşoare există formaţii competitive:  

 Grupul pop “Litua”, prezent la numeroase reuniuni organizate de Primăria Tg-Jiu, autor 

şi interpret al Imnului echipelor de fotbal şi handbal din judeţ;  

 Ansamblul de muzică uşoară din Sadu, coordonat de Alexandru Lupulescu, cu 

numeroase imprimări discografice realizate cu elevii secţiei externe din localitate; 



Anul 2005 este şi unul de referinţă în privinţa apariţiei a două noi formaţii artistice, unice la 

nivelul judeţului Gorj, ambele cu statut profesionist, tutelate de Şcoala Populară de Artă:  

 Trupa de păpuşari “Pinocchio”, cu debut la 9 septembrie 2005 (Teatrul Dramatic 

“Elvira Godeanu”), - o apariţie îndelung aşteptată şi extrem de bine primită de 

oficialităţi, mass-media şi marele public, în special copiii. Stagiune permanentă în 2005-

2006 şi, sperăm, şi pe mai departe. 

 Orchestra de cameră târgujiană “Lyra Gorjului”, realizată printr-un parteneriat 

inteligent şi pragmatic cu Primăria şi Consiliul Local Tg-Jiu, care asigură finanţarea şi al 

cărei debut a avut loc la mijlocul lui decembrie, în cadrul “Zilelor Recunoştinţei”. Prin 

finanţarea asigurată de Primăria Tg-Jiu se va organiza anual câte o stagiune permanentă 

de spectacole, în perioada septembrie - iunie. 

Credem că simpla enumerare a tuturor acestor formaţii/activităţi este în măsură să facă dovada 

statutului de principal actant cultural la nivelul judeţului Gorj, pe care îl deţine la această oră Şcoala 

Populară de Artă Tg-Jiu. 

Dacă până la mijlocul anului 2004 apariţia instituţiei noastre în pliantele, programele şi afişele 

manifestărilor culturale de amploare organizate la Gorj era una extrem de rară, preferându-se îndeobşte 

seratele muzicale lunare de la sediu şi alte câteva mici acţiuni, organizate integral de către Şcoală, cu 

totul altfel au stat lucrurile, după conceperea Agendei culturale a unităţii pe anul 2005.  

Practic, aproape nu există manifestare culturală de amploare realizată la nivelul judeţului sau 

municipiului fără participarea, în calitate de organizator principal sau coorganizator, a Şcolii Populare 

de Artă. Nu ne referim aici doar la manifestările folclorice, ci şi la unele aparţinând altor genuri, 

precum literatura propriu-zisă sau literatura umoristică, muzica cultă, muzica uşoară şi folk, 

brâncuşiologia.  

 



 
Ansamblul de obiceiuri populare ''ROUA'' CLOŞANI 

 

La cele 69 de proiecte culturale bifate în agenda noastră culturală pe 2005, Şcoala a fost unul din 

organizatorii principali, aceasta presupunând implicare financiară, logistică şi profesională.  

Iată câteva dintre cele mai importante:  

 Complexul de manifestări “Sărbătoarea Eminescu”, realizat în ianuarie şi iunie, la Tg-Jiu şi 

Floreşti - Ţânţăreni; 

 Complexul de manifestări ştiinţifice şi artistice “Brâncuşiana”; 

 Zilele culturii scrise în Gorj, organizate în judeţ în a 3-a decadă a lunii martie; 

 Festivalul “Memorial Liviu Dafinescu”; 

 Pastorala Floriilor; 

 Memorialul “Maria Apostol”; 

 Festivalul Naţional de Literatură “Tudor Arghezi”; 

 Festivalul Folcloric “Amaradia”, Hurezani, derulat la iniţiativa Şcolii, la fel ca şi: 

 Festivalul Rapsozilor Gilortului, Olteţului, Galbenului şi Amaradiei de la Bustuchin; 

 Festivalul Naţional de Folk “Poarta Sărutului”, reluat la iniţiativa noastră; 

 Târgul naţional de artă populară, având printre iniţiatori şi Şcoala; 

 Atelierul Naţional de Poezie “Serile la Brădiceni”; 

 Simpozionul naţional “Satul românesc tradiţional”; 

 Festivalul Lăutarilor Gorjeni de la Bolboşi; 



 Liga Fiilor Gorjului (cele două ediţii, gorjeană şi bucureşteană); 

 Festivalul naţional de umor “Ion Cănăvoiu” ş.a. 

Formaţiile artistice ale Şcolii, prezenţe active în viaţa comunităţilor gorjene, ca şi participarea 

ansamblurilor reprezentative ale Şcolii, de multe ori gratuit, la sărbătorile comunităţilor locale din peste 

20 de comune şi oraşe, inclusiv din municipiul Tg-Jiu, confirmă bunele relaţii dintre instituţie şi 

autorităţile publice locale şi judeţene. 

Însuşi sediul instituţiei a devenit loc de întâlnire şi gazdă pentru numeroase activităţi culturale 

(sediu al Cenaclului “Columna”, loc de întâlnire al membrilor Cenaclului UAP Tg-Jiu) sau pentru 

evenimente artistice scenice sau expoziţionale. 

În anul financiar 2005 s-a stabilit pentru Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu un grad de 

autofinanţare de 18% comparativ cu 13% în anul 2004. 

Concret, dintr-un total de 660 mii lei, 540 mii lei au fost asiguraţi prin subvenţii de la Consiliul 

Judeţean Gorj. Diferenţa planificată de 120 mii lei din venituri proprii ale instituţiei a fost realizată doar 

la nivelul sumei de 112 mii lei. 

La sfârşitul anului 2005, din planul de autofinanţare au fost încasate 763.250 mii lei ROL, ceea 

ce înseamnă un procent de realizare de 64% din total, diferenţa de 36% (respectiv 436.750 mii lei 

ROL) reprezentând veniturile de realizat în perioada oct-dec. 2005. Comparativ, în aceeaşi perioadă a 

anului 2004 se realizase 55% din planul de autofinanţare. 

Structural, veniturile proprii colectate până la sfârşitul anului 2005, se prezintă astfel: 

 taxe de frecvenţă, taxe eliberare diplome  80% 

 încasări bilete spectacol    9% 

 taxe plătite de primăriile din judeţ   4% 

 prestări servicii culturale (spectacole facturate,  

 servicii video-foto)     4% 

 produse vândute      3% 

  Pentru desfăşurarea în condiţii optime a activităţii în anul 2006, propunem: executarea lucrărilor 

de reparaţii curente la exteriorul clădirii, realizarea unui studio audio-video de înregistrări document, 

precum şi achiziţionarea unui autoturism, absolut necesar pentru a asigura (alături de cel actual) 

problema transportului tarafului “Rapsozii Gorjului” şi, mai ales, al trupei de păpuşari “Pinocchio”.  

Pe lângă forul tutelar, Consiliul Judeţean Gorj, Şcoala Populară de Artă are admirabile relaţii de 

colaborare cu Primăria şi Consiliul Local al Municipiului Tg-Jiu, ca şi cu multe alte asemenea 

organisme de la nivelul judeţului nostru, cu care a încheiat parteneriate ferme şi benefice, atât pentru 

comunităţile locale, cât şi pentru instituţie. Este cazul localităţilor Tg.-Cărbuneşti, Hurezani, Bustuchin, 



Peştişani, Bengeşti Ciocadia, Drăgoteşti, Negomir, Polovragi, Baia de Fier, Tismana, Rovinari şi 

Turceni. 

Cu vechi state de serviciu în alte conjuncturi, colaborarea cu instituţiile culturale de rang 

judeţean, municipal sau local a fost de cele mai multe ori exemplară. Mulţumim partenerilor tradiţionali 

ai Şcolii, pentru organizarea unor acte şi fapte culturale de substanţă şi ţinută: Centrul Judeţean pentru 

Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj, Biblioteca Judeţeană “Christian Tell”, Muzeul 

Judeţean Gorj “Alexandru Ştefulescu”, Teatrul Dramatic “Elvira Godeanu”, Centrul de Artă şi Cultură 

“C. Brâncuşi”, ca şi majorităţii caselor de cultură şi căminelor culturale ori organismelor culturale ale 

societăţii civile, cu care au fost realizate proiecte comune.  

Relaţiile cu presa scrisă ori cu audio-vizualul gorjean, regional şi naţional au avut în 2005 un an 

de graţie. Fără să fi plătit vreun leu pentru reclamă sau publicitate, evenimentele cultural-artistice 

realizate de Şcoală, performanţele elevilor ori ale colectivului profesoral au găsit întotdeauna reflectare 

în paginile publicaţiilor ori în rubricile posturilor de radio şi televiziune. Concluzionând, cred că putem 

vorbi cu adevărat de un parteneriat onest şi benefic stabilit între Şcoală şi mass-media. 

În final, trebuie menţionaţi sponsorii, oameni generoşi şi altruişti, sensibili la nevoile Şcolii şi 

care au răspuns, după vrere şi putinţă, salvând de multe ori proiecte sau programe culturale importante. 

Este cazul Ligii Culturale “Fiii Gorjului” Bucureşti, al firmei “LG Media Group” Bucureşti, al 

Societăţii Naţionale a Lignitului Oltenia, al unor sindicate şi chiar al Instituţiei Prefectului – Judeţul 

Gorj, nu direct, ci prin lobby-ul făcut unor terţe firme sau instituţii. 

 

CENTRUL JUDEŢEAN PENTRU CONSERVAREA  

ŞI PROMOVAREA CULTURII TRADIŢIONALE GORJ 

 

Activitatea Centrului Judeţean pentru 

Conservarea şi Promovarea Culturii 

Tradiţionale, desfăşurată în anul 2005, a fost 

orientată spre îndeplinirea atribuţiunilor ce 

revin instituţiei în conformitate cu legislaţia 

specifică, şi anume: Legea nr. 292/2003 de 

organizare şi funcţionare a aşezămintelor 

culturale, Ordinul M.C.C. nr. 2883/2004 

relativ la Normele metodologice privitoare la 

desfăşurarea activităţilor specifice ale 

aşezămintelor, Ordinul M.C.C. nr. 2193/2004 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare şi 



funcţionare a aşezămintelor culturale, Regulamentul propriu de organizare şi funcţionare a Centrului 

Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale, aprobat de Consiliul Judeţean Gorj. 

În baza acestora, Agenda culturală a instituţiei a fost concepută şi desfăşurată astfel încât să 

răspundă atât nevoilor culturale ale comunităţilor locale, cât şi noilor reglementări legale care acordă 

Centrului atribuţii metodologice asupra modului de concepere şi desfăşurare a activităţilor căminelor 

culturale, caselor de cultură şi universităţilor populare de la nivelul judeţului. 

În sinteză, activitatea pe 2005 a Centrului s-a desfăşurat în funcţie de domeniile ce constituie 

obiectul de specialitate a instituţiei: metodologie, conservarea şi promovarea culturii tradiţionale, 

educaţia permanentă, creaţia artistică contemporană. 

În activitatea desfăşurată de la începutul anului şi până în prezent, Centrul Judeţean pentru 

Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj a beneficiat de câteva oportunităţi, care au 

determinat o bună dinamică a proiectelor şi programelor culturale desfăşurate, şi anume: 

 o încadrare echilibrată cu specialişti, fiecare dintre aceştia fiind directori de program pe 

manifestările din domeniul său de activitate şi având, aşadar, posibilitatea de a-şi demonstra 

personalitatea organizatorică şi culturală în condiţiile date; 

 un sprijin nemijlocit din partea Consiliului Judeţean Gorj şi a Compartimentului de politici 

social-culturale al acestei instituţii - compartiment devenit partenerul principal al Centrului 

Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj în toată această 

perioadă; 

 o colaborare principială şi fructuoasă cu celelalte instituţii culturale judeţene (Biblioteca, 

Muzeul, Şcoala Populară, Ansamblul ,,Doina Gorjului’’), municipale şi locale, cu ONG-

urile şi filialele Uniunilor de creaţie din domeniu, în baza unor proiecte comune şi în cadrul 

cărora s-au stabilit criterii ferme de parteneriat, ceea ce a permis o mai bună organizare şi 

desfăşurare a manifestărilor de interes judeţean, interjudeţean sau naţional; 

 o bună comunicare cu presa, ceea ce a permis 

mediatizarea promptă şi exactă a proiectelor propuse 

spre derulare. 

