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Doamnelor şi domnilor consilieri, 

Stimaţi invitaţi, 

Anul 2008 a însemnat, pentru preşedintele Consiliului Judeţean Gorj, încheierea 

unui mandat politic, încredinţat de consilierii judeţeni în mai 2004 şi începerea celui de-

al doilea mandat în această funcţie, de data aceasta prin voinţa directă a gorjenilor, 

care s-au prezentat la urne în data de 1 iunie 2008. 

 Alegerea nominală a preşedinţilor de consilii judeţene, în conformitate cu H.G. nr. 

219 din 4 martie 2009, a adus un plus de legitimitate şi credibilitate acestei funcţii, dar şi 

mai multă încredere şi responsabilitate pentru cel ales. 

 Din această perspectivă, consider potrivit să vă prezint astăzi, doamnelor şi 

domnilor consilieri, o analiză a celor întreprinse de preşedintele Consiliului Judeţean 

Gorj în cursul anului trecut, ca un tot unitar, şi nu pe intervale de timp, separate de data 

alegerilor locale. 

 Continuarea firească a mandatului de preşedinte, prin voinţa alegătorilor gorjeni, 

a fost o recunoaştere a acţiunilor pozitive, iniţiate şi derulate de instituţia consiliului 

judeţean, pe parcursul a patru ani. Este un lucru pozitiv şi faptul că, în acest mod, am 

primit girul de a derula pe mai departe investiţii majore pentru judeţ, de a completa şi 

îmbunătăţi Strategia de dezvoltare socio-economică a judeţului, prin măsuri mereu 

actualizate şi puse în concordanţă cu oferta instituţiilor europene în domeniul întăririi 

capacităţii administrative, a protecţiei mediului, îmbunătăţirii infrastructurii sau protecţiei 

sociale. 

 În activitatea de reglementare, preşedintele consiliului judeţean a urmărit, în 

cadrul atribuţiilor care îi revin, îndeplinirea hotărârilor Consiliului Judeţean Gorj, ca for 

deliberativ. 

În cursul anului 2008, Consiliul Judeţean Gorj s-a întrunit în 12 şedinţe, dintre 

care 9 ordinare şi 3 extraordinare, adoptându-se 109 hotărâri, iar preşedintele 

consiliului judeţean a emis în cursul aceluiaşi  an,  un număr de 820 dispoziţii. 

Hotărârile adoptate se referă la rezolvarea unei palete largi de probleme, în 

funcţie de necesităţile de dezvoltare economico-socială a judeţului, şi anume: probleme 

organizatorice, probleme privind bugetul, probleme de personal, probleme de 

patrimoniu, probleme de cooperare şi dezvoltare regională, probleme tehnice, 

probleme de drumuri, strategii şi programe. 

Pentru rezolvarea problemelor specifice ale autorităţii administraţiei publice 

judeţene, preşedintele consiliului judeţean a iniţiat un număr de 102 proiecte de 
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hotărâri dintr-un total de 109 hotărâri adoptate. Toate hotărârile consiliului judeţean au 

fost duse la îndeplinire. 

Aş vrea să apreciez în mod deosebit buna colaborare pe care comisiile de 

specialitate au avut-o cu compartimentele din aparatul de specialitate al consiliului în 

elaborarea documentelor ce au făcut obiectul analizelor şi dezbaterilor, precum şi 

cooperarea comisiilor de specialitate cu grupurile de consilieri judeţeni pentru 

promovarea şi susţinerea intereselor Consiliului Judeţean Gorj. Fără acest mod de lucru 

deschis şi cooperant, nu ar fi fost posibilă aprobarea proiectelor de hotărâri supuse 

dezbaterilor. 

Obiectivul privind întărirea capacităţii administrative a înregistrat progrese 

vizibile. În dezvoltarea instituţională, putem vorbi de progrese majore reliefate atât în 

reducerea birocraţiei şi orientarea serviciilor către satisfacerea nevoilor cetăţenilor, cât 

şi în creşterea gradului de competenţă a angajaţilor, prin participarea la diferite 

programe de instruire. Progresele şi dificultăţile înregistrate la fiecare obiectiv specific 

din domeniu sunt prezentate pe larg în cuprinsul raportului. 

Judeţul Gorj a fost cooptat, alături de alte şase judeţe din ţară, în proiectul 

Strategiei şi Planului de acţiune pentru menţinerea şi creşterea integrităţii în 

administraţia publică locală în perioada 2008 – 2010. Proiectul, denumit „Dezvoltarea 

capacităţii de advocacy a organizaţiilor neguvernamentale locale”, a fost realizat de 

către Centrul de Resurse Juridice şi Asociaţia Pro Democraţia şi este finanţat de 

Uniunea Europeană prin programul PHARE 2005 – Consolidarea Democraţiei în 

România. Consiliul Judeţean Gorj apare pe „Lista albă” a instituţiilor 

administraţiei publice locale privind implementarea acestei strategii. 

Un obiectiv specific urmărit permanent în decursul anului 2008 a fost asigurarea 

unui management performant al resurselor umane.  

În acest scop, ne-am propus asigurarea unei colaborări cât mai eficiente şi flexibile 

în interiorul aparatului de specialitate. Am dispus modificarea organigramei, înfiinţarea 

de noi structuri, în scopul asigurării unei funcţionalităţi optime, în concordanţă cu 

cerinţele legislaţiei şi specificul activităţii din perioada post-aderare. 

Astfel, în vederea respectării noilor reglementări în domeniul transportului public 

judeţean, încă din luna decembrie 2007 am supus aprobării consiliului judeţean 

înfiinţarea Compartimentului pentru transport public judeţean în structura Direcţiei 

tehnice, pentru ca,  începând cu luna ianuarie 2008, acesta să poată deveni funcţional. 

De asemenea,  în luna februarie 2008, am înfiinţat în structura Direcţiei cooperare 

şi dezvoltare regională un nou serviciu - Serviciul management de proiect, în scopul 



Consiliul Județean Gorj             Raportul Președintelui 2008 

 

7 

creşterii capacităţii administrative pentru accesarea fondurilor internaţionale pentru 

dezvoltare şi modernizare.  

În structura aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 20/22.08.2008 

organigrama aparatului de specialitate a cuprins un număr total de 167 posturi, din 

care: 

• 105 funcţii publice de execuţie, 

• 15 funcţii publice de conducere 

• 46 funcţii contractuale de execuţie 

• 1 funcţie contractuală de conducere 

În scopul asigurării necesarului de personal de specialitate, conform structurii 

aprobate, am organizat în cursul anului 14 concursuri de ocupare a funcţiilor publice 

vacante, dintre care: 

-     2 pentru funcţii de conducere; 

-     12 pentru funcţii de execuţie. 

Pornind de la obiectivele şi criteriile de performanţă stabilite potrivit prevederilor 

legale, am evaluat performanţele profesionale ale personalului din subordine şi am 

dispus evaluarea întregului personal de către cei care au calitatea de evaluator. Am 

constatat, în baza unei analize a rezultatelor evaluării, necesitatea îmbunătăţirii 

procesului de evaluare, în sensul detalierii obiectivelor şi stabilirii unor criterii de 

performanţă suplimentare.  

Realizarea unei evaluări obiective are un rol determinant în identificarea 

problemelor întâmpinate cu privire la îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, precum şi a 

nevoilor de instruire ale personalului pentru îmbunătăţirea performanţelor profesionale 

individuale. 

În cadrul strategiei de modernizare a administraţiei publice judeţene, un rol 

deosebit de important îl ocupă dezvoltarea competenţelor profesionale ale  

funcţionarilor publici şi personalului contractual, în scopul asigurării unui serviciu public 

de calitate, transparent şi eficient, în beneficiul cetăţenilor. 

Astfel, am dispus participarea a 23 funcţionari publici la cursuri de pregătire 

profesională în domeniul specific de activitate şi am asigurat condiţiile pentru 

participarea a 23 consilieri judeţeni la programe de perfecţionare profesională în anul 

2008. 

 În acelaşi scop, în cadrul proiectului “EUROADMINISTRAŢIE” au obţinut 

certificate ECDL 120 persoane. Au fost emise un număr de 50 certificate de absolvire a 
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cursului ECDL Start, 70 certificate de absolvire a cursului ECDL Complet, 17 certificate 

de absolvire a ECDL Specialist. 

Pe lângă aceste măsuri, am stabilit responsabilităţi în domeniul securităţii şi 

sănătăţii în muncă, am reorganizat Comitetul de securitate şi sănătate în muncă la 

nivelul consiliului judeţean şi am asigurat participarea persoanei căreia i-au fost 

desemnate atribuţii în domeniu, la programul de pregătire profesională organizat de 

Centrul de Pregătire şi Perfecţionare Profesională al Inspecţiei Muncii. 

De asemenea, am asigurat fondurile necesare şi condiţiile efectuării serviciilor 

medicale pentru supravegherea sănătăţii lucrătorilor şi stabilirii aptitudinii 

individuale pentru muncă. 

O componentă importantă a managementului resurselor umane este reprezentată 

de asigurarea unor structuri organizatorice eficiente la nivelul instituţiilor publice aflate 

sub autoritatea Consiliului Judeţean Gorj. 

În acest sens, în luna martie 2008, am supus aprobării consiliului judeţean 

organigramele, statele de funcţii şi regulamentele de organizare şi funcţionare ale 

următoarelor instituţii publice subordonate: 

-    Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” Târgu-Jiu; 

-   Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj; 

-    Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţa Persoanelor Gorj; 

-    Biblioteca Judeţeană „Christian Tell” Gorj; 

-    Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” 

-    Serviciul Public Judeţean SALVAMONT Gorj; 

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

-    Şcoala Populară de Artă Târgu - Jiu. 

În ceea ce priveşte Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Gorj, aceasta a fost supusă unui proces de reorganizări succesive, ultima reorganizare 

având loc cu începere de la 01.01.2008, prin înfiinţarea Serviciului de evaluare 

complexă a persoanelor adulte cu handicap. 

De asemenea, am evaluat conducătorii instituţiilor publice subordonate şi 

am dispus evaluarea managementul instituţiilor de cultură aflate sub autoritatea 

Consiliului Judeţean Gorj, în scopul verificării modului în care au fost realizate 

obligaţiile asumate prin contractele de management, în raport cu resursele financiare 

alocate, de către managerii acestor instituţii. 
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În luna august 2008, în vederea eficientizării activităţii Muzeului Judeţean Gorj 

„Alexandru Ştefulescu”, am supus aprobării consiliului judeţean reorganizarea acestei 

instituţii. Ulterior acestui demers, am asigurat organizarea concursului de proiecte de 

management  pentru ocuparea postului vacant de director (manager) al acestei instituţii. 