Având în vedere atribuţiile prevăzute de Legea 

aşezămintelor, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea 

Culturii Tradiţionale Gorj a încercat să devină o unitate de 

consultanţă metodică pentru toate căminele culturale şi casele de 

cultură din teritoriu, monitorizând şi sprijinind activitatea acestora 

din punct de vedere organizatoric, artistic, financiar sau logistic. 



În acest sens, cu sprijinul Consiliului Judeţean Gorj, la 25 ianuarie 2005 s-a organizat 

Simpozionul ,,Parteneriatul dintre administraţia publică locală şi aşezămintele de cultură”, cu 

participarea directorilor de aşezăminte şi a bibliotecarilor, manifestare în cadrul căreia s-a lansat 

„Revista Jiului de Sus” - publicaţie a aşezămintelor din judeţ, un îndrumar metodic în cuprinsul căreia 

cei interesaţi au putut afla legislaţia culturală în vigoare, modele de întocmire a agendei culturale, a 

fişelor aşezămintelor, creatorilor, informatorilor culturali, a fişelor de înregistrare a obiectivelor de 

patrimoniu, alte informaţii relative la organizarea şi desfăşurarea activităţii culturale. 

În paralel cu activitatea de conservare şi promovarea a tradiţiei culturale, în domeniul metodic s-

au realizat: 

 monitorizarea, controlul şi îndrumarea a 42 de aşezăminte din judeţ, prin participarea 

directă, la faţa locului, a specialiştilor Centrului; 

 întocmirea fişelor culturale minimale pentru un număr de 32 localităţi din judeţ (bază 

materială, dotări, activităţi, formaţii, cercuri, creatori, interpreţi, tradiţie, obiective de 

patrimoniu etc.); 

 întocmirea fişelor de identificare pentru un număr de 56 creatori şi meşteri populari; 

 înfiinţarea, menţinerea sau revitalizarea unor formaţii şi cercuri artistice de la nivelul 

localităţilor cu sprijinul direct al specialiştilor Centrului; 

 înregistrarea foto şi video a principalelor evenimente culturale desfăşurate în acest an şi 

stocarea tuturor acestor informaţii în banca de date culturale a Centrului; 

 realizarea paginii de internet a instituţiei; 

 întocmirea şi transmiterea către Centrul Naţional pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 

Tradiţionale a unui număr de 30 dosare de aşezăminte pentru obţinerea autorizaţie de 

funcţionare a acestora; 

 organizarea şi desfăşurarea, în regie proprie şi/sau în colaborare, a unui număr de 70 

programe culturale pe întreg teritoriul judeţului. 

Gorjul, fiind recunoscut drept unul dintre judeţele cu multe festivaluri folclorice (locale, 

interjudeţene, naţionale, internaţionale), s-a considerat necesar a se menţine nivelul valoric presupus de 

tradiţie, fapt reuşit în bună măsură în organizarea şi desfăşurarea programelor culturale pe întreg 

parcursul anului 2005. 

În baza acestei strategii, s-au desfăşurat în bune condiţii atât marile festivaluri folclorice de 

peste an organizate la: Novaci, Polovragi, Tismana, Baia de Fier, Motru, Tg-Jiu (internaţional/ 

coorganizare), cât şi acelea de mai mică amploare de la: Drăgoteşti, Bolboşi, Stăneşti, Teleşti, 

Ciuperceni, Crasna, Runcu, Godineşti, Săuleşti, Arcani etc., iar prin colaborare cu Şcoala Populară de 



Artă, acestora li s-au adăugat două noi manifestări: festivalurile  de la Hurezani şi Bustuchin, ceea ce a 

dus la o echilibrare a proiectelor pe limite geografice ale judeţului. 

După cum se poate observa, au fost cuprinse majoritatea zonelor folclorice de mare tradiţie ale 

judeţului, ceea ce a făcut ca şi relaţia dintre autorităţile administrative publice şi cele culturale de la 

nivel judeţean şi local să cunoască o îmbunătăţire substanţială, urmărindu-se cu prioritate satisfacerea 

interesului cultural al comunităţilor organizatoare. 

Menţinerea şi amplificarea acestui tip de manifestări au reprezentat răspunsul instituţiei noastre 

privitor la obiectivul urmărit: acela de conservare şi promovare a culturii tradiţionale. Rezultatele, 

dincolo de impactul avut asupra comunităţilor locale, au avut şi o conotaţie metodologică deosebită, 

realizându-se astfel: 

 menţinerea în activitate a unor formaţii artistice de tradiţie şi apariţia altora noi; 

 dezvoltarea spiritului de competiţie între aşezămintele şi ansamblurile folclorice din 

teritoriu; 

 consolidarea, revitalizarea sau instituirea de sărbători comunitare la nivelul judeţului; 

 încurajarea apariţiei de noi talente în domeniu; 

 sprijinirea talentelor autentice şi promovarea acestora spre festivaluri şi concursuri naţionale 

de folclor, de la care s-au întors în majoritatea cazurilor cu premii ce atestă calităţi artistice 

deosebite. 

Trebuie menţionat faptul că aceste manifestări nu ar fi avut amploarea şi nici valoarea 

respectivă fără buna colaborare instituită între Centrul Judeţean, Ansamblul folcloric profesionist 

,,Doina Gorjului” şi Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu. 

În ceea ce priveşte revitalizarea artei şi meşteşugurilor tradiţionale, în perioada 24-28 august 

2005, s-a organizat la Tg-Jiu prima ediţie a Târgului meşterilor populari din România. 

Aceluiaşi domeniu i-a fost dedicat şi Simpozionul naţional ,,Satul românesc tradiţional’’ de la 

Stolojani, ediţie care s-a bucurat de participarea unor mari personalităţi în domeniul conservării şi 

promovării artei populare. 

Paşi importanţi s-au făcut şi în ceea ce priveşte promovarea folclorului local în Europa. Astfel, 

în colaborare cu Fundaţia ,,Doina” din Rotterdam (Olanda), în perioada 30 aprilie-7 mai 2005, la Tg-

Jiu şi în alte 10 localităţi ale judeţului, s-au organizat cursuri de dansuri populare gorjeneşti pentru un 

număr de 40 invitaţi din Olanda, Belgia, Anglia, Finlanda, Germania, Elveţia, Israel şi Japonia. 

Domeniu nou apărut în activitatea Centrului, educaţia permanentă  nu a cunoscut revirimentul 

aşteptat; mai mult, o parte dintre Universităţile populare rurale şi urbane au dispărut de la nivelul 

căminelor culturale şi al caselor de cultură din teritoriu. Motivaţiile sunt multiple, mergând de la lipsa 

unui specialist atestat la nivelul Centrului şi până la lipsa de interes a aşezămintelor pentru acest gen de 



activitate, altminteri profitabilă atât din punct de vedere cultural, cât şi financiar, prin organizarea unor 

cursuri şi cercuri vocaţionale cu plată.  

La fel de adevărat este şi faptul că taxele pe care organizatorii acestui gen de activitate trebuie 

să le plătească pentru autorizarea instituţiei, precum şi a cursurilor şi cercurilor vocaţionale sunt, de 

cele mai multe ori, cu mult peste posibilităţile reale ale prezumptivilor organizatori. 

Menţionăm, pentru continuitate şi valoare, Universităţile populare Novaci, Motru, Rovinari, 

Săcelu, Baia de Fier şi Polovragi. 

Întrucât stimularea creaţiei contemporane reprezintă un factor decisiv în permanetizarea 

activităţii artistice, în anul 2005, Centrul a acordat o atenţie deosebită acestui gen de preocupări, prin 

organizarea de manifestări, cum ar fi: 

 În domeniul literaturii: Festivalul naţional de literatură „Tudor Arghezi” - Tg-Cărbuneşti; 

Atelierul naţional de poezie „Serile la Brădiceni” - Peştişani (co-organizator); „Zilele 

culturii scrise în Gorj” - Peştişani, Tismana, Mătăsari, Rovinari, Ţicleni; „Eminescu la 

Floreşti” - Ţânţareni; 

 În domeniul umorului: Festivalul interjudeţean de umor „Al. C. Calotescu Neicu” - Turceni; 

Festivalul naţional de umor „Ion Cănăvoiu” - Tg-Jiu şi Runcu; 

 În domeniul teatrului: Festivalul de teatru „Sabin Popescu” - Novaci; Festivalul de teatru 

pentru elevi „C. Stanciovici - Brănişteanu” - Tg-Jiu; 

 În domeniul fotografiei artistice şi filmului documentar: Salonul Artiştilor Fotografi Olteni, 

Salonul Naţional de Imagini Document GORJFEST - în cadrul căruia a reapărut, după 7 ani, 

secţiunea film documentar; 

 În domeniul muzicii uşoare/folkului: Festivalul naţional de folk şi baladă „Poarta sărutului” 

- Tg-Jiu (coorganizator), Festivalul de muzică uşoară „Mugur de cântec”, ediţia I - Motru. 

În acelaşi timp, instituţia a fost preocupată şi de:  

 sprijinirea logistică şi, după caz, financiară, a altor festivaluri şi concursuri locale de creaţie 

literară, muzicală, coregrafică etc., înscrise în sfera de interes a Centrului; 

 asigurarea participării meşterilor şi creatorilor populari, a creatorilor de literatură, artă 

plastică, fotografie, film etc. la cele mai importante expoziţii, târguri şi festivaluri de gen din 

ţară, contribuind prin aceasta la cunoaşterea şi preţuirea artei gorjeneşti, multe dintre 

lucrările participanţilor noştri fiind stimulate cu premii şi diplome ce atestă valoarea 

acestora; 

În activitatea de tipărituri, s-a acţionat pe două planuri de realizare: 

 lucrări finanţate de instituţie; 



 lucrări finanţate de autori prin sponsorizări, studii sau cărţi care se înscriu însă în sfera 

generală de interes cultural al instituţiei. 

În ceea ce priveşte pe acestea din urmă, editorul fie oferă doar ISBN-urile, autorul suportând 

toate celelalte cheltuieli, fie oferă serviciile de culegere, corectură, tehnoredactare, imprimare pe calc, 

ceea ce reprezintă circa 40% din valoarea totală a tipăriturii.   

Urmare a acestei strategii, în anul 2005 s-a realizat un număr de 3 cărţi (finanţate de autori sau 

alte instituţii), şi anume: Stăpânul timpului pierdut de Gh. Filiş, Albumul Tg-Jiului - text Ion Cepoi, 

fotografii Teodor Dădălău şi Dacoromânia profundă de Z. Cârlugea. 

În regie proprie, Centrul a tipărit: „Revista Jiului de Sus”, nr. 1 - publicaţie de specialitate a 

aşezămintelor din teritoriu - permanetizând astfel relaţia metodologică dintre acestea şi instituţia 

judeţeană, revista de cultură „Portal Măiastra” - în colaborare cu Societatea de Filologie - filiala Gorj, 

precum şi periodicele „Bilete de papagal” - Tg-Cărbuneşti, „Onoare şi jertfă”, „Crinul satelor” - 

Stolojani şi „Hazul”. 

În acelaşi timp, editura a oferit servicii de specialitate şi aşezămintelor din judeţ, revistele 

ocazionale realizate în teritoriu lucrându-se în laboratoarele instituţiei, fapt ce a generat o atmosferă de 

competiţie culturală. În acest an au apărut: „Tradiţii teleştene” - Teleşti, „Vestitorul” - Stăneşti, 

„Mioriţa novăceană” - Novaci, „Rădăcini” - Baia de Fier, „Tradiţii bustuchinene” - Bustuchin.  

În acest domeniu trebuie să includem şi realizarea, în regim propriu, a programelor, diplomelor, 

afişelor alb-negru şi color ale principalelor manifestări culturale cuprinse în Agenda anuală a judeţului, 

precum şi pliante ale diverselor expoziţii de gen. 