De asemenea, am organizat concursul de ocupare a funcţiei de director adjunct 

(economic) la Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” Târgu-Jiu, funcţie nou 

înfiinţată conform prevederilor O.G. nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de 

spectacole şi concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

* 

În continuare, voi prezenta foarte pe scurt aprecierile mele referitoare la 

activitatea desfăşurată în anul 2008 de direcţiile şi serviciile de specialitate, aşa cum 

rezultă ea din rapoartele existente în cuprinsul materialului pe care vi-l supunem 

atenţiei.  

Activitatea Arhitectului şef a fost grevată de lipsă de iniţiativă în promovarea 

unor principii urbanistice moderne la nivelul judeţului. Limitarea activităţii acestei direcţii 

strict la acordarea de avize şi autorizaţii de construire nu corespunde rolului de 

coordonare şi îndrumare pe care Consiliul Judeţean Gorj, prin Arhitectul şef, trebuie să-l 

aibă în configurarea unor aşezări rurale sau urbane care să respecte cerinţele de 

civilizaţie, fireşti pentru secolul XXI. Avem un specific local care poate să completeze 

foarte bine tendinţele în materie la nivel european.  

Din aceste motive, cu începere de la 1 ianuarie anul acesta, am dispus 

reorganizarea direcţiei în subordinea unui vicepreşedinte, pentru a da un semnal privind 

nevoia de viziune şi de acţiune integratoare a Arhitectului şef, cu domenii conexe prin 

finalitatea activităţii lor. Dacă vrem să promovăm Gorjul ca destinaţie turistică, avem 

nevoie, în primul rând,  de localităţi bine gospodărite, începând de la aspectul caselor – 

arhitectură, amplasament -, până la curăţenia cursurilor de apă, a căilor rutiere sau de 

acces în gospodării.  

Lansarea concursului privind localitatea cea mai bine gospodărită, dincolo de 

valoarea premiilor, mai mult simbolică, a reuşit să scoată din amorţeală chiar şi primari 

mai puţin activi. Este o iniţiativă pe care o vom continua, deoarece se finalizează cu un 

clasament care trebuie să-i pună pe gânduri pe cei aflaţi pe locurile codaşe, atunci când 

solicită fonduri de la consiliul judeţean. 

Direcţia cooperare şi dezvoltare regională a desfăşurat o activitate bună, 

dovadă fiind valoarea totală a sumelor atrase prin proiecte, în cursul anului 2008, la 

nivelul Consiliului Judeţean Gorj, de 97.961.169,98 lei (23.389.243,84 Euro). Dacă 
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procedura de atragere a finanţării este stăpânită bine de către direcţia de specialitate, 

care a reuşit o colaborare foarte bună şi cu celelalte direcţii din cadrul instituţiei, în ceea 

ce priveşte implementarea proiectelor este nevoie de o atenţie specială. Modul de 

cheltuire a banilor publici, fie ei europeni sau de la bugetul de stat rămâne temă de 

control chiar şi după 10 ani de la finalizarea proiectelor respective. Din acest motiv am 

dispus şi înfiinţarea Serviciului management de proiect, în cadrul aceleiaşi direcţii. 

Un alt compartiment care va trebui să-şi intensifice activitatea în anul 2009 este 

Compartimentul relaţii externe. Este nevoie de stabilirea de parteneriate viabile, atât în 

vederea atragerii de fonduri europene, cât şi pentru schimbul de bune practici. 

Direcţia juridică şi administraţie publică locală a avut, pe ansamblu, o 

activitate bună, atât în ceea ce priveşte Serviciul juridic, contencios, secretariat, cât şi 

Serviciul resurse umane, managementul funcţiei publice, relaţii publice. Trebuie 

subliniat însă că limitările introduse de legislaţia în domeniu în ceea ce priveşte 

evaluarea funcţionarilor publici şi a personalului contractual a făcut dificil de 

implementat un sistem obiectiv de evaluare bazat pe performanţă. Evaluatorii rămân 

tributari factorului subiectiv, ceea ce naşte nemulţumiri şi lipsă de motivaţie în rândul 

funcţionarilor evaluaţi.  

Cu privire la Compartimentul coordonare administraţie publică locală, trebuie să 

subliniez un minus de implicare în pregătirea şedinţelor consiliilor locale, fapt ce s-a 

reflectat în respingerea mai multor proiecte de hotărâri, ca urmare a lipsei de 

comunicare şi colaborare dintre primari şi consilierii locali. Acest aspect grevează 

acţiunile intercomunitare la nivelul întregului judeţ, prin excluderea anumitor localităţi din 

Strategia comună de dezvoltare economică şi socială.  

Pentru rezultate mai bune în activităţile deficitare ale Direcţiei juridice, ca şi 

pentru tot ceea ce înseamnă reforma administraţiei la nivelul întregii instituţiei, este 

nevoie de implicarea mult mai activă a Secretarului judeţului. 

Urmare a modificărilor de organigramă operate în anul 2007, în cadrul Direcţiei 

buget, finanţe-contabilitate şi achiziţii publice s-au creat legăturile de colaborare 

care conduc la o corectă executare a sarcinilor, în spiritul respectării legislaţiei în 

domeniu. Serviciul contabilitate a urmărit efectuarea cheltuielilor cu oportunitate, 

eficienţă şi în deplină legalitate. Este de menţionat rezultatul obţinut în urma controlului 

de fond al Curţii de Conturi, care a aprobat descărcarea de gestiune pentru anul 2007. 

Contul anual de execuţie bugetară pe anul 2008 a fost aprobat de către consiliul 

judeţean în ce priveşte structura pe capitole de venituri şi cheltuieli, prin hotărârea nr.52 

din 28.05.2009. 

De asemenea, achiziţia de produse, servicii şi lucrări s-a făcut, în toate 

cazurile, cu respectarea prevederilor Ordonanţei 34/2006, fapt reliefat şi de scăderea 
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numărului de contestaţii depuse în cazul licitaţiilor organizate de Consiliul Judeţean 

Gorj, prin descurajarea ofertanţilor care s-au considerat dezavantajaţi. În ce priveşte 

contestaţiile depuse, Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sau instanţele de 

judecată sesizate au menţinut soluţiile comisiilor de evaluare constituite în vederea 

susţinerii licitaţiilor la nivelul Consiliului Judeţean Gorj. 

Compartimentul IT a atins câteva obiective foarte importante în anul 2008: 

achiziţia de echipamente şi programe, extinderea şi modernizarea reţelei de 

calculatoare şi telefonie, astfel încât toţi funcţionarii au calculator, instruirea 

funcţionarilor în cadrul proiectului „Euroadministraţie”, pentru obţinerea certificatului 

ECDL pe diferite nivele, achiziţia unui program specializat de legislaţie, precum şi 

întreţinerea şi service-ul echipamentelor din dotare. Toate aceste activităţi au condus la 

îmbunătăţirii eficacităţii, eficienţei şi calităţii serviciilor publice furnizate cetăţenilor, dar şi 

la simplificarea metodologiilor de lucru. 

 Direcţia tehnică şi-a completat nucleul de specialişti, majoritatea salariaţilor 

din această direcţie căpătând responsabilităţi precise în domenii stricte, astfel încât 

activitatea de investiţii, dar şi cea de întreţinere şi reparaţii să fie cât mai precis 

monitorizate. Obiectivele principale din activitatea direcţiei au vizat lucrările în 

infrastructura rutieră, fie ele modernizări şi reabilitări, servicii de proiectare şi marcaje 

rutiere, fie tratamente bituminoase, lucrări de întreţinere şi reparaţii, dar şi investiţii şi 

reparaţii la clădirile de patrimoniu, în domeniul sănătăţii şi învăţământului, precum şi 

extinderea reţelei de alimentare cu apă şi canalizare.  

Direcţia de administrare a patrimoniului public şi privat nu şi-a identificat 

corect şi complet obiectivele, nu a găsit resurse pentru ocuparea şi utilizarea cât mai 

bună a salariaţilor din structură, astfel încât, cu începere de la 1 ianuarie 2009, a fost 

transformată în serviciu, în cadrul Direcţiei tehnico-economice. 

Managerul public, post înfiinţat şi ocupat prin concurs în luna mai a anului 2008, 

s-a integrat foarte bine în colectivul instituţiei. S-a dovedit un foarte bun cunoscător al 

direcţiilor noi, spre care se îndreaptă administraţia publică locală în momentul de faţă şi 

s-a implicat în completarea tuturor acelor domenii de activitate care prezentau carenţe, 

cum ar fi managementul calităţii, cadrul comun de evaluare instituţională, regândirea 

structurii interne a organizaţiei pe principii funcţionale. Din această perspectivă, 

aşteptăm o implicare mai activă, alături de Secretarul judeţului, în aplicarea principiilor 

reformei în administraţie la nivelul instituţiei.   

Evaluarea Consiliului Judeţean Gorj cu ajutorul CAF s-a derulat sub îndrumarea 

Unităţii Centrale pentru Reforma Administraţiei Publice din Cadrul Ministerului 

Administraţiei şi Internelor, în 3 etape. Recomandările raportului vor fi preluate şi 

aplicate în perioada următoare, pentru îmbunătăţirea proceselor interne din cadrul 
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organizaţiei. În anul 2009 urmează să se finalizeze faza de documentare a Sistemului 

de Management al Calităţii şi să obţină certificarea ISO 9001. 

Compartimentul mass-media: Obiectivul general privind promovarea imaginii 

instituţiei a fost atins prin organizarea de evenimente la nivel judeţean, întâlnirile cu 

reprezentanţii instituţiilor mass-media judeţene şi naţionale, precum şi prin participarea 

la evenimente naţionale şi internaţionale. Consiliul Judeţean Gorj a fost prezent în 

paginile Revistei Române de Administraţie Publică Locală, şi în revista Bursa 

construcţiilor, în peste 30 de emisiuni radio şi tv. Printre cele mai importante participări, 

menţionăm emisiunile de la Radio Oltenia Craiova, Radio România Internaţional şi 

Antena 1 Târgu-Jiu, cu o transmisiune directă de la Bruxelles, la evenimentul Open 

Days. Pentru al doilea an consecutiv, Consiliul Judeţean Gorj a participat la Săptămâna 

Europeană a Regiunilor şi Oraşelor. Acesta este cel mai important eveniment din 

calendarul regional, oferind o platformă largă de comunicare între reprezentanţi ai unor 

instituţii şi organizaţii la nivel european, naţional, regional, local, oficiali ai instituţiilor 

europene, oameni de afaceri, jurnalişti. În aprilie 2008, preşedintele Ion Călinoiu a 

participat la Paris la primul Congres European pentru o Dezvoltare Durabilă a 

României. Cu acest prilej, i s-a înmânat premiul Congresului European pentru o 

Dezvoltare Durabilă a României. 

Compartimentul audit intern a continuat să auditeze, la solicitarea 

preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj, operaţiuni privind bugetul, sistemul contabil, 

sistemul de luare a deciziilor în cadrul instituţiei noastre şi a unităţilor subordonate. 

* 

În cele ce urmează, voi trece în revistă, pe scurt, activitatea unităţilor din 

subordinea Consiliului Judeţean Gorj. Precizez că la finele anului 2008, în prezenţa 

preşedintelui consiliului judeţean, aceste unităţi au fost analizate în detaliu,  concluzia 

generală fiind, pentru aproape toate, lipsa de preocupare pentru obţinerea de finanţări 

din alte surse decât alocările bugetare de la ordonatorul principal de credite. Excepţie 

fac Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Populaţiei, care a colaborat foarte 

bine cu compartimentele de specialitate din cadrul consiliului judeţean şi Şcoala 

Populară de Artă Tg-Jiu.  

La Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” este necesară 

revigorarea activităţii de creaţie şi de promovare a specificului local, atât la 

instrumentişti şi solişti, cât şi la dansatori. 

 Biblioteca Judeţeană „Christian Tell” Gorj – se impune mai multă colaborare 

în teritoriu şi crearea unei biblioteci virtuale, ce va putea fi accesată on-line de cititori. 

 Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii  Tradiţionale 

Gorj – să continue şi să accentueze rolul coordonator în relaţia cu primăriile, astfel încât 

în fiecare localitate să se constituie centre solide de activitate culturală. 
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 Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu”- analiza făcută la jumătatea 

anului 2008 a condus la schimbarea managerului. Revigorarea activităţii o dată cu 

instalarea noului manager a dovedit justeţea deciziei. 

 Şcoala Populară de Artă Târgu-Jiu a desfăşurat o activitate bună, dar este 

nevoie să pună mai mult accent pe salvarea meşteşugurilor aflate pe cale de dispariţie. 

 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj: 

complexele de servicii, centrele de primire şi  îngrijire, pentru copii şi persoane cu 

handicap sunt bine dotate şi organizate, dispun de o bază materială corespunzătoare, 

însă administrarea lasă foarte mult de dorit. Am subliniat de nenumărate ori necesitatea 

angajării de personal de specialitate pregătit, atât pentru a putea atinge obiectivele 

specifice ale activităţii, cât şi pentru a elimina cauzele producerii unor evenimente 

grave.  

 La Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap au fost probleme 

foarte grave de corupţie şi nerespectare a legalităţii, motiv pentru care directorul a fost 

deferit organelor în drept. Despre activitatea Comisiei Judeţene pentru Protecţia 

Copilului Gorj au fost primite sesizări de dosare nesoluţionate în termen, fapt care cade 

în sarcina Secretarului judeţului. Toate aceste aspecte pot fi remediate numai printr-o 

implicare totală a conducerii instituţiei şi, implicit, a persoanei care coordonează 

această activitate. 

 Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Gorj a primit 

sprijin logistic şi organizaţional din partea Consiliului Judeţean Gorj, are un sediu nou, 

deci aşteptăm rezultate pe măsură în 2009. 

Centrul şcolar pentru educaţie incluzivă Târgu Jiu a desfăşurat acţiuni 

specifice particularităţilor de dezvoltare ale copiilor din centru. Importante sunt acţiunile 

de parteneriat cu agenţi economici care acceptă  integrarea acestor tineri cu probleme 

speciale în colectivele de muncitori. 

 Serviciul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor şi a Activităţilor de 

Salubrizare Gorj a desfăşurat o activitate bună în implementarea Planului Judeţean de 

Gestionare a Deşeurilor. Din punct de vedere organizatoric, în anul 2009 a primit 

asistenţă şi din partea Direcţiei de urbanism, dezvoltare şi amenajare teritorială. Ambele 

structuri au obiective clar cuantificate, pe care trebuie să le atingă anul acesta. Să 

reamintim că, datorită aportului consistent al acestui serviciu, Consiliul Judeţean Gorj a 

ocupat anul trecut locul II la concursul organizat în cadrul celei de a II–a ediţii a 

Programului naţional de responsabilitate socială  “Milioane de oameni, milioane de 

copaci” . 

 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Lt. col. Dumitru Petrescu” al 

Judeţului Gorj (I.S.U.J. GORJ) a primit sprijinul logistic necesar prin amenajarea unui 

nou sediu. Am avut o colaborare foarte bună. 
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 Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Gorj a dat dovadă 

de iniţiativă, a reuşit o dotare foarte bună cu sprijinul compartimentelor de specialitate 

din Consiliul Judeţean Gorj. 

 Prin intermediul Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică, instituţia noastră a 

cooperat foarte bine cu Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Gorj. Comisia a verificat în 

teren situaţia din secţiile de poliţie, s-au făcut întâlniri zonale pentru a identifica 

priorităţile şi nevoile locale. În momentul de faţă, prin sprijinul financiar acordat de către 

Consiliul Judeţean, s-a reuşit dotarea tuturor secţiilor de poliţie din judeţ cu calculatoare, 

astfel încât să se optimizeze comunicarea dintre acestea şi sediul central, pentru a avea 

garanţia unui răspuns rapid în orice situaţie, pentru a putea asigura respectarea 

drepturilor şi liniştii cetăţenilor. 

 Serviciului Public Judeţean Salvamont Gorj a desfăşurat o activitate bună, 

atât în acţiunile specifice, de salvare montană şi prevenire a accidentelor, cât şi în 

promovarea Gorjului ca destinaţie turistică la târgurile de gen. 

 În domeniul sănătăţii, Consiliul Judeţean Gorj a găsit resursele necesare, 

interne dar şi externe, pentru repararea şi modernizarea mai multor secţii din cadrul 

Spitalului Judeţean: amenajare secţia Oncologie, reabilitare termică – Spitalul de 

pneumoftiziologie, localitatea Runcu, judeţul Gorj, reparaţii curente la secţia Medicală II, 

secţia Dermatologie, amenajare de birouri pentru Serviciul de Evaluare Complexă a 

Persoanelor cu Handicap. 

 S.C. Întreprinderea de Drumuri şi Poduri Gorj S.A. – în urmă cu un an a fost 

schimbat managerul, ceea ce a dus la schimbarea atitudinii întregului colectiv faţă de 

calitatea lucrărilor prestate. S-au făcut investiţii şi dotări, absolut necesare pentru o 

societate comercială care urmăreşte rentabilitate, printre cele mai bune investiţii fiind 

staţia de la Gureni. 

  S.C. Parc Industrial Gorj S.A. Bumbeşti-Jiu nu trebuie să fie mulţumit doar să 

administreze suprafaţa mică de teren care mai este disponibilă după construirea fabricii 

Pirelli. Este nevoie să fie mai activ pentru atragerea de noi investitori, chiar dacă sunt 

de mai mică anvergură. 

 S.C. Tiprest S.A. şi-a găsit utilitatea în ultimul an. Prin calitatea lucrărilor de 

reparaţii şi întreţinere executate la unităţile sanitare din judeţ, a reuşit să convingă că 

are un colectiv de specialişti. Este momentul să găsească formule pentru a creşte 

performanţa şi a intra în competiţie deschisă cu alţi operatori economici, pentru licitarea 

unor lucrări mai mari. 

* 
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 Doamnelor şi domnilor consilieri, 

 Vreau să subliniez din nou activitatea foarte bună a comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Judeţean Gorj. După cum ştiţi, nicio hotărâre a consiliului nu a fost atacată în 

contencios administrativ, dovadă că s-a lucrat în deplinul respect al legii şi cu orientare 

spre cetăţean, spre nevoile acestuia.  

 Este de menţionat colaborarea foarte bună cu Instituţia Prefectului – Judeţul 

Gorj, cu conducătorii acestei instituţii. Datorită profesionalismului dovedit de ambele 

părţi, sunt convins că această colaborare se va menţine pe aceleaşi coordonate.  

 În ce priveşte serviciile deconcentrate, Direcţia Generală a Finanţelor Publice, 

Agenţia pentru Protecţia Mediului, Direcţia de Sănătate Publică şi Spitalul Judeţean 

Gorj, putem vorbi de o foarte bună cooperare în realizarea unor proiecte comune. Vreau 

să amintesc proiectele pe mediu, cu finanţare din Fondul de Mediu sau din fonduri 

externe, reparaţiile efectuate la aşezămintele spitaliceşti din judeţ, care au schimbat 

complet înfăţişarea acestor clădiri, aducându-le la un nivel de confort şi civilizaţie 

potrivite cu epoca în care ne aflăm. Echilibrarea bugetelor locale, precum şi repartizarea 

sumelor defalcate pentru cheltuielile descentralizate la nivelul localităţilor sau din fondul 

de rezervă s-a făcut cât mai echitabil, respectând, pe cât posibil, priorităţile şi nevoile 

fiecărei localităţi. Acest lucru a fost posibil şi datorită deschiderii reciproce în relaţiile cu 

primarii tuturor localităţilor, indiferent de culoarea politică. 

 Judecata finală a eforturile noastre  este la cei pe care îi reprezentăm şi în 

interesul cărora acţionăm pentru valorificarea potenţialului judeţului şi gestionarea 

corespunzătoare a treburilor publice. 