În cursul anului 2005 s-a continuat activitatea de stocare electronică a datelor ce au putut 

permite atât realizarea paginii de Internet a instituţiei, cât şi nucleul viitoarei Bănci de date şi valori 

culturale tradiţionale a judeţului. În acest sens, s-a continuat înregistrarea pe calculator a evenimentelor 

culturale majore de la nivelul judeţului, a tipăriturilor realizate după 1989 şi s-au stocat fotografii care 

atestă derularea unor manifestări de anvergură. Tot în scopul completării Băncii de date şi valori s-au 

prelucrat cărţi şi reviste apărute la alte edituri, urmărindu-se completarea informaţiilor despre starea 

culturală actuală a judeţului nostru. 

Aflată la debut, atât în domeniul cercetării, cât şi al conservării, activitatea menţionată este 

departe de a fi completă, informaţiile necuprinzând toate zonele de mare tradiţie culturală a judeţului. 

Se simte, în acelaşi timp, absenţa colaborării unor specialişti în etnologie şi antropologie culturală, ceea 

ce face ca proiectele de cercetare să fie lipsite, deocamdată, de profunzime şi amploare. 

Cercetarea şi conservarea rămân în atenţia specialiştilor Centrului, pentru că reprezintă 

obiectivele fundamentale ale instituţiei, urmând ca în anul 2006, prin colaborări cu Muzeului Satului, 

Muzeul Ţăranului Român şi alte instituţii de profil, să se realizeze studii aprofundate asupra unor zone 



sau module de cultură tradiţională, activitate ce se va finaliza prin tipărirea rezultatelor cercetărilor şi 

introducerea lor în circuitul valoric naţional. 

Analizând piaţa culturală gorjeană, necesităţile culturale ale localităţilor, precum şi atribuţiile 

de specialitate ale Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj, 

considerăm că obiectivele principale ce trebuie urmărite în viitor sunt următoarele: 

 continuarea şi profesionalizarea programelor şi proiectelor culturale deja tradiţionale; 

 realizarea fişelor culturale pentru toate localităţile judeţului; 

 finalizarea activităţii de întocmire a documentelor necesare autorizării aşezămintelor din 

teritoriu; 

 completarea paginii de Internet a instituţiei cu informaţii necesare definitivării Bănci de 

date şi valori culturale a judeţului; 

 reconsiderarea activităţii de educaţie permanentă şi sensibilizarea aşezămintelor în 

vederea constituirii de Universităţi populare locale;   

 revitalizarea activităţii muzicale - prin organizarea de concursuri şi festivaluri de gen în 

cazul muzicii culte, corale şi uşoare; 

 amplificarea activităţii de cercetare şi conservare a culturii tradiţionale locale şi 

finalizarea acesteia prin studii de gen, expoziţii şi colecţii diverse; 

 organizarea de cursuri de perfecţionare profesională a directorilor de aşezăminte; 

 sensibilizarea autorităţilor publice locale în scopul realizării de muzee şi colecţii muzeale 

săteşti; 

 înfiinţarea caselor de cultură orăşeneşti Tismana şi Ţicleni şi a Centrului cultural Valea 

Amaradiei - Hurezani; 

 înfiinţarea Muzeelor costumului popular gorjenesc, „Tudor Arghezi” - Tg-Cărbuneşti,       

„Maria Lătăreţu” - Bălceşti. 

 

SERVICIUL PUBLIC JUDETEAN SALVAMONT GORJ  

 

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, amenajarea şi întreţinerea 

traseelor turistice montane, patrularea 



preventivă în zonele montane cu flux turistic mare şi grad de periculozitate ridicat, precum şi în 

staţiunile montane de practicare intensiva a sporturilor de iarnă, deplasarea de urgenţă la locul solicitat 

pentru 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 150 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 (3) şi în munţii Godeanu (2); 

 în zona munţilor Vâlcan s-au efectuat peste 250 de zile-om, în următoarele perimetre de 

interes turistic: Lainici, Şuşita, Cheile Sohodolului, Valea Bâlta, Vâja, Tismana, Valea şi 

Plaiul Pocruia, zona de alpinism Cheile Sohodolului, perimetrele speologice Runcu, 

Tismana, Pocruia şi pe cele  8 trasee turistice pedestre; 

 în zona munţilor Parâng s-au efectuat 250 de zile-om, în următoarele perimetre de interes 

turistic: Cheile Olteţului, Cheile Galbenului, Rânca, zona de campare alpină Gâlcescu, 

Lainici, perimetrul 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, în timpul anului şcolar, şi 

permanent, pe perioada vacanţelor şcolare, în cel puţin două locaţii diferite, astfel reuşindu-se 

asigurarea unui grad de răspuns de 100% la acţiunile întreprinse. 

În cursul anului 2005, s-au realizat un număr de circa 650 zile patrulare-om, asistenţa la punctul 

sanitar al Bazei de Intervenţie Salvamont de la Rânca fiind asigurată în permanenţă de unu - zece 

salvatori, în funcţie de sezon şi afluxul de turişti din zonă. 

În vederea asigurării pregătirii specifice a salvatorilor montani, s-a asigurat participarea la 

şcolile naţionale de pregătire salvamont cu un salvator din structura proprie şi s-au organizat  pe plan 

local cinci acţiuni de pregătire centralizată a salvatorilor angajaţi şi voluntari, precum şi de atragere şi 

pregătire de noi salvatori montani voluntari.  

De asemenea, un salvator a participat la cursurile Şcolii Germane de Salvare montană, toate 

cheltuielile fiind suportate de partea germană. 

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 planurilor de dezvoltare 

socială şi economică a judeţului, respectiv a regiunii, precum şi un membru în Comisia Naţională a 

Muntelui. 



Astfel au fost  concepute un număr de 6 programe turistice specifice judeţului Gorj : „Acasă la 

Brâncuşi”, „Mănăstirile Gorjului”, „Peşterile Gorjului”, „Rânca Superschi”, „Gorj Ecoturism” şi 

“România - Gorj - Adventure”, programe care reuşesc să pună foarte bine în valoare şi să îmbine 

armonios elementele de atracţie turistică din judeţul nostru şi care vor fi prezentate la târgurile 

naţionale şi internaţionale de turism, începând cu anul 2006. 

Toate aceste programe turistice sunt programe deschise, deci pot fi preluate, dezvoltate şi 

vândute pe piaţă de către orice operator de turism, rolul nostru, ca realizatori ai acestor programe, 

urmând a fi unul consultativ şi de urmărire în timp a evoluţiei calitative a programului. 

Pentru asigurarea unei promovări cât mai atractive pentru turişti a fost 

creat brandul „Discover Gorj – Discover Romania”, care va însoţi toate 

materialele de prezentare turistică realizate la nivelul judeţului, în anul 2006 

urmând a fi realizat pliantul „Turism în Gorj” şi pagina web www.gorjturism.ro. 

Baza de date turistică a Centrului de Informaţii Turistice s-a reactualizat 

în permanenţă şi a fost pusă la dispoziţia tuturor turiştilor interesaţi, încercându-se promovarea acesteia 

prin toate mijloacele: presă, internet, târguri de turism, materiale promoţionale etc. 

Lucrările de amenajări exterioare şi ale cailor de acces la Baza de Intervenţie Salvamont de la 

Rânca nu au fost reluate în cursul anului 2005. De asemenea, nu au mai fost executate nici lucrările 

prevăzute în procesul-verbal de predare/primire a obiectivului, cu termen de execuţie/remediere  în 

perioada decembrie 2004 - mai 2005 şi nu au fost remediate nici  problemele apărute după primele 6 

luni de exploatare: infiltraţii, distrugeri de tencuieli şi zidărie, alimentare cu apă necorespunzătoare. 

Întrucât legislaţia în vigoare nu a mai permis achiziţionarea de mobilier, dotările bazei de 

salvare au rămas cele de la sfârşitul anului 2004, asigurându-se, însă, minimul necesar desfăşurării în 

bune condiţii a activităţii. 

Datorita aceloraşi prevederi legislative, nu a fost posibilă achiziţionarea unui nou autoturism de 

teren, cele două astfel de maşini din dotare având, una, norma de casare depăşită cu patru ani, iar cea 

de-a doua îndeplinind acest termen în cursul anului 2006.  

Problemele deosebite apărute în folosirea lor, lipsa pieselor de schimb şi a service-urilor auto 

autorizate ARO în judeţul Gorj şi închiderea uzinei din Câmpulung au făcut ca acestea să fie 

inutilizabile mari perioade de timp, desfăşurarea în bune condiţii a activităţii fiind posibilă prin 

folosirea autoturismelor proprietate personală ale membrilor şi simpatizanţilor salvamont.    

În rest, dotarea echipelor de salvatori a fost corespunzătoare intervenţiei în orice tip de accident 

montan. 

Starea marcajelor şi 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. 

În anul 2005, în zona montană a judeţului 

Gorj, s-a răspuns la un număr de 114 solicitări, 

majoritatea fiind accidente pe pârtia de schi - 62, 

alte 19 - cazuri asistate la punctul sanitar Rânca, iar 

restul - accidente specifice perioadei de vară, în 

patru dintre acestea înregistrându-se cinci 

accidentaţi mortal (doi morţi în accident aviatic, 

unul în accident din activităţi forestiere, o persoană 

fulgerată şi o alta decedată în accident de zbor cu 

parapanta). 

De menţionat acţiunile din 20 iulie şi 1 august, când s-au produs câte două accidente simultan, 

în locaţii diferite, după cum urmează: la 20 iulie, un caz în Vâlcan şi altul în Parâng, iar la 1 august, 

două cazuri în Vâlcan. 

În colaborare cu instituţiile de învăţământ din judeţ au fost organizate acţiuni de educaţie 

montană, ecologică şi de prim-ajutor pentru copii şi tineri, asigurându-se şi asistenţa de specialitate pe 

perioada  desfăşurării acţiunilor şcolare din zona montană.  

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 2005 organizându-se două competiţii de  automobilism-viteză 

pe traseu montan (două etape de Campionat Naţional), o etapă de Campionat Naţional offroad şi 

enduro, finala Campionatului Naţional de zbor liber - parapantă şi deltaplan -, un concurs de turism 

montan  şi trei competiţii locale de schi alpin. 

În anul 2006, se va acorda o atenţie deosebită finalizării lucrărilor de construcţie la Baza de 

Intervenţie Salvamont de la Rânca, continuarea dotării corespunzătoare a acesteia, precum şi darea în 

folosinţă a punctului de informare turistică. 

Se va continua colaborarea cu instituţiile de învăţământ din judeţ privind educaţia montană în 

rândul copiilor şi tinerilor, asigurându-se  asistenţa 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, iar pe plan internaţional se va continua 

colaborarea cu partenerii tradiţionali ai echipei şi se va încerca, în limita bugetului, participarea la 

diverse acţiuni. 



De asemenea, se va  realiza şi pagina WEB a Serviciului Salvamont Gorj, se va actualiza cu  

datele necesare pagina WEB a Consiliului Judeţean Gorj şi se vor sprijini consiliile locale cu informaţii 

şi fotografii în realizarea de materiale informative cu caracter turistic. 

Traseele turistice montane vor fi verificate în permanenţă, iar la solicitarea unui grup de 

iniţiativă din comuna Stăneşti, se va amenaja, marca şi omologa un traseu turistic montan pedestru care 

să mărească potenţialul turistic local. 

Echipamentul de lucru, protecţie şi salvare se va verifica şi testa permanent, astfel încât să 

corespundă normelor tehnice în vigoare şi se va înlocui ori de cate ori va fi necesar, astfel încât 

acţiunile de salvare să se desfăşoare în deplină siguranţă pentru salvatori şi accidentaţi. 

De asemenea, se vor realiza o serie de materiale promoţionale, afişe şi pliante care vor fi 

prezenta într-un stand reprezentativ pentru judeţul Gorj la ediţiile de vară şi de toamnă ale Târgului 

Naţional de Turism 2006.  

Considerăm că activitatea Salvamont la nivelul judeţului Gorj, în anul 2005, a fost bună 

reuşindu-se 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 

înălţime”. 