Preşedinte, 

Ion CĂLINOIU 

                                                        

 

 



Consiliul Județean Gorj             Raportul Președintelui 2008 

 

16 

COMPONENŢA CONSILIULUI JUDEŢEAN GORJ ÎN ANUL 2008 

 

- în perioada 01.01. - 01.06.2008 

Călinoiu Ion - preşedinte 

Andrei Vasile Liviu 

Arapu Paraschiva 

Argintaru Ion 

Bajmatără Gheorghe 

Bengescu Cristian 

Brânzan Eugen 

Coman Maria 

Gârjoabă Corneliu 

Diaconescu Puiu 
Drăgoi Alecu 
Enoiu Creola 
Grivei Gheorghe - vicepreşedinte 
Iliescu Gheorghe 
Iorga Ion 
Luca Liliana 

Lipianu Ion Gheorghe 
Mihai Constantin 
Milosteanu Gheorghe 
Mutafela Gheorghe Daniel 
Nimară Mircea 
Popa Valentin - PSD 
Popa Valentin - PNL 
Păducel Ion 
Popeangă Vasile 
Popescu Corneliu - vicepreşedinte 
Popescu Sabin 
Răuţescu Ilie 
Râbu Vasile 
Simionescu Călin 
Tătaru Tiberiu 

Vînă Dumitraşcu Iulia-Diana 

Vulpe Ion 

 

- după şedinţa de constituire din data de 23.06.08 

Călinoiu Ion - preşedinte 

Andrei Vasile Liviu 

Angheloiu Radu Adrian - vicepreşedinte 

Bălan Vasile 

Băloi Tudor 

Crăciunescu Ion 

Dascălu Dumitru 

Diaconescu Puiu 

Drăgoi Alecu 

Florescu Ciprian Adrian 

Glomnicu Alexandru 

Maioreanu Andrei Petrişor 

Manta Pantelimon  

Manţog Ionel 

Militaru Constantin Severus 

Milosteanu Gheorghe 

Mitescu Gheorghe 
Morega Dan Ilie 
Moţa Maria 
Orzan Gheorghe 
Petrescu Ilie 
Popa Valentin 
Popeangă Vasile 
Popescu Corneliu - vicepreşedinte 
Popescu Cosmin Mihail 
Râbu Vasile 
Retezeanu Constantin 
Stoica Ion 
Şarapatin Elvira 

Teodorescu Ion Claudiu 

Trotea Tiberiu 
Vlaicu-Popa Marius-Eremia 
Vulpe Ion 
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- după alegerile parlamentare din noiembrie 2008 

 

Călinoiu Ion - preşedinte 

Andrei Vasile Liviu 

Angheloiu Radu Adrian - vicepreşedinte 

Barbulea Valerică 

Bălan Vasile 

Băloi Tudor 

Boldor – Flitan Corneliu 

Cojocaru Elena 

Crăciunescu Ion 

Dascălu Dumitru 

Diaconescu Puiu 

Drăgoi Alecu 

Florescu Ciprian Adrian 

Glomnicu Alexandru 
Maioreanu Andrei Petrişor 

Mălăescu Ion 

Manţog Ionel 

Mareş Dumitru 

Milosteanu Gheorghe 
Mitescu Gheorghe 
Moţa Maria 
Orzan Gheorghe 
Pavel Nelu 
Păsărin Ovidiu Dragoş 
Popa Valentin 
Popescu Corneliu - vicepreşedinte 
Răducu Ion 
Râbu Vasile 
Retezeanu Constantin 
Şarapatin Elvira 

Teodorescu Ion Claudiu 

Trotea Tiberu 
Vulpe Ion 

 
 

Preşedintele consiliului judeţean este o autoritate administrativă executivă 

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

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

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

normative. 

Preşedintele consiliului judeţean îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele 

categorii principale de atribuţii: 

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

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

autonome de interes judeţean; 

b) atribuţii privind relaţia cu consiliul judeţean; 

c) atribuţii privind bugetul propriu al Judeţean; 

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

publice; 

e) atribuţii privind serviciile publice de interes judeţean; 

f) alte atribuţii prevăzute de lege sau sarcini date de consiliul judeţean. 
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I. ACTIVITATEA DE REGLEMENTARE 
 

Preşedintele consiliului judeţean a urmărit, în cadrul atribuţiilor ce îi revin, 

îndeplinirea hotărârilor Consiliului Judeţean Gorj, ca for deliberativ. 

În cursul anului 2008, Consiliul Judeţean Gorj s-a întrunit în 12 şedinţe, dintre 

care 9 ordinare şi 3 extraordinare, adoptându-se 109 hotărâri, iar preşedintele 

consiliului judeţean a emis în anul 2008 un număr de 820 dispoziţii. 

Având în vedere că în anul de referinţă au avut loc alegeri electorale locale, s-a 

constituit un nou consiliu judeţean. Activitatea de adoptare a hotărârilor de către 

Consiliul Judeţean Gorj şi de emitere a dispoziţiilor de către preşedintele consiliului 

judeţean se raportează la două perioade ale anului, având ca punct de referinţă data 

alegerilor electorale – 1 iunie 2008 -, după cum urmează: ianuarie – mai şi iunie – 

decembrie. 

În perioada ianuarie-mai 2008 Consiliul Judeţean Gorj s-a întrunit în plenul său 

în 7 şedinţe, dintre care: 5 şedinţe ordinare (31 ianuarie, 4 februarie, 21 martie, 11 

aprilie şi 26 mai) şi 2 şedinţe extraordinare (14 ianuarie, 19 februarie). 

În perioada iunie – decembrie 2008, Consiliul Judeţean Gorj s-a întrunit în 8 

şedinţe, dintre care: 7 şedinţe ordinare (23 iunie, 8 iulie, 22 august, 25 septembrie, 17 

octombrie, 12 noiembrie, 17 decembrie) şi 1 şedinţă extraordinară (6 iunie). 

1. Hotărârile adoptate  

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

dezvoltare economico-socială a judeţului, şi anume: 

 probleme organizatorice: alegerea comisiei de validare a mandatelor 

consilierilor aleşi în Consiliul Judeţean Gorj la alegerile locale din 1 iunie 2008, 

validarea unui număr de 32 de mandate ale consilierilor judeţeni, constituirea 

Consiliului Judeţean Gorj, alegerea vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Gorj, 

organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Gorj, încetarea de 

drept prin demisie a mandatelor unor consilieri judeţeni şi validarea mandatelor 

membrilor supleanţi din lista partidelor politice respective, modificarea nominală a 

componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Gorj, aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Gorj, 

desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Gorj în cadrul ATOP Gorj, 

aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Gorj şi instituţiilor publice subordonate 

acestuia, publicarea actelor administrative în Monitorul Oficial al Judeţean Gorj;  
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 probleme privind bugetul: adoptări, rectificări, alocări de sume, finanţări de 

investiţii, aprobări de contribuţii financiare, taxe, aprobarea contului de încheiere 

a exerciţiului bugetar, etc.; 

 probleme de personal: aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj; înfiinţarea 

Serviciului management de proiect în cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Gorj, aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj şi ale instituţiilor publice 

subordonate acestuia; 

 probleme de patrimoniu: preluarea de imobile din domeniul public al statului în 

cel al Consiliului Judeţean Gorj, schimbarea titularului dreptului de proprietate 

asupra unor imobile aparţinând domeniului public al Consiliului Judeţean Gorj, 

transmitere obiective de investiţii în patrimoniul comunei Aninoasa;  

 probleme de cooperare şi dezvoltare regională: realizarea de parteneriate 

încheiate de Consiliul Judeţean Gorj cu diverse asociaţii, în vederea 

implementării unor proiecte (Soluţie e-guvernare la nivelul Consiliului Judeţean 

Gorj, Instituţiei Prefectului Gorj şi consiliilor locale, municipale şi orăşeneşti); 

asocieri ale Consiliului Judeţean Gorj, participări ale Consiliului Judeţean Gorj în 

calitate de partener în cadrul unor proiecte; 

 probleme tehnice: aprobarea de studii de fezabilitate, de proiecte tehnice etc.; 

 probleme de drumuri: studii de fezabilitate, reabilitări drumuri, refacere poduri, 

consolidare terasamente, etc.); 

 Strategii  

 Strategia şi Planul de acţiune pentru creşterea integrităţii la nivelul Consiliului 

Judeţean Gorj în perioada 2008 - 2010; 

 Strategia judeţeană în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului pe 

perioada 2007-2013 şi Planul de restructurare pentru persoanele cu handicap; 

Implicându-se activ în identificarea de soluţii pentru rezolvarea problemelor 

specifice ale autorităţii administraţiei publice judeţene, preşedintele consiliului judeţean 

a iniţiat în perioada 14 ianuarie – 6 iunie 2008 un număr de 46 proiecte de hotărâri 

dintr-un total de 53 hotărâri adoptate, iar în perioada 23 iunie - 17 decembrie 2008 un 

număr de 56 proiecte de hotărâri dintr-un număr total de 56 hotărâri adoptate.. 

În exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele Consiliului Judeţean Gorj a emis în 

perioada 3 ianuarie–23 iunie 2008 un număr de 388 dispoziţii, iar în perioada 20 

iunie-30 decembrie 2008, un număr de 432 dispoziţii, vizând:  

 stabilirea drepturilor băneşti ale funcţionarilor publici şi personalului contractual, 

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

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

aparatului de specialitate al consiliului judeţean,  
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 constituirea unor comisii pentru achiziţia de bunuri şi servicii, precum şi pentru 

recepţionarea unor lucrări de investiţii,  

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

 constituirea comisiilor de concurs şi soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea 

funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate,  

 măsuri privind accesul la informaţiile de interes public la nivelul aparatului de 

specialitate. 

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

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

evidenţă. Toate hotărârile au fost duse la îndeplinire. 

2. Activitatea comisiilor de specialitate 

Preşedintele Consiliului Judeţean Gorj a acordat o atenţie sporită activităţii pe 

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

acestora se raportează, de asemenea, la cele două perioade ale anului 2008. 

În perioada ianuarie – iunie 2008, la nivelul Consiliului Judeţean Gorj erau 

constituite următoarele comisii de specialitate: 

- Comisia pentru activităţi economico-financiare; 

- Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 

- Comisia prognoze, dezvoltare regională, integrare europeană; 

- Comisia pentru agricultură, silvicultură, protecţia mediului înconjurător, 

prevenirea şi stingerea incendiilor; 

- Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, culte, 

protecţie socială, sportive şi de agrement; 

- Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor 

publice, conservarea monumentelor istorice şi a arhitecturii; 

- Comisia pentru servicii publice, comerţ şi turism. 

Cele şapte comisii de specialitate s-au întrunit în 45 şedinţe, pentru analiza şi 

avizarea proiectelor de hotărâri ale Consiliului Judeţean Gorj. 

În data de 23 iunie 2008, odată cu constituirea noului consiliu judeţean pentru 

mandatul 2008 – 2012, a fost reînfiinţată Comisia de validare, iar comisiile de 

specialitate au fost reorganizate pe principalele domenii de activitate astfel: 

1. Comisia buget-finanţe; 

2. Comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului; 

3. Comisia pentru servicii publice şi IMM-uri; 

4. Comisia pentru învăţământ, cultură, sănătate şi protecţie socială; 

5. Comisia juridică şi de administraţie publică locală; 

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

7. Comisia pentru prognoze, dezvoltare şi cooperare regională; 

8. Comisia pentru tineret, sport, turism. 
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În intervalul de timp iunie – decembrie 2008, cele opt comisii de specialitate nou 

înfiinţate s-au întrunit în 50 şedinţe, în care au analizat proiectele de hotărâri, au 

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

materialele supuse analizei şi avizării acestora, îndeplinindu-si atribuţiile conform legii şi 

Regulamentului de organizare şi funcţionare. 

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

şi compartimentele din aparatul de specialitate al consiliului în elaborarea documentelor 

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

specialitate cu grupurile de consilieri judeţeni pentru promovarea şi susţinerea 

intereselor Consiliului Judeţean Gorj. 

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

în funcţii incompatibile cu cea de consilier judeţean, componenţa iniţială a Consiliului 

Judeţean Gorj s-a modificat prin hotărâri ulterioare, dar structura privind apartenenţa 

politică a rămas neschimbată. 

În perioada raportată, comisiile de specialitate au contribuit la funcţionarea 

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

soluţionând probleme în principalele lor domenii de activitate: administraţie publică 

locală, buget-finanţe, dezvoltare regională, investiţii, lucrări publice, administrarea 

domeniului public şi privat al judeţului, organizarea aparatului propriu şi a instituţiilor şi 

serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Gorj, impozite şi taxe, 

urbanism, agricultură, turism, protecţia mediului înconjurător, cultură, educaţie, 

sănătate, protecţie socială, ordine publică, respectarea drepturilor cetăţenilor, etc. 
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II. ÎNTĂRIREA CAPACITĂŢII ADMINISTRATIVE  
 

Progrese înregistrate în procesul de modernizare a Consiliului Judeţean 

Gorj 

Anul 2008 a fost unul foarte bun în ceea ce priveşte implementarea măsurilor 

menite să contribuie la modernizarea instituţiei noastre. S-a reuşit atragerea unor sume 

importante de bani din fonduri extrabugetare (23.389.243,84 Euro) pe baza mai multor 

proiecte care au avut ca finalitate fie dezvoltarea infrastructurii judeţului Gorj, 

îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă pentru persoanele aflate în centrele rezidenţiale 

patronate de Consiliul Judeţean Gorj sau modernizarea instituţiei noastre. 

În ceea ce priveşte dezvoltarea instituţională putem vorbi de progrese majore 

reliefate atât în reducerea birocraţiei şi orientarea serviciilor către satisfacerea nevoilor 

cetăţenilor cât şi creşterea gradului de competenţă al angajaţilor prin participarea la 

diferite programe de instruire. 

Un instrument foarte util pentru planificarea dezvoltării instituţionale a Consiliului 

Judeţean Gorj ale cărui obiective au fost urmărite şi în anul 2008 este ―STRATEGIA DE 

MODERNIZARE  a administraţiei publice la nivelul Consiliului Judeţean Gorj pentru 

perioada 2005 – 2008‖.  

Obiectivele acesteia sunt: 

1. Dezvoltarea organizaţională a Consiliului Judeţean Gorj 

 

Progrese: S-a realizat o revizuire a Organigramei instituţiei, a ștatului de funcţii, 

ROF, ROI, care a avut ca efecte atât îmbunătăţirea comunicării dar şi o creştere a 

eficienţei activităţilor. 

Sistemul de consultare în procesul de luare a deciziilor s-a îmbunătăţit prin 

organizarea periodică a şedinţelor operative cu personalul de conducere şi organizarea, 

săptămânal, a Comitetului Operativ Consultativ. 

 Prin intermediul sistemului electronic de management al documentelor s-a reuşit 

şi o mai bună repartizare a lucrărilor.  

Prin introducerea contractelor de management, conducătorii diferitelor structuri 

îşi desfăşoară activitatea pe baza unor obiective cunatificabile. 

 

Dificultăţi: Deşi s-au făcut progrese importante încă nu s-a reuşit definirea foarte 

clară a responsabilităţilor şi atribuţiilor fiecărei structuri din cadrul Consiliului Judeţean 

Gorj, fapt determinat şi de implementarea procesului de descentralizare în urma căruia 

instituţia noastră îndeplineşte noi atribuţii.  

 

2. Îmbunătăţirea managementului resurselor umane 

Progrese: În anul 2008 s-a reuşit certificarea cunoştinţelor  în utilizarea 

calculatorului pentru majoritatea angajaţilor instituţiei iar cu finanţare proprie 23 de 
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funcţionari publici şi 23 consilieri judeţeni au participat la cursuri de formare în domeniul 

lor de activitate. 

Au fost elaborate planuri de formare anuală şi introdusă formarea internă. 

Pentru diagnosticarea corectă a nevoilor de formare au fost elaborate studii şi 

analize proprii. 

 

Dificultăţi: Limitările introduse de legislaţia în domeniu în ceea ce priveşte 

evaluarea funcţionarilor publici şi a personalului contractual a făcut dificil de 

implementat un sistem obiectiv de evaluare bazat pe performanţă. 

 

3. Îmbunătăţirea legăturilor şi cooperării instituţionale 

Progrese: Cooperarea cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu celelalte 

instituţii publice din judeţul Gorj a fost una foarte bună, instituţia noastră îndeplinindu-şi 

foarte bine funcţia de coordonare. Astfel au fost organizate instruiri lunare cu 

reprezentanţii APL în vederea îmbunătăţirii gradului de absorbţie a fondurilor 

comunitare şi au fost realizate 2 asociaţii de dezvoltare intercomunitară (ADIS – în 

domeniul gestionării deşeurilor, ADIA – alimentare cu apă). 

De asemenea Consiliul Judeţean  Gorj este membru activ al mai multor structuri 

asociative ARE, UNCJR, ARD. 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară SV – Oltenia a realizat un proiect pentru 

modernizarea şi dotarea Inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă 

 

Dificultăţi: În anul 2008 cooperarea cu instituţiile similare din ţară şi străinătate a 

fost destul de redusă, ea limitându-se la participarea la activităţile structurilor asociative 

din care facem parte şi implementarea proiectelor regionale.  

 

4. Îmbunătăţirea informatizării  administraţiei publice judeţene 

Progrese: S-a reuşit achiziţionarea mai multor aplicaţii pentru următoarele 

domenii: contabilitate (Microsoft Business Nav), urbanism şi gestionare drumuri 

(Geomedia, Windoc). 

Serviciul de evidenţă informatizată a persoanei a beneficiat de un proiect în urma 

căruia au fost achiziţionate atât echipamente, aplicaţii software şi servicii de comunicaţii 

VPN. 

S-a implementat un sistem electronic de management al documentelor. 

 A fost iniţiat un proiect de îmbunătăţire a infrastructurii informatice si a celei de 

comunicaţii între instituţiile judeţene care în prezent se află în faza de evaluare tehnico - 

economică. 

 Prin fonduri proprii şi cele obţinute din diferite proiecte s-a reuşit modernizarea 

reţelei de calculatore şi dotarea cu echipamente performante. 
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Dificultăţi: Deşi s-a încercat implementarea unui sistem GIS (geographic 

information system) pentru evidenţa domeniului public, acest lucru nu a putut fi realizat 

până în momentul de faţă. 

 

5. Coerenţa actului administrativ şi întărirea autorităţii Consiliului 

Judeţean Gorj 

Progrese: Pentru îmbunătăţirea procesului de elaborare a documentelor 

programatice, strategiile de dezvoltare ale judeţului s-au realizat în urma unui proces 

complex care a cuprins atât consultarea factorilor interesaţi dar şi realizarea unor studii 

şi expertize. 

Procesul de elaborare a actelor normative a fost standardizat în conformitate cu 

prevederile legale, în anul 2008 nefiind atacat nici un act emis de instituţia noastră. 

 

Dificultăţi: Nu toţi ―factorii interesaţi‖ s-au implicat în elaborarea documentelor 

programatice ce au fost realizate la nivelul judeţului GORJ. 

 

6. Mediatizarea activităţii Consiliului Judeţean Gorj 

Progrese: Activitatea Consiliului Judeţean Gorj a fost mediatizată pe parcursul 

întregului an 2008 prin intermediul atât a comunicatelor de presă, conferinţelor de 

presă, diferitelor emisiuni radio sau TV în care au fost prezentate realizările noastre dar 

şi prin participarea la evenimente interne şi internaţionale. 

Putem remarca că  imaginea reliefată în presă este una bună, majoritatea 

materialelor apărute fiind pozitive. 

A fost realizată şi o strategie de comunicare care urmăreşte o mai bună 

comunicare cu beneficiarii astfel încât cât mai mulţi cetăţeni ai judeţului să aibă acces 

direct la informaţiile care îi interesează. 

 

Dificultăţi: Datorită complexităţii şi a numărului mare de activităţi derulate 

concomitent se constată deficienţe în comunicarea intrainstituţională.   

 

7. Îmbunătăţirea transparenţa decizională şi implicarea mai susţinută a 

cetăţenilor la adoptarea deciziilor 

Progrese: Comunicarea proiectelor de hotărâri al Consiliului Judeţean GORJ a 

fost realizată în conformitate cu cerinţele legale, acestea fiind afişate pe site-ul instituţiei 

şi comunicate persoanelor interesate (mass-media, cetăţeni). 

Hotărârile Consiliului Judeţean sunt publicate în monitorul oficial al judeţului şi 

comunicate persoanelor interesate. 

Dificultăţi: Nu există un sistem de consultare al cetăţenilor bine pus la punct, 

până în prezent nefiind  organizate dezbateri publice. 
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8. Îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice cu impact direct asupra 

cetăţenilor 

Progrese: În vederea creşterii eficienţei activităţilor Consiliului Judeţean Gorj, 

obţinerea şi menţinerea încrederii din partea cetăţenilor şi satisfacerea cerinţelor lor s-a 

început implementarea standardului ISO 9001 la nivelul Consiliului Judeţean Gorj.  

Pentru obţinerea certificării Sistemului de Management al Calităţii instituţia 

noastră a încheiat un contract de Consultanţă şi instruire pentru implementarea 

sistemului de management al calităţii conform SR EN ISO 9001 cu firma S.C.  FIATEST 

S.R.L.  

În prezent s-a încheiat faza de documentarea urmând ca în perioada următoare 

să obţinem certificarea. 

 Tot în perioada raportată a fost implementat şi Cadrul comun de autoevaluare a 

modului de Funcţionare a instituţiilor publice (CAF) care a avut ca rezultat realizarea 

unui plan de acţiune în vederea modernizării instituţiei noastre. 