 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI 

 

În baza Hotărârii Consiliului Judeţean Gorj nr. 45/08.12.2004, începând cu data de 

01.01.2005 a fost înfiinţată Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj, prin 

comasarea Direcţiei Judeţene de Asistenţă Socială şi a Direcţiei Judeţene pentru Protecţia Drepturilor 

Copilului. 

În cursul anului 2005, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj, şi-a 

desfăşurat activitatea în conformitate cu prevederile Strategiilor judeţene ale celor două instituţii 

comasate, până la aprobarea de către Consiliul Judeţean Gorj, prin Hotărârea nr. 38/30.06.2005, a 

„Strategiei judeţene de dezvoltare a Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj 

pentru perioada 2005-2007” şi a „Planului judeţean de restructurare/închidere a instituţiilor 

rezidenţiale pentru persoanele adulte cu handicap”. 

În perioada analizată, Direcţia a continuat derularea unor proiecte/programe aflate în curs de 

implementare, cum ar fi: 

 PHARE 2001 - “Închiderea Centrului de Plasament Tg. Jiu” – proiect finalizat la data de 

01.07.2005, când au devenit funcţionale cele 8 centre de tip familial create prin proiect, fiind 



achiziţionate apartamente în: Motru - 2, Rovinari - 1, Tg Jiu - 5, iar un număr de 55 de copii au 

fost daţi în plasament  la asistenţi maternali permanenţi. 

 PHARE RO.0104.02 – „Închiderea Centrului de Plasament Novaci”. Contractul de finanţare a 

fost semnat în trimestrul IV 2004, iar închiderea acestui centru se va face prin crearea de 

servicii alternative (case de tip familial pentru copii şcolari şi pentru copii cu nevoi educative 

speciale; centru maternal; centru de zi; centru de primire şi evaluare în regim de urgenţă etc.); 

pentru acest proiect, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj a depus 

addendum de extensie a perioadei de implementare până în mai 2006, datorită dificultăţilor 

întâmpinate în achiziţia de imobile datorate creşterilor de preţ pe piaţa imobiliară. 

 Proiectul ChildNet - „În braţele mamei – program pentru sprijinirea familiilor cu risc de 

abandon al copilului”, realizat în parteneriat cu Mitropolia Olteniei - Asociaţia  Vasiliada, prin 

care a fost înfiinţată o echipă mobilă pluridisciplinară (psiholog, logoped, kinetoterapeut şi 

ergoterapeut) în vederea punerii în aplicare a planurilor de servicii pentru copiii cu handicap 

grav din localităţile judeţului, activităţile de recuperare/reabilitare desfăşurându-se la 

domiciliul copiilor.  

 Programul de prevenire a abandonului şcolar – derulat în parteneriat cu Asociaţia ”SOS Copiii 

Gorjului - Tg.Jiu”, prin care un număr de 16 copii din familiile fără venituri sau cu venituri 

insuficiente sunt sprijiniţi pentru continuarea studiilor la liceele din judeţ prin plata 

contravalorii cazării şi a mesei. 

 Programul de prevenire a abandonului/instituţionalizării - derulat în parteneriat cu două 

asociaţii luxemburgheze: Asociaţia “Nos enfants d”ailleurs”, prin care s-au acordat ajutoare 

materiale şi sprijin financiar lunar unui număr de   43 copii şi Asociaţia “Rumanesch kanner an 

der Nout”, prin care s-au susţinut lunar un număr de 21 copii. 

Pentru atingerea obiectivelor strategice, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Gorj a iniţiat parteneriate materializate în proiecte /programe şi convenţii de colaborare, în 

diferite domenii, după cum urmează :  

 prevenirea delincvenţei juvenile – program în parteneriat cu Serviciul de 

reintegrare de la Tribunalul Gorj, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Gorj, 

Direcţia de Sănătate Publică Gorj, Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj; 

 înfiinţarea şi operaţionalizarea echipei intersectoriale locale pentru combaterea 

exploatării copiilor prin muncă şi monitorizarea celor mai grave forme de 

muncă a copiilor – program în parteneriat cu Inspectoratul Teritorial de Muncă 

Gorj, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Gorj, Direcţia de Sănătate Publică 

Gorj, Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj, S.O.S. Copiii Gorjului; 



 prevenirea, monitorizarea şi combaterea violenţei domestice – parteneriat cu 

Direcţia Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei Gorj; 

 înfiinţarea unui ”Centru de primire în regim de urgenţă pentru mama şi copilul, 

victime ale violenţei domestice”, în parteneriat cu Asociaţia “Rumanesch 

kanner an der Nout”; 

 prevenirea infecţiei HIV/SIDA – convenţie de colaborare cu Federaţia Prochild 

România  Bucureşti; 

 organizarea atelierelor de formare pentru asistenţii sociali de la nivelul 

autorităţilor locale, în parteneriat cu Agenţia Naţională pentru Protecţia 

Drepturilor Copilului şi Enterprise PLC United Kingdom; 

 înfiinţarea echipei intersectoriale locale pentru prevenirea traficului şi migraţiei 

şi repatrierea copiilor din judeţul nostru, în parteneriat cu SOS Copiii Gorjului, 

Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Gorj, Direcţia de Sănătate Publică Gorj, 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj; 

 crearea unei reţele de asistenţi maternali pentru plasamentul în regim de urgenţă 

al copiilor în vârstă de 0-2 ani, în parteneriat cu Fundaţia SERA, în cadrul PIN 

5 SV(program de interes naţional) al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia 

Drepturilor Copilului; 

 pregătirea echipei locale privind repatrierea copiilor şi traficul şi migraţia 

acestora, în parteneriat cu Asociaţia S.O.S. Copiii Gorjului, în cadrul PIN 3- 

SV.  

Cele două contracte de finanţare, pentru PIN 3 şi PIN 5, au fost aprobate de Consiliul 

Judeţean prin Hotărârea nr.68/07.10.2005 şi s-au derulat până la data de 31.12.2005, după această dată 

activităţile fiind preluate în totalitate de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Gorj. 

Pentru perioada 01.01.2005-31.12.2005, situaţia statistică a copiilor instituţionalizaţi şi 

evoluţia acestora pe centre se prezintă după cum urmează:  

         Complexul 
Nr. copii - cazuri 

active la 01.01.2005 

Nr. copii-cazuri 

active la 31.12.2005 

Complexul de servicii comunitare pentru copilul 

în dificultate Tg.Jiu 
109 99 

Complexul de servicii comunitare pentru copilul 

în dificultate Novaci 
85 58 

Complexul de servicii comunitare pentru copilul 37 30 



în dificultate Tg. Cărbuneşti 

Complexul de servicii comunitare pentru copilul 

cu nevoi speciale Tg. Jiu 
187 174 

Complexul de servicii comunitare pentru copilul 

cu handicap Tg. Jiu 
55 53 

Complexul de servicii alternative la protecţia 

rezidenţială Tg.Jiu 
5 7 

TOTAL 500 421 

 

Situaţia activităţilor desfăşurate la nivelul complexelor de copii, precum şi a celor 

preconizate pentru anul viitor se prezintă astfel: 

 

1. Complexul de servicii comunitare pentru copilul în dificultate Tg. Jiu – funcţionează de la 

închiderea proiectului PHARE cu următoarele servicii alternative:  

1. Centrul de Plasament de tip familial "Aripi de Serafim" Schela 

2. Centrul de Plasament de tip familial nr.1 Tg Jiu - PHARE 313 

3. Centrul de Plasament de tip familial nr.2 Tg Jiu - PHARE 313 

4. Centrul de Plasament de tip familial nr.3 Tg Jiu - PHARE 313 

5. Centrul de Plasament de tip familial pentru copiii din învăţământul special nr.1 Tg 

Jiu 

6. Centrul de Plasament de tip familial pentru copiii din învăţământul special nr.2 Tg 

Jiu 

7. Centrul pentru dezvoltarea deprinderilor de viata  nr.1 Tg Jiu 

8. Centrul pentru dezvoltarea deprinderilor de viata  nr.2 Tg Jiu 

9. Centrul de Plasament de tip familial nr.1 Motru  - PHARE313 

10. Centrul de Plasament de tip familial nr.2 Motru  - PHARE313 

11. Centrul de Plasament de tip familial Rovinari - PHARE 313 

12. Centrul de îngrijire de Zi Pestalozzi  Tg Jiu 

 

Deoarece la finalizarea proiectului, clădirea ce adăpostea componenta rezidenţială a fost 

dezafectată, pentru funcţionarea Centrului de Zi Pestalozzi, a celor trei servicii suplimentare, 

respectiv:  serviciul de reintegrare familială, serviciul de consiliere şi sprijin pentru părinţi, serviciul 

pentru deprinderi de viaţă independentă şi a compartimentului administrativ şi de deservire al 

complexului, este necesară recompartimentarea şi amenajarea clădirii în care a funcţionat localul 



şcoală, lucrări începute şi care vor continua în anul 2006 (schimbat tocărie, schimbat uşi, înlocuit 

instalaţie sanitară, înlocuit instalaţie electrică, parchetare etc). 

 

2. Complexul de servicii comunitare pentru copilul în dificultate Tg-Cărbuneşti a fost 

recompartimentat şi remodulat cu resurse financiare proprii, de la data de 01.01.2006 fiind funcţionale 

următoarele servicii alternative: 

1. Centrul de tip familial Tg-Cărbuneşti 

2. Centrul maternal  Tg-Cărbuneşti 

3. Centrul de zi 

4. Centrul de primire în regim de urgenţă pt. copil abandonat 

5. Centrul de consiliere părinţi 

6. Serviciul de reintegrare 

7. Serviciul de monitorizare femeie gravidă predispusă la abandon 

  

3. Complexul de servicii comunitare pentru copilul cu handicap Tg-Jiu şi-a desfăşurat 

activitatea prin serviciile existente: 

 Centrul rezidenţial pentru copilul cu dizabilităţi; 

 Centrul de recuperare de zi pentru copii cu handicap; 

 Serviciul de reintegrare familială; 

 Serviciul de consiliere părinţi. 

S-au început lucrările la o copertină exterioară, care să permită activităţi în aer liber ale 

copiilor cu handicap, lucrări nefinalizate din lipsa fondurilor. În funcţie de resursele financiare, 

lucrările vor fi reluate anul viitor când se va încerca şi asfaltarea zonei de sub copertină. De asemenea 

sunt prevăzute lucrări de reparaţii  tencuieli şi racordarea separată la energie electrică.  

4. Complexul pentru copilul în dificultate Novaci – activităţile s-au desfăşurat conform 

proiectului PHARE de închidere a componentei rezidenţiale. 

5. Complexul de servicii alternative la protecţia rezidenţială Tg-Jiu, şi-a desfăşurat 

activitatea prin cele trei componente: 

 Centrul maternal; 

 Centrul de zi; 

 Serviciul de monitorizare femeie gravidă. 

În perioada analizată, cu sprijinul unei fundaţii 

irlandeze, s-a amenajat un loc de joacă modern deosebit de 



atractiv pentru copii. 

 

6. Complexul de servicii comunitare pentru copilul cu nevoi speciale Tg-Jiu este singura 

unitate de tip rezidenţial cu peste 100 de copii pe care o mai avem în subordine.  Nu a intrat în 

restructurare deoarece funcţionarea ei este legată de existenţa Şcolii Speciale, iar procesul de  

restructurare este interdependent de implementarea reformei învăţământului special; pentru anul 2006, 

la propunerile pentru PIN-uri, am introdus necesitatea restructurării acestui centru. 

În toate unităţile pentru copii din judeţ, s-a asigurat o calitate a serviciilor pentru beneficiari 

la nivelul standardele în domeniu.  

Pentru perioada 01.01.2005-31.12.2005, situaţia statistică a adulţilor instituţionalizaţi şi 

evoluţia acestora pe complexe se prezintă astfel (date comparative): 

Complexul 
Nr. asistaţi la 

01.01.2005 

Nr. asistaţi la 

31.12.2005 

Complexul de îngrijire şi asistenţă 

Suseni 
128 101 

Complexul de îngrijire şi asistenţă 

Dobriţa 
55 49 

Complexul de recuperare şi 

reabilitare neuropsihiatrică Bîlteni 
120 123 

TOTAL 303 273 

Situaţia activităţilor desfăşurate la nivelul complexelor de adulţi a fost următoarea: 

 

1.Complexul de îngrijire şi asistenţă Suseni funcţionează cu următoarele servicii: 

 centrul de îngrijire şi recuperare pentru persoana adultă cu abilităţi medii ; 

 centrul de îngrijire şi recuperare pentru persoana adultă cu handicap grav ; 

 compartiment medical şi recuperare; 

 compartiment psiho-social şi educativ. 

Serviciile oferite au în vedere asistenţă medicală, îngrijire, supraveghere 24 din 24 de ore, 

analize medicale complexe, recuperare, fizioterapie, ergoterapie şi masaj, asistenţă socială şi 

consiliere.  

S-a reuşit remodularea instituţiei prin crearea a 2 module distincte: 

 un pavilion cu bolnavi imobilizaţi şi cu afecţiuni neuropsihice; 

 un pavilion cu bolnavi cu afecţiuni mai puţin grave. 



De asemenea, s-au reamenajat dormitoarele şi spaţiile comune, grupurile sanitare şi sala de 

mese prin zugrăveli şi reparaţii; s-a modernizat sala de recuperare prin achiziţionarea unor aparate 

(biciclete medicale), s-au modernizat căile de acces la cele 3 pavilioane prin asfaltarea aleilor, s-a 

amenajat un parc pentru recreerea beneficiarilor rezidenţi şi s-au atras sponsori, fundaţii şi firme ce au 

oferit ajutoare materiale: haine, produse alimentare, medicamente, cărucioare pentru invalizi. 

2. Complexul de îngrijire şi asistenţă Dobriţa asigură următoarele servicii de specialitate: 

 centrul de îngrijire şi recuperare pentru persoana adultă cu abilităţi medii; 

 compartiment medical, recuperare; 

 compartiment psiho-social şi educativ. 

În anul 2005, s-a asigurat buna funcţionare a unităţii prin serviciile oferite: asistenţă socială 

şi consiliere, tratamente medicale şi dieta corespunzătoare, recuperare prin fizioterapie şi logopedie. În 

cursul aceluiaşi an, s-a finalizat construcţia capelei pentru ceremonialul religios în caz de deces, s-au 

amenajat şi betonat căile de acces în unitate şi o parcare în faţa unităţii, s-au făcut reparaţii curente şi 

s-au dotat cu mobilier  dormitoarele şi sala de mese, s-au reamenajat grupurile sanitare şi s-a dotat 

cabinetul medical. 

3. Complexul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Bîlteni funcţionează în prezent cu 

următoarele servicii de specialitate: 

 centrul de tip rezidenţial pentru adultul cu handicap neuropsihic sever; 

 compartimentul medical, reeducare şi recuperare; 

 compartimentul psiho-social şi educativ. 

S-a asigurat asistenţă medicală şi supraveghere 24 din 24 de ore, tratamente, analize 

medicale, recuperare prin masaj, ergoterapie, asistenţă juridică, activităţi de consiliere. 

În perioada 01.01.2005 – 31.12.2005, Comisia pentru Protecţia Copilului Gorj, 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 1441 hotărâri privind copilul în dificultate, dintre care cele mai 

importante au presupus: 

 1.098 hotărâri de reevaluare conform Legii 272/2004 şi de instituire a măsurii 

de plasament pentru cele 156 cazuri noi apărute în cursul perioadei; 

 26 hotărâri de revocare plasament/încredinţare în instituţii deoarece copilul a 

împlinit 18 ani şi nu urmează nici o formă de învăţământ; 

 121 hotărâri privind măsuri de reintegrare a copilului în familia naturală; 

 5 hotărâri privind declinare de competenţă în favoarea altor Comisii pentru 

Protecţia Copilului din ţară; 



 21 hotărâri de  reatestare ca asistent maternal permanent în cadrul Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj; 

 38 hotărâri de eliberare atestat  pentru asistent maternal permanent; 

 52 hotărâri privind adopţii naţionale definitive; 

 53 hotărâri privind măsuri de supraveghere specializată; 

 33 hotărâri de suspendare de măsuri pe perioadă determinată etc.; 

 22 alte hotărâri. 

 au fost, de asemenea, emise 1.150 hotărâri privind încadrarea copiilor în categoria 

persoanelor cu handicap, privind orientarea şcolară şi eliberarea de avize favorabile 

în vederea plasamentului la complexele de servicii: 

 

Indicatori specifici Anul 2005 

Plasamente/încredinţări la complexe de sevicii (cazuri noi) 42 

Plasamente/încredinţări la familii/persoane 105 

Dezinsituţionalizări ( ieşiri din centrele de plasament) 116 

Plasamente/ încredinţări la asistenţii maternali 9 

Număr revocări plasamente în regim de urgenţă 4 

Număr revocări plasamente în regim de urgenţă, cu 

reintegrare în familie 
2 

 

Specialiştii din cadrul aparatului propriu al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Gorj au instrumentat şi soluţionat următoarele cazuri: 

a) pe serviciile pentru copii 

 au fost instrumentate şi înaintate instanţei 286 acţiuni pentru instituirea măsurilor de 

protecţie specială; 

 au fost instrumentate şi înaintate instanţei 64 acţiuni privind instituirea tutelei; 

 au fost atestate 37 de familii/persoane ca apte să adopte; 

 au fost prezentaţi instanţei 21 copii pentru deschiderea procedurii de adopţie; 

 au fost înaintate instanţei 27 dosare privind încuviinţarea adopţiei;  

 s-au primit 96 de sesizări de la parchetele din judeţul Gorj, privind fapte de natură 

infracţională săvârşite de minori între 7-18 ani, din care au fost rezolvate 84, restul 

fiind în curs de soluţionare. Aceste cazuri sunt monitorizate trimestrial de specialiştii 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj;  



 s-au instrumentat două dosare privind înregistrarea tardivă a naşterii unor copii şi un 

dosar de redare a drepturilor părinteşti ; 

 au fost întocmite 62 rapoarte psihosociale şi convenţii de plasament/încredinţare 

pentru copiii care prin hotărâri ale Comisiei pentru Protecţia Copilului au fost daţi în 

plasament la asistenţi maternali permanenţi, din care14 sub 2 ani; 

 au fost evaluaţi 27 de solicitanţi pentru asistenţi maternali permanenţi, şi atestaţi după 

efectuarea cursurilor de formare de 80 de ore; 

 a fost urmărită evoluţia a 63 de copii în perioada de doi ani post adopţie şi s-au 

întocmit documentele  trimestriale prevăzute de lege; 

 s-au continuat acţiunile de integrare socio-profesională a tinerilor şi adolescenţilor 

din cadrul centrelor de plasament care au terminat studiile şi potrivit prevederilor 

legale urmează să iasă din sistemul de protecţie a copilului; 

 au fost instrumentate un număr de 186 sesizări privind copii neglijaţi sau faţă de care 

părinţii îşi manifestă în mod abuziv drepturile părinteşti de către specialiştii 

Compartimentului de prevenire a abuzului, neglijării sau exploatării copilului; 

 pentru toate cazurile prezentate Comisiei pentru Protecţia Copilului sau instanţei 

specialiştii compartimentelor au întocmit planurile individualizate de protecţie şi 

planurile de servicii, completând de altfel pe teren întreaga documentaţie necesară; 

 s-a răspuns cu promptitudine la toate solicitările  autorităţilor locale din judeţ  legate 

de situaţii deosebite ivite în comunitate şi care au avut ca obiect copii în dificultate. 

b) pe serviciile pentru adulţi: 

În perioada analizată, s-au primit 110 sesizări referitoare la serviciile destinate persoanei adulte 

cu handicap sau aflată în nevoie, care au fost soluţionate conform Legii nr. 233/2002 pentru aprobarea 

O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, astfel:  

 în 98 de sesizări au fost reclamate 98 de persoane cu privire la gradul de handicap, sesizări ce 

au fost verificate în teren împreună  cu angajaţi ai primăriilor, o parte din cei sesizaţi fiind 

chemaţi pentru reexaminare la C.E.M.P.A.H. Gorj; 

 în 20 de sesizări, s-a cerut ajutorul în legătura cu documentaţia cerută de Comisia de Expertiză; 

 6 sesizări au fost înaintate de către anumite primării pentru reexaminarea persoanelor încadrate 

în gradul I de handicap; 

 4  sesizări sunt în curs de rezolvare ; 

 5 sesizări anonime au fost clasate. 



În această perioadă, specialiştii din cadrul compartimentelor de adulţi ale aparatului propriu al 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj şi-au desfăşurat activitatea după 

cum urmează:  

 Compartimentul rezidenţial a efectuat evaluări socio-economice, anchete sociale tuturor 

asistaţilor (273) din centrele de adulţi. În acest fel, s-a reuşit externarea unui număr de 15 

rezidenţi  (reintegrare în familie, transfer în alte unităţi ); s-a primit un număr de 30 cereri 

ce vizau admiterea-internarea într-un centru rezidenţial pentru care s-au făcut deplasări şi 

anchete sociale, doar 9 persoane îndeplinind criteriile de eligibilitate pentru admiterea în 

centru; 

 Compartimentul regim de urgenţă a primit 46 de sesizări scrise şi  apeluri la telefonul 983, 

ce vizau situaţii de criză: violenţă domestică şi persoane fără adăpost. S-au făcut deplasări 

la cazurile semnalate, anchete sociale, consiliere şi s-a întocmit un plan de acţiune în 

funcţie de nevoile adultului. 

       În evidenţele Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj existau la data 

de 31.12.2005, un număr de 8602 de  persoane cu handicap neinstituţionalizate, respectiv cu 1298 

persoane mai mult decât în anul 2004, din care: 

 copii cu handicap                             -   900; 

 adulţi beneficiari de ajutor special   - 3305; 

 pensionari beneficiari de facilităţi    - 2371; 

 salariaţi                                            -   233; 

 nevăzători                                        - 1793. 

După gradul şi tipul handicapului, situaţia se prezintă astfel: 

Nr. 

Crt. 

Categ. 

Pers. 

Grad 

Hand. 

Total Fizic Somatic Auditiv
Vizual

Mintal Neuro 

Psihic 

Aso-

ciat 

Boli 

Rare

HIV 

SIDA 

1. 
Copii 

 

1 449 33 54 1 19 50 249 37 2 4 

2 284 40 59 9 42 41 69 22 2 - 

3 167 22 26 25 14 33 32 14 1 - 

Total copii 
 900 95 139 35 75 124 350 73 5 4 

 

2. 

 

 

Adulţi 

1 3181 351 313 1 991 419 1022 76 8 - 

2 4459 707 725 430 798 1023 675 99 1 1 

3 62 7 17 1 4 17 16 - - - 



Total adulţi 
 7702 1065 1055 432 1793 1459 1713 175 91  

Total 

general 
 8602 1160 1194 467 1868 1583 2063 248 14 5 

 

 În cele 70 de localităţi ale judeţului, sunt un număr de 7260 persoane cu handicap grav, care 

beneficiază de asistenţi personali şi indemnizaţii, conform Ordinului nr. 794/03.08.2002. Plata 

asistenţilor personali şi a indemnizaţiilor de însoţitor pentru persoanele cu handicap se face de către 

consiliile locale, iar plata pentru persoanele cu handicap vizual se face prin Direcţia Judeţeană de 

Muncă, Solidaritate Socială şi Familie. În acest sens, menţionăm că suma plătită de consiliile locale în 

anul 2005 a fost de 11.091 lei RON. 

În colaborare cu  Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Gorj  s-a organizat 

bursa locurilor de muncă pentru persoanele cu handicap. De asemenea, la Comisia de Expertiză a 

Persoanelor Adulte cu Handicap s-au primit şi examinat, în perioada 01.01.2005 – 31.12.2005, un 

număr de 6616 cereri de examinare şi încadrare în grad de handicap. 