 

Dificultăţi: Realizarea serviciilor de tip ghişeu unic nu a putut fi realizată datorită 

creşterii volumului activităţilor şi a complexităţii sarcinilor fiecărei instituţii publice. 

Procesul a fost invers în sensul separări unor servicii publice (ex ISU). 

 

9. Stoparea birocraţiei administraţiei publice 

Progrese: Pentru reducerea birocraţiei s-a încercat standardizarea activităţii prin 

intermediul ISO 9001 şi implementarea sistemului electronic de management al 

documentelor, instrumente care au ca rezultat eficientizarea activităţii, reducerea 

timpului de furnizare a serviciilor şi creşterea satisfacţiei clienţilor. 

Dificultăţi: Datorită schimbărilor de natură organizaţională şi modificărilor 

legislative nu am putut implementa până în prezent un sistem tip ghişeu unic. 

 

10. Descentralizarea administrativă şi financiară 

Progrese: Personalul de specialitate a urmat cursuri în domeniul 

managementului de proiect. 

Personalul de specialitate a realizat stagii de pregătire la biroul UNCJR de pe 

lângă Comisia Europeană. 

Periodic s-au organizat sesiuni de informare cu personalul de specialitate al 

unităţilor subordonate. 

Dificultăţi: În anul 2008 atingerea acestui obiectiv a fost limitată de cadrul legal. 
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1. ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ 

a) Coordonare administraţie publică locală  

 Coordonarea activităţii consiliilor locale 

În conformitate cu prevederile art. 104 al. 5 lit. a din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a altor acte 

normative privind activitatea desfăşurată de către autorităţile administraţiei publice 

locale din judeţ, au fost realizate  

- acţiuni de îndrumare metodologică în vederea rezolvării problemelor privind 

administraţia publică locală şi  

- acţiuni de verificare şi îndrumare a activităţii de autoritate tutelară şi asistenţă 

socială. 

Semestrial au fost centralizate situaţiile de autoritate tutelară şi asistenţă socială, 

transmise din cele 70 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţ. 

Anunţarea prealabilă a acţiunii de îndrumare cu stabilirea obiectivelor tematicii, a 

dat posibilitatea celui analizat să se pregătească cu documentaţia necesară. O 

asemenea metodă a fost de natură să relaxeze atmosfera de discuţie, iar cel analizat şi 

îndrumat să aibă timpul necesar pentru a-si exercita atribuţiile şi sarcinile care îi revin în 

mod curent, să asigure o conlucrare sinceră şi deschisă, în vederea descoperirii 

cauzelor reale ale deficienţelor şi acordarea unei îndrumări adecvate. 

În vederea desfăşurării în bune condiţii a activităţii în teritoriu, au fost distribuite 

materiale pentru adoptarea anumitor acte normative pe plan intern (salubrizare, 

gospodărire şi înfrumuseţare a localităţii, regulamente de funcţionare, machete, etc.) şi 

s-a acordat sprijin efectiv în activitatea de pregătire a materialelor de analiză şi 

redactare a proiectelor de hotărâri. 

Obiectivele tematice în semestrul I al anului 2008 au fost axate pe aspectele 

organizatorice ale activităţii de administraţie: 

- convocarea consilierilor locali pentru participarea la şedinţele de consiliu şi 

respectarea termenului de 5 zile înaintea şedinţelor ordinare şi de 3 zile înaintea 

şedinţelor extraordinare;  

- respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor; 

- prezentarea de către primari a Raportului anual privind starea economică, 

socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale; 

- întocmirea şi aprobarea bugetului local şi contul de încheiere a exerciţiului 

bugetar, stabilirea impozitelor şi taxelor locale; 

- prezentarea Raportului asupra situaţiei gestionării bunurilor de către primari; 

- reactualizarea şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

aparatului propriu al consiliului local; 

- supunerea spre aprobare a procesului-verbal al şedinţei anterioare de consiliu 

local; 

- întocmirea dosarelor speciale ale şedinţelor de consiliu; 
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- afişarea copiilor după procesele verbale ale şedinţelor de consiliu local în 

termen de 3 zile de la terminarea şedinţei; 

- însoţirea proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a şedinţei consiliului 

local de raportul compartimentului de resort, din aparatul de specialitate al primarului, 

precum şi de raportul comisiei de specialitate a consiliului local; 

- prezentarea Rapoartelor anuale de activitate ale consilierilor locali şi 

viceprimarilor în şedinţe de consiliu local; 

- desemnarea persoanelor responsabile privind liberul acces la informaţiile de 

interes public; 

- întocmirea Planului de ocupare a funcţiilor publice; 

- promovarea strategiilor de management de proiect; 

- constituirea dosarelor profesionale care conţin actele administrative şi 

documentele care evidenţiază cariera funcţionarului public de la naşterea raporturilor de 

serviciu până la încetarea acestora; 

- operarea, păstrarea carnetelor de muncă, etc.  

Obiectivele din semestrul II al anului 2008 au urmărit modului în care autorităţile 

administraţiei publice locale acţionează pentru exercitarea atribuţiilor ce le revin în 

cadrul legii: 

 - verificarea cazurilor de incompatibilitate a aleşilor şi consilierilor locali şi luarea 

măsurilor de intrare în legalitate conform prevederilor Legii nr.144/2007 privind 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate cu modificările 

şi completările ulterioare, precum şi procurarea registrelor de înregistrare a acestora; 

- actualizarea şi adoptarea Statutului localităţii precum şi a Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a consiliului local; 

- stabilirea programelor de audienţe ale consilierilor locali pentru a prelua 

problemele ridicate la întâlnirile cu cetăţenii; 

- întocmirea şi transmiterea trimestrială a Raportului privind respectarea normelor 

de conduită de către funcţionarii publici conform art. 5, alin. 1, precum şi Raportul 

privind implementarea procedurilor disciplinare, semestrial, conform art. 5, alin. 3 din 

Ordinul Preşedintelui A.N.F.P. nr. 4500/2008; 

- desemnarea consilierului etic, conform art. 21, alin. 1 din Legea nr. 7/2004 

privind Codul de conduită al funcţionarului public pentru consiliere etică şi monitorizarea 

respectării normelor de conduită, etc. 

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

administraţiei publice locale din comune, oraşe şi municipii şi autorităţile administraţiei 

publice locale de la nivel judeţean, în rezolvarea problemelor din administraţia publică 

locală. 

Acţiunile de îndrumare realizate în teritoriu de către cei patru consilieri din cadrul 

Serviciului de Coordonare a Administraţiei Publice Locale au avut ca efect 

îmbunătăţirea muncii organizatorice şi a calităţii actului decizional la nivelul majorităţii 
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autorităţilor locale din judeţ, primarii şi consiliile locale conlucrând mai eficient pentru 

aplicarea legilor şi a propriilor hotărâri în interesul locuitorilor. 

 

 Editarea Monitorului Oficial al judeţului Gorj 

 

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

patru ediţii ale Monitorului Oficial al Judeţean Gorj, realizat în baza O.G. nr. 75/2003, 

aprobată prin Legea nr. 534/2003. Aceste ediţii au fost transmise trimestrial către cele 

70 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţ. 

  În baza legislaţiei privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de editare 

a monitoarelor oficiale ale unităţilor administrativ-teritoriale s-a efectuat şi schimbul 

gratuit pe bază de reciprocitate, de monitoare oficiale ale judeţelor din ţară, în scopul 

realizării unui schimb util de experienţă în activitatea administraţiei publice locale.  

 

 Soluţionarea petiţiilor 

 

În conformitate cu prevederile Legii nr.233/2002 prin care se aprobă Ordonanţa 
de Guvern nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, au fost 
soluţionate 76 de sesizări privind cazurile sociale, iar atunci când situaţia a impus 
acest lucru, au fost sesizate instituţiile sau serviciile specializate în măsură să asigure o 
protecţie adecvată. 

Astfel, în cursul anului 2008 s-au repartizat Compartimentului Coordonare 

Administraţie Publică Locală un număr de 76 sesizări şi petiţii ale cetăţenilor, cărora 

le-au fost comunicate răspunsurile la termenele legale, în urma verificărilor şi măsurilor 

întreprinse. Dintre problemele sesizate, amintim: 

- 29 cazuri sociale, pentru care au fost informate instituţiile sau serviciile 

specializate în măsură să asigure o protecţie adecvată. Sesizările au venit din partea 

unor cetăţeni din localităţile Târgu-Jiu, Berleşti, Polovragi, Cătunele, Băleşti, Ţînţăreni, 

Bumbeşti-Jiu, Baia de Fier, Runcu etc. 

- 6 petiţii se referă la starea proastă a drumurilor judeţene şi comunale, solicitând 

fonduri pentru amenajarea şi repararea acestora, în comunele: Peştişani, Berleşti, 

Turcineşti, Stăneşti, Cruşeţ, Săcelu.      

- 18 petiţii se referă la aplicarea necorespunzătoare a Legii fondului funciar. 

Întrucât consiliul judeţean nu are prerogative privind aplicarea prevederilor legale, cei 

care au depus astfel de petiţii au fost îndrumaţi să se adreseze fie instanţelor 

judecătoreşti, fie comisiilor de aplicare a prevederilor legii funciare. Cele mai multe 

situaţii de acest fel au fost în localităţile Licurici, Hurezani, Căpreni, Tg-Jiu, Tismana 

(Pocruia), Turburea, Teleşti, Cîlnic, Băleşti. 

- 4 petiţii înregistrate la Consiliul Judeţean Gorj se referă la încălcarea Legii 

nr.50/1991 (Peştişani, Teleşti, Ciuperceni, Bengeşti-Ciocadia); 
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- 19 petiţii se referă la diverse alte domenii (branşări la reţeaua electrică, 

angajări, racordări la o sursă de apă potabilă, despăgubiri pentru terenuri afectate, 

solicitări locuinţe, grupuri sanitare din Autogara Târgu-Jiu), precum şi la unele abuzuri 

săvârşite de către conducerea unor primării şi a unor cetăţeni care nu respectă 

legislaţia în vigoare. În astfel de situaţii, petenţii au fost îndrumaţi să se adreseze 

organelor abilitate, consiliul judeţean neavând competenţe. 

 

 Alte activităţi 

  

- S-a asigurat reprezentarea consiliului judeţean la şedinţele Comitetului Consultativ 

de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice şi ale Grupului de lucru 

la nivel judeţean în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie. 

- Au fost realizate demersurile necesare în vederea tipăririi şi distribuirii certificatelor de 

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

1578/2004. 