Situaţia economico-financiară a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Gorj la 31.12.2005 se prezintă astfel: 

 buget aprobat pe 2005- total    27.163.134 lei RON din care: 

              - cheltuieli de personal   10.343.000 lei RON 

              - cheltuieli materiale         9.174.353 lei RON 

              -  cheltuieli de capital            300.000 lei RON 

              - transferuri                         7.345.781 lei RON 

 deschideri credite la 31.12.2005 – total  26.897.242 lei RON din care: 

              - cheltuieli de personal     10.343.000 lei RON 

              - cheltuieli materiale           8.908.461 lei RON 

               - cheltuieli de capital             300.000 lei RON 

               - transferuri                         7.345.780 lei RON 

 plăţi efectuate la 31.12.2005 – total  26.785.307 lei RON din care: 

                - cheltuieli de personal   10.337.818 lei RON 

 

ŞCOALA SPECIALĂ TG-JIU 

 

 Întreaga activitatea desfăşurată de personalul didactic şi nedidactic al şcolii, în semestrul I al 

anului şcolar, s-a desfăşurat ţinând seama de obiectivele stabilite şi realizate prin Programul managerial 



anual şi semestrial al şcolii, la întocmirea căruia s-au avut în vedere prevederile  Programului 

Managerial al Inspectoratului Şcolar Judeţean Gorj, orientările şi politica generală a Guvernului şi 

Ministerului Educaţiei şi Cercetării de reformare a învăţământului special şi special integrat, 

fundamentat pe cunoaşterea legislaţiei în domeniu.  

 Activitatea educativă s-a desfăşurat pe parcursul semestrului I al anului şcolar 2004-2005 şi 

semestrul II al anului şcolar 2005-2006, după cum urmează: 

 

Nr. 
crt. 

Tema activităţii Termen Responsabili 

1. „Tutunul şi alcoolul” 14 februarie 2005 Pupăzan Florin 
 „De ziua mamei” spectacol cultural 

artistic 
8 martie 2005 Marcu Daniela 

Socaci Simona 
3. „Drogul - un drum greşit în viaţă” 29 martie 2005 Budulan Maria 
4. 1 iunie – ziua copilului - excursii şi 

drumeţii, vizite, vizionări de filme 
tematice 

mai-iunie 2005 Comisia metodică a 
profesori educatori 

5.  Cupa 1 iunie la fotbal 15 mai-1 iunie 2005 Baiu Nicu 
6. Concurs pe teme de educaţie rutieră 10 iunie 2005 Ţigăran D,  

Tufişi C. 
7. Şezătoare literară 15 noiembrie 2005 Socaci Simona 

Slivilescu Aurora 
8.  „1 Decembrie – Ziua Naţională a 

României” 
- expunere; 
- program artistic; 
- expoziţie de desene. 

28 noiembrie 2005 Bărzan Doina 
Pupăzan Florin 

9. Concurs: „Cel mai bun preparat şi 
aşezarea mesei festive” – participă clasele 
de SAM specializarea menaj gospodărie. 

28 octombrie 2005 Toma Mihaela; 
Pătraşcu Chirilă 
Florin 

10. Datini de Crăciun 21 decembrie 2005 Comisia metodică a 
profesorilor educatori 

 

În luna martie 2005 au avut loc două activităţi educative cu rezonanţă europeană. Începutul 

lunii a fost marcat de evenimentul semnării de aderare a ţării noastre la UE, printr-o expoziţie de 

tematică de desene (realizate de elevii ciclului primar şi gimnazial) privind aderarea, iar pe data de 19 

martie au avut loc manifestările dedicate ,,Zilei Primăverii în Europa 2005”. La ambele manifestări au 

fost invitaţi reprezentanţi ai Inspectoratului Şcolar Judeţean, ai Instituţiei Prefectului Judeţului Gorj şi 

ai Consiliului Judeţean Gorj, ca parteneri şi colaboratori.  

În data de 27 mai 2005 a avut loc, în cadrul parteneriatului educaţional „O şansă copiilor 

noştri”, la Şcoala Specială Târgu Jiu, Simpozionul interjudeţean de evaluare a activităţii desfăşurate, cu 

participarea reprezentanţilor şcolilor speciale din judeţele Gorj, Mehedinţi, Vâlcea şi Olt. 



 Pe întreg parcursul anului s-au desfăşurat diverse activităţi educative comune ale elevilor şi ale 

cadrelor didactice din Şcoala Specială în cadrul Programului Naţional ,,Strategia Naţională de Acţiune 

Comunitară”, din: Liceul cu Program Sportiv Tg-Jiu, Liceul Teologic, Liceul de Muzică şi Arte 

Plastice, Grupul Şcolar Industrial „Ion Mincu”, Grupul Şcolar Industrial Forestier şi Grupul Industrial 

Nr. 1, Colegiul Naţional „Ecaterina Teodoroiu” Tg-Jiu. 

 În intervalul 25 iunie – 1 iulie 2005, un grup de 10 elevi, cu rezultate deosebite la învăţătură şi 

disciplină, s-au deplasat la Tabăra ,,Luna Copiilor” din staţiunea Jupiter de pe litoralul Mării Negre, 

unde au participat la toate activităţile culturale şi sportive organizate, obţinând numeroase diplome şi 

premii. Menţionăm că acţiunea a fost posibilă ca urmare a sprijinului financiar acordat de Consiliul 

Judeţean Gorj.  

 Activitatea metodico-ştiinţifică s-a desfăşurat conform planurilor de muncă şi graficelor 

tematice, în cadrul tuturor comisiilor metodice ale profesorilor existente la nivelul instituţiei. Au fost 

organizate activităţi gen referat – dezbatere, pe teme ca: „Principii didactice utilizate în activitatea 

compensatorie cu elevii deficienţi mintal”, „Dezvoltarea psihică şi învăţarea la copiii deficienţi”, 

,,Delicvenţa juvenilă şi rolul dirigintelui în prevenirea acesteia”, „O şcoală pentru toţi – deziderat atins 

prin Programul de Intervenţie Personalizată”, precum şi  activităţi practice: „Împodobirea Pomului de 

Crăciun”, „Cine ştie câştigă – concurs pe teme rutiere”, „Preparate specifice altor popoare” etc. 

 În ceea ce priveşte activitatea în parteneriat, menţionăm că avem în curs de desfăşurare 

parteneriate educaţionale cu şcoli din municipiul Tg-Jiu, cu Palatul Copiilor, Muzeul Judeţean Gorj 

,,Alexandru Ştefulescu”, Asociaţia Umanitară ,,Vasiliada”, Fundaţia ,,Trinity Church” din Chentelham 

– UK, Fundaţia Internaţională ,,Child Rescue”, Asociaţia ,,Project Rachel”. 

 Activitatea sportivă desfăşurată de elevii Şcolii Speciale Tg-Jiu a fost bine reprezentată în anul 

2005. Astfel, în cadrul Jocurilor prieteniei „Special Olympics”, desfăşurate la Constanţa în perioada 24-

26 septembrie 2005, la care au participat reprezentanţi din 9 ţări, inclusiv România, s-au obţinut 

următoarele rezultate la disciplina tenis de masă: Mărăşescu Adriana - locul I la simplu şi locul III la 

dublu, Ilinca Marin - locul II la simplu, Pascu Dragoş - locul III la simplu, Ilinca şi Pascu - locul I la 

dublu. Delegaţia şcolii noastre a fost însoţită şi pregătită de d-l profesor Puianu Adrian 

La Campionatul naţional de fotbal ,,Special Olympics”, organizat în oraşul nostru, în perioada 

25-27 noiembrie 2005, la sala de sport a Liceului cu Program Sportiv, echipa şcolii noastre, pregătită 

de d-l profesor Puianu Adrian, a ocupat un onorabil loc II. 

Cu ocazia Simpozionului interjudeţean ,,Special Olympics”, desfăşurat în ziua de 25 noiembrie 

2005, în sala de şedinţe a hotelului „Sport” din incinta Stadionului Municipal, reprezentanţii Şcolii 

Speciale au făcut cunoştinţă cu reprezentanţii Federaţiei Naţionale ,,Special Olympics” şi s-au informat 



în legătură cu regulamentele de organizare şi calendarul activităţilor sportive ,,Special Olympics” din 

anul 2006. 

  

CENTRUL PILOT DE READAPTARE, FORMARE SI INTEGRARE 

SOCIO-PROFESIONALA A PERSOANELOR CU HANDICAP TG-CARBUNESTI 

 

Activitatea din anul 2005 a Centrului Pilot Tg-Cărbuneşti a fost amplă şi diversificată, 

obiectivele propuse au fost bine realizate, concretizându-se în activităţi consistente şi benefice adaptării 

şi integrării ulterioare a beneficiarilor. Activităţile sunt defalcate pe compartimente, fiecare 

compartiment venind în sprijinul beneficiarilor, ajutându-i în timp să le fie puse în valoare capacităţile 

şi potenţialul fiecăruia. 

Activităţile din cadrul Centrului Pilot Tg-Cărbuneşti se remarcă, în anul 2005, printr-un aport 

susţinut din partea angajaţilor în ceea ce priveşte tot complexul de sarcini întreprinse pe 

compartimente. Toate aceste activităţi conferă sprijin pentru 30 de beneficiari (28 interni şi 2 externi), 

dintre care 16 fete şi 12 băieţi – interni şi 2 fete externe, 6 persoane cu handicap mediu, 19 cu handicap 

accentuat şi 3 cu handicap sever (dintre interni), o persoană cu handicap mediu şi una cu handicap 

accentuat (dintre externi).  

Celor 30 de beneficiari li se oferă servicii medicale atunci când este cazul, iar la 4 beneficiari 

tratamentul medicamentos este administrat în mod constant în funcţie de diagnostic. 

Comisia de observare, compusă din psiholog, asistent social, psihopedagog, analizează 

îndeaproape situaţia fiecărui caz, luându-se în considerare atât capacităţile, puterea lor de concentrare şi 

de asimilare, cât şi preferinţa lor de a fi selectaţi şi repartizaţi în sectoarele de activitate. 

Derularea activităţii constă în numeroase acţiuni concretizate în: 

 evaluări anuale (după model luxemburghez) ce cuprind: independenţa în timpul zilei, 

atitudinea la lucru, contactul social, psihomotricitatea, funcţionarea intelectuală, limbajul, 

personalitatea, cunoştinţe şcolare, bilanţul kinetoterapeutic, particularităţi medicale, 

orientarea propusă; 

 modulul care cuprinde activităţi de la simplu la complex pentru achiziţionarea cunoştinţelor 

teoretice şi practice; 

 însemnări lunare în caietul de observaţii; 

 statistică trimestrială; 

 raport de constatare la domiciliu asistatului; 

 revizuirea anuală a certificatului de încadrare în gradul de handicap. 



 În plan secund se situează compartimentul educativ având un rol bine definit, ajutând 

beneficiarii să le fie explorate abilităţile şi capacităţile cu privire la dezvoltarea imaginaţiei şi a 

creativităţii, precum şi la modul de a asimila cât mai multe informaţii. Activităţile au constat în acţiuni 

de orientare în spaţiu şi timp, de cunoaştere a mediului înconjurător, a corpului şi igienei corporale, 

îmbunătăţirea dexterităţii. 

Organizarea de mici excursii în împrejurimile oraşului, precum şi proiectele prin care 

beneficiarii au învăţat cum să se poarte în magazin, cum să efectueze mici cumpărături, au fost extrem 

de utile. 

Un alt compartiment important este cel de reeducare funcţională, a cărui activitate s-a 

desfăşurat cu scopul de a veni în întâmpinarea beneficiarilor Centrului Pilot, care suferă de diferite 

afecţiuni ale aparatului neuromioartrokinetic, care au repercursiuni asupra bunei desfăşurări a activităţii 

cotidiene a acestora. 

Fiecare beneficiar a fost supus unei evaluări kinetice, care are menirea de a dezvălui existenţa 

afecţiunilor care se pretează tratamentului kinetic. Pentru a se observa menţinerea sau progresul stărilor 

funcţionare, beneficiarii cărora li s-a evidenţiat o afecţiune de acest gen, sunt supuşi unor evaluări 

kinetice din 6 în 6 luni. 

Fiecărui adult, intern sau extern, inclus în programul compartimentului de reeducare 

funcţională, i s-a întocmit un program de asistenţă kinetică individualizat, în funcţie de perturbările 

funcţionale prezente. Acest program kinetic cuprinde obiectivele urmărite, precum şi tehnicile şi 

metodele de abordare specifice afecţiunilor aparatului neuromioartrokinetic. 

În programul compartimentului de reeducare funcţională au fost cuprinşi, pe parcursul anului 

2005, un număr de 21 beneficiari, care prezintă o gamă largă de afecţiuni, printre care se numără: 

sechele ale ECI, deviaţii şi atitudini vicioase în diferite planuri ale coloanei vertebrale, tulburări statice 

ale piciorului, dificultăţi de menţinere a unei posturi, sau a unui aliniament corect corporal, dificultăţi 

de mers sau în abilitatea de a executa o serie de gestici obişnuite, tulburări de echilibru. 

Rolul beneficiarilor este acela de a-şi desfăşura activităţile în sectoarele incluse în cadrul 

Centrului, ce au ca scop principal posibilitatea încadrării în muncă. Sectoarele de activitate, care 

implică serviciile furnizate de Centru: croitorie, bucătărie, brutărie-patiserie, coafură, horticultură, 

carmangerie, tâmplărie şi minifermă le facilitează accesul în sfera socio-profesională, dezvoltându-se la 

fiecare laturi cu caracter pozitiv, evidenţiate prin munca în echipă, modul de organizare acolo unde îşi 

desfăşoară activitatea dublă, cât şi igiena şi securitatea muncii, toate acestea concurând la pregătirea 

pentru o viaţă independentă şi la formarea relaţiilor interumane. 

Sectorul croitorie pune la dispoziţie mijloacele unei formări profesionale în procesul tehnologic 

de confecţionare a diferitelor produse: lenjerii, halate, salopete, costume etc. beneficiarii, în funcţie de 



posibilitatea de adaptare şi datorită timpului suficient pentru însuşirea acestei meserii, acordă acurateţe 

şi receptivitate maximă. 

În acest sector au fost repartizaţi 4 beneficiari, posedând diferite grade de handicap, cu un 

coeficient de inteligenţă cuprins între 40-64. Ritmul lor de dezvoltare intelectuală şi asimilare a 

cunoştinţelor diferă, putând astfel concluziona o alternanţă în evoluţia fiecăruia. Unii dintre ei, având o 

capacitate de percepere bună, s-au evidenţiat prin muncă, depunând efort maxim în derularea 

activităţilor, fapt ce s-a concretizat în asimilarea cunoştinţelor procesului tehnologic în cursul celor doi 

ani de activitate, astfel fiind acceptată ideea unei posibile calificări şi integrări în muncă, ceilalţi 

neacumulând decât formarea unor deprinderi de bază, consolidate în timp, exersate şi repetate în mod 

constant. Această categorie de persoane cu handicap accentuat nu depăşeşte performanţa scontată.  

Acest sector şi-a lărgit aria de produse în fiecare an, aducând beneficii consistente unităţii. 

În anul 2005 s-au realizat produse în valoare totală de 25.861,70 lei, având la sfârşitul anului un 

stoc de materiale de 5.324 lei. 

Sectorul bucătărie oferă calificare într-un domeniu cu o mare căutare pe piaţa muncii. Obţinând 

această calificare, beneficiarii se pregătesc în sfera profesională, cât şi pentru viaţa de familie. 

Compartimentul bucătărie asigură, prin aparatura modernă adaptată în vederea facilitării activităţilor 

incluse în aria sectorului culinar, pregătirea pentru o viaţă autonomă şi iniţierea în actele vieţii 

cotidiene. În sectorul de bucătărie se formează 8 beneficiari, care desfăşoară activităţi de la simplu la 

complex, care includ curăţenia zilnică la locul de muncă, aranjarea şi debarasarea sălii de mese, 

pregătirea meniului zilnic, precum şi dezinfectarea şi spălarea veselei, toate acestea fiind efectuate sub 

îndrumarea personalului responsabilizat şi în funcţie de potenţialul fiecărui beneficiar.  

Sectorul brutărie – patiserie oferă o gamă largă de produse de panificaţie atât pentru uz intern, 

cât şi pentru cel extern. Produsele realizate se remarcă prin calitate, fapt ce determină un circuit 

continuu cu mediul extern, demonstrat prin comenzile solicitate în mod constant, acestea aducând un 

suport material semnificativ. În sectorul brutărie – patiserie sunt plasaţi 6 beneficiari, care au dat 

dovadă de multă eficienţă, observându-se spiritul gospodăresc, care i-a ajutat să-şi îmbunătăţească 

modul de lucru.  

S-au  realizat produse de patiserie şi brutărie în valoare de 25.990,38 lei, la sfârşitul anului 

având un stoc de materii prime în valoare de 2.256 lei, cheltuielile cu materiile prime fiind de 

16.636,37 lei. 

Sectorul coafură este dotat cu aparatură modernă utilizată atât pentru beneficiarii Centrului, cât 

şi pentru persoanele care vin din exterior. Salonul de coafură are în componenţa sa un singur beneficiar, 

care se formează în acest stagiu de pregătire, învăţând un ciclu de module cuprinzând activităţi de la 

cele mai simple până la cele cu un conţinut complex, sub îndrumarea continuă a specialistului în 



domeniu. Pe perioada acestui an, persoanele venite din exterior, datorită calităţii lucrului, au optat să 

beneficieze de serviciile furnizate de salonul de coafură. S-au înregistrat venituri, la acest salon, în 

valoare de 1.872,50 lei. 

Pentru derularea activităţilor din sfera sectorului de horticultură, unitatea dispune de o 

suprafaţă de 3 ha. teren arabil, pe care se demarează activităţi agricole, care includ mai multe sectoare: 

pomicultură, legumicultură, cultură de plante furajere. În acest sector îşi desfăşoară activitatea patru 

beneficiari al căror aport contribuie atât în sfera de  legumicultură unde funcţionează trei solarii în care 

se găsesc diverse legume, care odată cu încetarea procesului de maturizare sunt distribuite spre vânzare 

prin magazinele proprii, cât şi prin activităţile legate de pomicultură, cum ar fi: tăiatul, stropitul şi 

săpatul pomilor. 

Din vânzarea produselor de grădinărit s-a realizat un venit de 1.816,15 lei. 

Sectorul carmangerie, prin dotarea cu aparatură corespunzătoare de performanţă şi prin 

respectarea normelor igienico-sanitare, conferă iniţiere, formare şi instruire profesională deosebită. 

Acest sector de activitate s-a remarcat prin eficienţă, punând la dispoziţie produse preparate din carne, 

respectându-se procesul tehnologic de tranşare, preparare, ambalare, etichetare, depozitare şi congelare. 

În acest sector se iniţiază şi îşi desfăşoară activitatea un singur beneficiar, ce s-a remarcat prin 

procesul de asimilare al cunoştinţelor teoretice şi practice. 

Valorificarea produselor rezultate din activitatea depusă în acest sector a generat încasări în 

sumă de 35.552,83, cheltuielile ocazionate de aprovizionarea cu materii prime atingând suma de 

32.033,98 lei, la finele anului 2005 înregistrându-se un stoc de materie primă de 4.850 lei. 

În anul 2005 sectorul tâmplărie a fost considerat unul dintre sectoarele cu o dezvoltare 

progresivă a nivelului de producţie, crescând cota de investiţii în acest domeniu. 

Condiţiile de lucru sunt corespunzătoare, prin dotarea cu aparatură modernă, efectuându-se 

numai la comandă obiecte de mobilier precum: scaune, dulapuri, paturi, mese etc. 

În interiorul sectorului nu se află nici un beneficiar datorită complexităţii modului de lucru. 

Veniturile încasate ca urmare a activităţii desfăşurate în acest sector au fost în sumă de 

14.419,22 lei, cheltuielile s-au ridicat la suma de 26.753,93 lei, stocul de material lemnos existent la 

sfârşitul anului a fost de 18.323 lei. 

Sectorul zootehnic dispune de condiţii optime pentru creşterea animalelor. În acest sector se 

cresc bovine, porcine şi păsări, urmând ca numărul acestora să crească considerabil. Este unul dintre 

cele mai dinamice sectoare ale Centrului, cu un volum de muncă mare şi permanent. La desfăşurarea 

activităţilor de zootehnie participă trei beneficiari, care şi-au însuşit cunoştinţe legate de creşterea şi 

îngrijirea animalelor domestice. 



Produsele obţinute asigură suportul de hrană zilnică al beneficiarilor şi se comercializează prin 

magazinul propriu. 

La sfârşitul anului 2005, la ferma de animale existau 29 capete (2 vaci reproducţie, 5 viţei, 2 

porci şi 10 purcei până la 60 kg), iar efectivul de păsări era de 37 bucăţi. 

Animalele sacrificate au condus la realizarea unor încasări în sumă de 18.732,17 lei, cheltuielile 

cu furajele fiind în sumă de 12.557,61 lei. 

Execuţia cheltuielilor din bugetul anexă (sectorul extrabugetar) aprobat pentru anul 2005 se 

prezintă astfel: 

- cheltuieli de personal      34.741 lei; 

- cheltuieli materiale     148.033 lei. 

Pentru susţinerea economică a activităţii extrabugetare a fost primită o subvenţie de 31.800 lei, 

cheltuită integral pentru asigurarea cheltuielilor de personal. 

Din veniturile încasate la nivelul anului 2005, în sumă de 137.801 lei, 2.941 lei au fost utilizaţi 

pentru acoperirea cheltuielilor de personal care nu au fost suportate din subvenţie, diferenţa de 134.860 

lei fiind utilizaţi pentru asigurarea necesarului de materii prime şi materiale, pentru dotarea 

suplimentară a atelierelor (ladă frigorifică magazin = 1761,93 lei; achiziţionarea unei vaci pentru 

reproducţie = 2500 lei; strung lemn = 470 lei; freză lemn = 484,50 lei), pentru acordarea stimulentului 

financiar lunar beneficiarilor din Centru (1.800 lei). 

S-au înregistrat furnizori restanţi în sumă de 5.104 lei, precum şi clienţi neîncasaţi în sumă de 

4.556 lei, beneficiul realizat în anul 2005 fiind de 12.500 lei. 

Din resursele alocate de Consiliul Judeţean Gorj pentru anul 2005 (538.200 lei cheltuieli de 

personal, 440.000 lei cheltuieli materiale, 39.865 lei cheltuieli de capital), au fost atinse următoarele 

obiective: 

- construcţia a două solarii      9.000 lei; 

- achiziţionarea unei vaci reproducţie     3.000 lei; 

- achiziţionarea a 3 viţei      2.500 lei; 

- montarea unei centrale termice     6.940 lei; 

- achiziţionarea unei maşini de cusut industrială   1.927 lei; 

- achiziţionarea unei maşini de tocat carne ind.   3.197 lei; 

- amenajarea unui teren de sport   13.300 lei, 

asigurându-se totodată funcţionarea normală a activităţii Centrului. 

Astfel, în cadrul Centrului Pilot Tg–Cărbuneşti, prin diversificarea acţiunilor ce au avut loc pe 

tot parcursul anului 2005, s-a pus accentul pe folosirea potenţialului fiecăruia, demararea de noi 



proiecte ce vin în sprijinul persoanelor cu handicap, pentru ca aceştia să devină, ulterior, semiautonomi 

şi utili societăţii. 

În anul 2005 a crescut profitul Centrului, fiecare sector contribuind cu produse finite, prin 

comercializarea acestora facilitând achiziţionarea altor bunuri necesare unităţii. 

 

DIRECŢIA COMUNITARĂ JUDEŢEANĂ  

DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR 

 

În cursul anului 2005, Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Gorj şi 

serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor, constituite în conformitate cu 

prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 84/2001, şi-au desfăşurat activitatea stabilită şi reglementată de 

actele normative în vigoare şi dispoziţiile de linie, pentru punerea în legalitate pe linie de stare civilă şi 

evidenţa persoanelor a cetăţenilor care au solicitat acest lucru. 