- În vederea desfăşurării în condiţii optime a şedinţelor Comisiei Consultative de 

Dialog Social între administraţie, sindicate şi patronate, organizată conform 

prevederilor H.G. nr. 569/2002, preşedintele consiliului judeţean a stabilit măsuri 

organizatorice şi a desemnat un responsabil în acest sens. 

b) Monitorizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice  

Unitatea Judeţeană pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilităţi 

Publice 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 obţinerii de 

avize şi acorduri necesare punerii în funcţiune, fundamentării de preturi, acordării de 

asistenţă tehnică serviciilor publice din cadrul consiliilor locale. 

De asemenea, activitatea a vizat completarea permanentă a băncii de date 

tehnice, cu privire la infrastructura edilitară a localităţilor şi la domeniul public judeţean, 

procentul de colaborare cu primăriile fiind de 90%. 

  Sunt analizate şi verificate documentaţiile proiectelor iniţiate de autorităţile locale 

privind Programul ―Electrificare 2007-2009‖. 
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c) Aprobarea Strategiei şi Planului de acţiune pentru menţinerea şi creşterea 

integrităţii la nivelul Consiliului Judeţean Gorj, în perioada 2008 - 2010  

 

În baza adresei nr. 191 din 10.06.2008 a Centrului de Resurse Juridice, Consiliul 

Judeţean Gorj a aprobat Strategia şi Planul de acţiune pentru menţinerea şi creşterea 

integrităţii la nivelul Judeţean Gorj, în perioada 2008-2010. 

Proiectul Strategiei şi Planului de acţiune pentru menţinerea şi creşterea 

integrităţii în administraţia publică locală în perioada 2008 - 2010 a fost realizat de către 

Centrul de Resurse Juridice şi Asociaţia Pro Democraţia, în cadrul proiectului 

„Dezvoltarea capacităţii de advocacy a organizaţiilor neguvernamentale locale‖, finanţat 

de Uniunea Europeană prin programul PHARE 2005 – Consolidarea Democraţiei în 

România. Proiectul se desfăşoară în 7 judeţe: Bacău, Cluj, Dâmboviţa, Gorj, Mureş, 

Timiş şi Vrancea. 

Prin Decizia Comisiei 2006/928/CE din 13 decembrie 2006 de stabilire a unui 

mecanism de cooperare şi de verificare a progresului realizat de România în vederea 

atingerii anumitor obiective de referinţă specifice în domeniul reformei sistemului judiciar 

şi al luptei împotriva corupţiei, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 354 

din 14 decembrie 2006, au fost identificate 4 condiţionalităţi (benchmarks-BM) cu privire 

la care se realizează în perioada de post-aderare a României la Uniunea Europeană o 

monitorizare strictă, care vizează şi adoptarea unor măsuri suplimentare de prevenire şi 

combatere a corupţiei, în special în cadrul administraţiei locale (BM4).  

Scopul acestei strategii este creşterea integrităţii la nivelul autorităţilor 

administraţiei publice locale în judeţul Gorj şi îmbunătăţirea relaţiei dintre cetăţeni 

şi administraţia publică locală, prin creşterea transparenţei şi a implicării cetăţenilor 

pentru eficientizarea serviciilor publice. 

Strategia propusă spre analiză şi aprobare are următoarele obiective: 

- respectarea legislaţiei privind declaraţiile de avere şi de interese în spiritul şi în 

litera sa; 

- asigurarea accesului liber la informaţiile de interes public (neîngrădirea 

accesului la informaţiile publice prin taxe descurajatoare, amânări sine-die sau 

argumente nerelevante); 

- asigurarea transparenţei, a competiţiei, corectitudinii şi justificării oportunităţii 

pentru fiecare cheltuială din bani publici; 

- gestionarea cu maximă seriozitate şi interes a tuturor semnalelor privind 

încălcări ale legii la nivelul instituţiei consiliului judeţean sau instituţiilor subordonate; 

- menţinerea unui dialog activ cu partenerii din societatea civilă; 

- realizarea unui cadru de identificare, prevenire şi descurajare a manifestării 

conflictelor de interese şi a incompatibilităţilor; 

- simplificarea procedurilor administrative şi creşterea calităţii serviciilor pe care 

le oferim; 
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- informarea şi instruirea permanentă a personalului propriu în vederea 

respectării standardelor de integritate şi etică profesională. 

În acest cadru normativ şi strategic, Consiliul Judeţean Gorj alege să îşi asume 

un rol activ în creşterea integrităţii şi să vină în sprijinul efortului comun de atingere a 

unor standarde europene de integritate. Această strategie şi planul de acţiune aferent 

reprezintă angajamentul nostru pentru o administraţie publică locală curată şi 

competentă, acţionând în sprijinul cetăţenilor şi al comunităţii. 

Consiliul Judetean Gorj apare pe „Lista albă” a instituţiilor administraţiei 

publice locale privind implementarea acestei strategii. 

d) Secretariatul executiv al Autorităţii teritoriale de ordine publică 

Cadrul legislativ în baza căruia funcţionează Autoritatea teritorială de ordine 

publică Gorj constă în Legea nr.218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei 

Române (art.17-21) şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii teritoriale 

de ordine publică (aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.787/2002). 

Autoritatea teritorială de ordine publică are rol consultativ şi este formată din 12 

membri: 6 consilieri judeţeni, un subprefect, şeful inspectoratului judeţean de poliţie, un 

reprezentant al Corpului Naţional al Poliţiştilor, şeful corpului gardienilor publici (Corpul 

gardienilor publici a fost desfiinţat în 2005, fiind înlocuit cu Poliţia comunitară conform 

legii nr. 180/2005; majoritatea autorităţilor teritoriale au lăsat vacant locul ocupat de 

şeful gardienilor publici şi funcţionează numai cu 12 membri) şi 3 reprezentanţi ai 

comunităţii.  

Validarea nominală a membrilor Autorităţii teritoriale de ordine publică a fost 

făcută prin Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 16 din 22.08.2008, iar mandatul 

membrilor este valabil până la următoarele alegeri locale pentru consiliile judeţene. 

Comisiile de lucru ale autorităţii sunt: 

  -  comisia de coordonare, situaţii de urgenţă şi pentru petiţii; 

 comisia de planificare, stabilire şi evaluare a indicatorilor de 
performanţă minimali; 

 comisia pentru probleme sociale, standarde profesionale, consultanţă 
şi drepturile omului.  

Secretariatul executiv al Autorităţii teritoriale de ordine publică, împreună cu 

membrii ATOP:  

1.a elaborat planul de activităţi, a fixat obiectivele şi indicatorii de performanţă minimali 

ai serviciului poliţienesc; 

• au făcut propuneri pentru înlăturarea deficienţelor din activitatea poliţiei, propuneri 

pentru soluţionarea, de către organele de poliţie, a sesizărilor privind încălcarea 

drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale; 

• au fost prezentate informări trimestriale şi a fost elaborat un raport anual cu privire la 

eficienţa poliţiei; 
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• s-a ţinut un număr de 12 şedinţe lunare la fiecare comisie şi 4 şedinţe trimestriale de 

plen (conform H.G. nr. 787/2002); 

• în cursul anului 2008 au fost realizate deplasări în teritoriu la o parte din primăriile din 

judeţ şi la posturile de poliţie; 

• au fost luate măsuri de antrenare a populaţiei în activităţi de asigurare a ordinii publice 

şi a siguranţei bunurilor persoanei; 

• au fost întreprinse măsuri pentru cointeresarea organizaţiilor neguvernamentale în 

exercitarea actului de prevenire a criminalităţii; 

• au fost monitorizate, din punct de vedere al ordinii publice, activităţile cotidiene şi au 

fost făcute recomandări celor predispuşi să încalce legea; 

• au fost întocmite proiecte de hotărâri, rapoarte de specialitate şi expuneri de motive 

privind schimbarea componenţei Autorităţii teritoriale de ordine publică; 

• s-au rezolvat sesizările repartizate, conform OG nr.27/2002-privind reglementarea 

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

• o dată pe săptămână consilierii judeţeni care fac parte din ATOP ţin audienţe la sediul 

Consiliului Judeţean.  

 

2. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL JURIDIC-CONTENCIOS 

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

exercitarea profesiei de consilier juridic, cu modificările şi completările ulterioare, 

consilierii juridici din cadrul Compartimentului juridic-contencios au asigurat 

apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale Consiliului Judeţean Gorj în conformitate 

cu Constituţia şi legile ţării. Astfel, consilierii juridici au reprezentat autoritatea publică în 

serviciul căreia se află, au apărat drepturile şi interesele legitime ale acesteia în 

raporturile cu alte autorităţi publice, instituţii de orice natură, precum şi cu orice 

persoană juridică sau fizică, română sau străină, în condiţiile legii şi ale regulamentelor 

specifice unităţii. 

 În anul 2008, principalele activităţi desfăşurate prin Compartimentul juridic 

contencios au fost:  

 Reprezentarea Consiliului Judeţean Gorj în faţa instanţelor de judecată, atât la fond 

cât şi în căile de atac, s-a realizat într-un număr de 58 dosare, în cauze civile, 

comerciale, penale, plângeri contravenţionale (în baza Legii nr.50/1991-privind 

autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea de locuinţe, OG 

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

Legii nr.554/2004-privind contenciosul administrativ; Legii nr.544/2001-privind liberul 

acces la informaţiile de interes public şi Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor 

publici şi conflicte de muncă (în baza Codului muncii; Legii nr.128/1997 privind 



Consiliul Județean Gorj             Raportul Președintelui 2008 

 

33 

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

precum şi în alte cauze în care instituţia a fost citată. Prin concluziile orale sau scrise, 

consilierii juridici au susţinut cu demnitate şi competenţă drepturile şi interesele legitime 

ale autorităţii şi au respectat normele de deontologie profesională prevăzute în legea 

pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat şi statutul acestei profesii. De 

asemenea, au fost respectate dispoziţiile legale privitoare la interesele contrare în 

aceeaşi cauză sau în cauze conexe ori la conflictul de interese pe care persoana 

juridică ce o reprezintă le poate avea; fiind respectate secretul şi confidenţialitatea 

activităţii sale, în condiţiile legii.  