Odată cu punerea în aplicare a Ordonanţei nr. 84/2001, în judeţul Gorj au fost înfiinţate în 

subordinea Consiliului Judeţean Gorj – Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor, iar în 

subordinea consiliilor locale Tg-Jiu, Motru, Novaci, Rovinari, Turceni, Tg-Cărbuneşti şi Bumbeşti-Jiu 

– servicii publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor. 

Conform noilor state de funcţiuni au fost încadraţi de la începutul anului un număr de 13 

salariaţi la Direcţia Judeţeană. Direcţia Comunitară Judeţeană a beneficiat de spaţii şi fonduri necesare 

desfăşurării în bune condiţiuni a activităţii, urmând ca şi în cursul anului 2006 să-i fie alocate fondurile 

solicitate. 

Potrivit competenţelor, activitatea Direcţiei Comunitară Judeţene de Evidenţă a Persoanelor 

Gorj vizează două componente majore; 

 

1. Activitatea desfăşurată pe linie de evidenţă a  persoanelor şi ghişeu unic  

De la începutul anului, serviciile comunitare locale de evidenţă a persoanelor au fost preocupate 

de diminuarea numărului de restanţieri, eliberarea de acte de identitate, eliberare cărţilor de alegător, 

preluarea actelor în sistem de ghişeu unic şi înregistrarea şi soluţionarea cererilor pe linie de stare 

civilă, astfel: 

o dacă la începutul anului se înregistrau un număr de 4453 persoane nepuse în legalitate pe 

linie de evidenţa persoanelor din anii anteriori, la data de 01.12.2005 numărul acestora s-a 

redus la 2755 persoane; 

o au fost efectuate un număr de 8 acţiuni în teren pentru preluarea documentelor şi imaginii 

aferente, cu această ocazie fiind puse în legalitate un număr de 81 persoane care nu 



solicitaseră eliberarea unui nou act de identitate ca urmare a expirării sau la împlinirea 

vârstei de 14 ani; 

o au fost luate în evidenţă de la începutul anului un număr de 3127 persoane, populaţia activă 

a judeţului la data de 01.12.2005, fiind de 382094 persoane; 

o au fost soluţionate prin eliberare de cărţi de identitate un număr de 29810 cereri, precum şi 

un număr de 827 cereri de eliberare a cărţilor provizorii de identitate, astfel totalul actelor de 

identitate este la data de 01.12.2005 de 30637; 

o din totalul actelor de identitate emise de serviciile locale un număr de 6584 cărţi de 

identitate au fost eliberate ca urmare a schimbării domiciliului fiind aplicate de asemenea, 

un număr de 2387 vize de reşedinţă; 

o au fost produse odată cu eliberarea cărţii de identitate sau la împlinirea vârstei de 18 ani, un 

număr de 23968 cărţi de alegător, o parte din acestea fiind deja distribuite de formaţiunile de 

ordine publică din cadrul poliţiei în baza protocolului privind realizarea sarcinilor comune 

pentru distribuirea cărţilor de alegător, încheiat între I.N.E.P. – C.N.A.B.D.E.P. – I.G.P.R., 

numărul 195864, restul fiind returnate, în vederea distribuirii de serviciile publice 

comunitare locale care arondează localitate de domiciliu a titularului cărţii de alegător; 

o actualizarea şi predarea modificărilor aduse listelor electorale permanente , aflate în 

păstrarea primăriilor şi judecătoriilor, s-a efectuat la termenul prevăzut de Legea 373 din 

24.09.2004 privind alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, respectiv la data de 

10.03.2005, această activitate a făcut obiectul controlului efectuat de către Autoritatea 

Electorală Permanentă la data de 21.06.2005, la sediul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a 

Persoanelor Gorj; 

o pe parcursul anului 2005 au fost efectuate un număr de 61751 verificări în evidenţele proprii 

din care, pentru M.A.I. 51406, pentru M.Ap.N. - 226, pentru alte ministere – 9765, pentru 

persoane fizice – 77 şi pentru agenţi economici – 277; totodată furnizarea de date s-a 

efectuat cu respectarea prevederilor Legii 677/2001, serviciile comunitare de evidenţă a 

persoanelor notificându-se la Autoritatea de Supraveghere, mai  puţin S.P.C.L.E.P. 

Bumbeşti-Jiu care se află în curs de notificare; 

o prin atribuţiile ce-i revin, Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Gorj a 

efectuat pe parcursul anului, la termenele stabilite în planificare, un număr de 21 controale 

la serviciile publice comunitare locale, ocazie cu care nu au fost  constatate probleme 

deosebite, care să fi făcut obiectul unor abateri grave, neajunsurile constatate au fost 

remediate în termenele stabilite prin actele de control, responsabilitatea executării sarcinilor 



trasate revenind şefiilor de servicii; 77 controale efectuate de lucrătorii serviciilor publice 

comunitare locale la nivelul instituţiilor de protecţie  socială şi spitale; 

o pe linia ghişeului unic, la nivelul celor  3 servicii care preiau acte în acest sistem, au fost 

primite un număr de 4039 cereri de eliberare a paşapoartelor simple, 3 cereri de 

preschimbare a certificatelor de înmatriculare, care, după confecţionare de serviciile 

specializate, au fost predate spre înmânare serviciilor publice comunitare locale de evidenţă; 

o în cursul anului 2005 au fost date publicităţii, prin media locală, un număr de 75 anunţuri 

sau articole privitoare la activitatea de eliberare a actelor de identitate fiind întreprinse şi un 

număr de 32 instruiri pentru prevenirea încălcării legii; 

o la sfârşitul perioadei analizate a fost depistat un urmărit general. 

2. Activitatea desfăşurată pe linie de stare civilă 

În baza sarcinilor comune ce revin serviciului de evidenţă a persoanelor şi biroului stare civilă 

au fost soluţionate un număr de 32 dosare ce au ca obiect rectificare acte stare civilă, fiind înaintate 

spre soluţionare instanţelor de judecată, au fost avizate pozitiv un număr de 38 dosare schimbare 

nume/prenume pe cale administrativă, 1 dosar de schimbare a numelui pe cale administrativă fiind 

respins, au fost înaintate spre soluţionare la I.N.E.P. un număr de 120 cereri de transcriere a actelor de 

stare civilă încheiate în străinătate şi au fost soluţionate un număr de 33 dosare ce au avut ca obiect 

înregistrarea tardivă a persoanelor neînregistrate la starea civilă. 

Tot pe linie de stare civilă, s-au mai desfăşurat următoarele activităţi: 

 a fost introdusă o acţiune de anulare a menţiuni de pe marginea actului de stare civilă; 

 au fost eliberate un număr de 342 carnete certificate naştere, 100 carnete certificate 

căsătorie, 183 carnete certificate de deces; 

 au fost eliberate un număr de 20 registre naştere, 20 registre căsătorie şi 20 registre deces; 

 au fost efectuate un număr de 7 instruiri ce au vizat toţi ofiţerii-delegaţi pe linie de stare 

civilă existenţi la nivelul celor 70 localităţi ale judeţului; 

 s-a participat la predarea/primirea activităţii de stare civilă la un număr de 4 localităţi; 

 au fost operate un număr de 8500 menţiuni pe marginea actelor de stare civilă; 

 au fost acordate un număr de 4 dispense de vârstă pentru încheierea căsătoriei; 

 au fost efectuate un număr de 59 verificări ale activităţii de stare civilă la nivelul 

localităţilor. 

3. Pregătirea profesională a personalului din cadrul serviciilor publice comunitare de evidenţă 

a persoanelor s-a desfăşurat, trimestrial, la datele stabilite cu întreg personalul serviciilor publice 

comunitare de evidenţă (poliţişti şi personal contractual) în conformitate cu Planul tematic transmis de 

I.N.E.P..  



Lunar, au fost prelucrate dispoziţiile şi instrucţiunile transmise de către I.N.E.P., materialele 

dezbătute fiind predate în copie sau format electronic şi serviciilor comunitare locale de evidenţă a 

persoanelor. 

Cu toate măsurile întreprinse de lucrătorii serviciilor comunitare de evidenţă a persoanelor în 

vederea prevenirii falsurilor prin substituire de persoană, în cursul lunii decembrie 2005, la nivelul 

S.P.C.L.E.P. Motru a fost înregistrat un astfel de caz, ce a avut ca finalitate eliberarea unei cărţi de 

identitate prin substituire de persoană şi apoi eliberarea unui paşaport simplu, fiind întocmite actele 

premergătoare săvârşirii infracţiunii de fals privind identitatea. 

Soluţionarea petiţiilor şi primirea în audienţă a cetăţenilor 

Atât Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Gorj, cât şi serviciile comunitare 

locale de evidenţă au prevăzut şi afişat în locuri special amenajate, programul de primire în audienţă a 

cetăţenilor, iar la nivelul direcţiei s-a realizat o pagină web, în care sunt cuprinse inclusiv coordonatele 

de contact ale persoanelor cu atribuţii pe această linie. 

Direcţiei Comunitare Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Gorj i-au fost adresate, în cursul 

anului 2005, un număr de 16 petiţii, în care, cu precădere, se solicitau date referitoare la alte persoane. 

Tuturor petiţionarilor le-a fost transmis răspuns în termenul prevăzut de lege.  

Pentru anul 2006, Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Gorj şi serviciile 

comunitare locale de evidenţă a persoanelor  îşi propun  ca  nivelul serviciilor prestate populaţiei să 

crească în calitate şi operativitate. 

 
Doamnelor şi domnilor consilieri, 

 

Apreciez că actualul Consiliu Judeţean a desfăşurat şi desfăşoară o activitate extrem de 

responsabilă, având în vedere problemele economice şi sociale dificile cu care se confruntă judeţul 

nostru. 

 Chiar dacă au fost dezbateri aprinse în plen, vreau să subliniez că, atunci când proiectul de 

hotărâre a însemnat un câştig pentru judeţ, votul final a fost favorabil. Şi trebuie să mă refer aici, în 

special, la proiectele aducătoare de finanţări extrabugetare, din fonduri interne sau externe. 

Referitor la  nerealizările anului 2005, o mare parte mi le însuşesc, dar nu este lipsit de 

importanţă să subliniem că s-au înregistrat şi progrese, reflectate  în schimbarea imaginii judeţului. 

Fie că este vorba de modernizarea şi refacerea infrastructurii, de reţelele de alimentare cu apă sau 

gaze naturale, fie de crearea unor condiţii moderne pentru desfăşurarea actului de învăţământ ori de 

calitatea  acţiunilor culturale, sportive şi turistice, trebuie să recunoaştem că toate acestea sunt rodul 

implicării tuturor consilierilor judeţeni, indiferent de orientarea politică.  



Experienţa activităţii desfăşurate în decursul anului trecut mă obligă să spun că reuşitele ar fi 

fost mult mai numeroase, dacă am fi putut beneficia de o autonomie locală şi o descentralizare reală. 

Materializarea tuturor iniţiativelor noastre nu ar fi fost posibilă fără eforturile aparatului 

propriu al Consiliului Judeţean şi ale unităţilor subordonate, dar nici fără disponibilitatea la 

colaborare de care au dat dovadă permanent unităţile deconcentrate şi Instituţia Prefectului. Ca 

autentici organizatori ai dezvoltării şi modernizării localităţilor, ai coeziunii şi solidarităţii sociale, 

ne-au stat alături şi ne-au impulsionat permanent în activitatea de zi cu zi, primarii şi  consilierii locali 

din municipii, oraşe şi comune. 

Consolidarea unei administraţii publice eficiente, în concordanţă cu cerinţele comunităţii 

europene, informarea promptă şi permanentă a cetăţenilor şi implicarea acestora în adoptarea 

deciziilor sunt şi rezultatul sprijinului continuu din partea structurilor mass-media. 

Concluzia cea mai importantă pe care o putem desprinde din activitatea desfăşurată în anul 

2005 este că, în administraţie, singura politică eficientă este aceea pusă în slujba cetăţenilor  judeţului 

Gorj.  

 Vă mulţumesc! 

 

02.06.2006 

 Preşedinte, 

Ion Călinoiu 
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