 Acordarea de sprijin şi asistenţă juridică consiliilor locale şi aparatelor de 

specialitate ale acestora, precum şi instituţiilor publice subordonate Consiliului Judeţean 

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

apeluri şi recursuri; 

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

dispoziţiilor emise de preşedintele Consiliului Judeţean Gorj, a hotărârilor Consiliului 

Judeţean Gorj şi a altor acte elaborate în exercitarea atribuţiilor autorităţii administraţiei 

publice judeţene; 

  Întocmirea, din partea Direcţiei Juridică şi Administraţie Publică Locală, a 

proiectelor de hotărâri ale Consiliului Judeţean Gorj, a rapoartelor de specialitate şi a 

expunerilor de motive; 

 Avizarea pentru legalitate a contractelor civile şi comerciale încheiate în condiţiile 

legii de Consiliul Judeţean Gorj şi de instituţiile publice subordonate, cu alte autorităţi 

publice, instituţii de orice natură, precum şi cu orice persoană juridică sau fizică, română 

sau străină; 

 Îndeplinirea atribuţiilor prevăzute în sarcina compartimentului juridic-contencios prin 

Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj nr.22 din 01.07.2008 pentru stabilirea 

unor măsuri privind întărirea disciplinei contractuale în cazul contractelor administrative 

încheiate de instituţia noastră; 

 Avizarea documentaţiilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică iniţiate de 

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

prevăzute de Ordonanţa de urgentă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 

achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 

concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Avizarea notelor justificative elaborate de compartimentul achiziţii publice privind 

atribuirea contractelor de achiziţie publică iniţiate de Consiliul Judeţean Gorj, din punct 

de vedere al respectării Ordonanţei de urgentă nr. 34/2006 privind atribuirea 

contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 

contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare şi a HG 

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

atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţei de urgenta nr. 34/2006; 
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  Participarea, în calitate de membri, la lucrările comisiilor de evaluare pentru 

atribuirea contractelor de achiziţie publică iniţiate de Consiliul Judeţean Gorj, cu 

respectarea atribuţiilor prevăzute de Ordonanţa de urgentă nr. 34/2006 privind 

atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări 

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

ulterioare şi a HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţei de urgenta nr. 

34/2006; 

 Avizarea contractelor de achiziţie publică iniţiate şi atribuite de Consiliul Judeţean 

Gorj, cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgentă nr. 34/2006 privind atribuirea 

contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 

contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare precum 

şi de instituţiile publice aflate în subordinea Consiliului Judeţean Gorj; 

  Organizarea informării şi documentării juridice prin constituirea de colecţii de acte 

normative; 

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

privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată prin Legea nr. 

233/2002; 

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

contenciosul administrativ, de către persoanele care se consideră vătămate într-un 

drept al lor ori într-un interes legitim prin acte administrative individuale emise de 

Preşedintele consiliului judeţean Gorj sau adoptate de Consiliul Judeţean Gorj; 

 Acordarea de consultaţii juridice la cerere, cu respectarea legii pentru organizarea 

şi exercitarea profesiei de avocat şi statutul acestei profesii; 

 Analizează notificările formulate de solicitanţi în conformitate cu prevederile Legii 

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

martie 1945- 22 decembrie 1989, modificată şi completată şi întocmeşte rapoartele cu 

propuneri de soluţionare a notificărilor, în calitate de salariat implicat în mod direct în 

aplicarea prevederilor acestei legi, în baza Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Gorj nr.2/2006 ; 

  Participarea în calitate de membrii la lucrările Comisiei de disciplină a Consiliului 

Judeţean Gorj pentru funcţionarii publici constituită în baza H.G.1344/2007 şi Comisiei 

de disciplină pentru personalul contractual al Consiliului Judeţean Gorj, constituită în 

baza Codul muncii; 
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3. ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ 

a) Bugetul propriu general al judeţului Gorj pe anul 2008  

A fost aprobat iniţial la valoarea de 171.421.000 lei, structurat pe următoarele bugete 
componente: 

 

Urmare adoptării hotărârilor consiliului judeţean de rectificare bugetară, ce au 
avut la bază expunerile de motive ale preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj şi 
rapoartele compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al autorităţii publice 
judeţene, întocmite în conformitate cu  prevederile Legii nr. 273/ 2006 privind finanţele 
publice locale, aprobată cu modificările şi completările ulterioare, motivate fie de 
aplicarea prevederilor actelor normative de rectificare a bugetului de stat, fie ca urmare 
a unor propuneri determinate de necesităţile obiective apărute pe parcursul anului în 
execuţia bugetară sau de încasarea unor surse de venituri proprii, peste programul 
aprobat, 

bugetul propriu general definitiv al judeţului Gorj pe anul 2008 a fost în 
sumă de 211.137.690 lei, structurat după cum urmează : 

161.058.690 lei

76,28%

8.085.000 lei

3,83%

25.000.000 lei 

11,84%

15.868.000 lei

7,52% 1.126.000 lei

0,53%

BUGETUL PROPRIU GENERAL DEFINITIV AL JUDEŢULUI GORJ PE ANUL 2008 

buget local
buget centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate parţial din venituri proprii
bugetul creditelor interne
bugetul fondurilor externe nerambursabile 

127.867.000 lei 

74,59%

6.350.000 

lei 

3,70%

20.000.000 lei 

11,67%

15.868.000 lei 

9,26%

1.126.000 lei 

0,66%

210.000 lei 

0,12%

BUGETUL PROPRIU GENERAL INIŢIAL AL JUDEŢULUI GORJ PE ANUL 2008
buget local

buget centralizat al instituţiilor 
publice şi activităţilor finanţate 

parţial din venituri proprii

bugetul creditelor interne

bugetul fondurilor externe 
nerambursabile

bugetul veniturilor şi cheltuielilor 
evidenţiate în afara bugetului local

buget centralizat al instituţiilor 
publice şi activităţilor finanţate 

integral din venituri proprii
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b) Bugetul local pe anul 2008 
Pe anul 2008, atât la venituri, cât şi la cheltuieli, bugetul local definitiv a 

cumulat o valoare de 161.058.690 lei, comparativ cu bugetul local iniţial, care a fost în 
sumă de 127.867.000 lei, cumulând o creştere valorică de 33.191.690 lei şi procentuală 
de 20,61%, iar în ceea ce priveşte execuţia bugetară la finele anului 2008, s-a 
înregistrat o valoare de 149.370.143 lei la partea de venituri încasate (procent de 
realizare 92,74%)  şi 148.124.059 lei la plăţi efectuate (procent de realizare de 
91,97%), înregistrându-se astfel un excedent bugetar în sumă de 1.246.084 lei. 

 

 
 
Sursele de venituri înscrise în bugetul local pe anul 2008, sunt prezentate în 

tabelul de mai jos: 
             - lei -        

 
Nr
. 

crt
. 

 
Denumire indicator 

Buget 2008  
Realizat 

2008 

 
%  

iniţial 
 

definitiv 

 TOTAL VENITURI 127.867.000 161.059.0
00 

149.370.143 92,74 

1. Sume defalcate TVA pt. 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
judeţului, din care: 
    - pentru susţinerea 
sistemului de protecţie a 

 
 

29.326.000 
 
 

15.646.000 

 
 

32.059.00
0 

 
 

 
 

32.059.000 
 
 

17.809.000 

 
 

100 
 
 

100 

buget iniţial 
127.867.000 lei

buget final 
161.058.690 lei

încasări realizate 
149.370.143 lei

92,74% 

plăţi efectuate 
148.124.059 lei

91,97%

0

20,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

100,000,000

120,000,000

140,000,000

160,000,000

180,000,000

BUGET LOCAL  PE ANUL 2008

buget iniţial buget final
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copilului şi a centrelor de 
asistenţă socială a 
persoanelor cu handicap 

17.809.00
0 

2. Sume defalcate TVA pt. 
drumurile judeţene şi 
comunale 

 
10.000.000 

 
23.612.00

0 

 
23.612.000 

 
100 

3. Sume defalcate TVA pt. 
echilibrarea bugetelor locale 
(reprezentând 27% din 
sumele aprobate judeţului 
Gorj) 

 
 

13.139.000 

 
 

14.129.00
0 

 
 

14.129.000 

 
 

100 

4. Sume alocate din cote 
defalcate din impozit pe venit 
pentru echilibrare 

 
12.825.000 

 
15.120.00

0 

 
14.835.053 

 
98,12 

5. Cote defalcate din impozit pe 
venit 

30.025.000 37.898.00
0 

32.467.288 85,67 

6. Subvenţii pt. finanţarea 
drepturilor acordate 
persoanelor cu handicap 

 
24.317.000 

 
29.691.00

0 

 
29.659.222 

 
99,89 

7. Subvenţii Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei - AM POR 

 
4.347.000 

 
4.347.000 

 
1.211.481 

 
27.87 

8. Transfer Administraţia Fond 
Mediu 

2.139.000 2.139.000 0 - 

9. Venituri  proprii, total, din 
care: 

1.750.000 2.064.000 1.397.099 67,69 

 - Impozitul pe profit 
(regularizare cu bugetul de 
stat) 

 
150.000 

 
- 

 
- 173.264 

 
- 

 - Taxa mijloace transport 
deţinute de persoanele fizice 
şi juridice 

 
600.000 

 
600.000 

 
355.574 

 
59,26 

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

 
300.000 

 
300.000 

 
350.989 

 
117,00 

 - Venituri concesiuni şi 
închirieri 

- 2.000 4.693 234,65 

 - Venituri din dividende 50.000 315.000 315.192 100,00 

 - Contribuţia lunară a 
părinţilor pt. întreţinerea 
copiilor în unităţile de 
protecţie socială 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

6.165 

 
 

- 

 - Alte venituri din prestări de 
servicii şi alte activităţi 

 
150.000 

 
360.000 

 
275.552 

 
76,54 

 - Venituri amenzi şi sancţiuni, 
potrivit dispoziţiilor legale 

 
100.000 

 
100.000 

 
17.830 

 
17,83 
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 -  Alte amenzi, penalităţi, 
confiscări 

160.000 160.000 141.877 88,67 

 -  Alte venituri 110.000 110.000 6.847 6,22 

 - Venituri din valorificarea 
unor bunuri ale instituţiilor 
publice 

 
- 

 
17.000 

 
16.809 

 
98,88 

 - Donaţii şi sponsorizări 100.000 100.000 78.835 78,84 

 - Restituiri de fonduri din 
finanţarea bugetară a anilor 
precedenţi 

 
30.000 

 
- 

 
- 

 
- 

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

prezintă astfel: 
 

 
În totalul veniturilor bugetului local, veniturile  proprii au fost prevăzute iniţial în 

sumă de 1.750.000 lei, comparativ cu veniturile proprii definitive în valoare de 
2.064.000 lei, execuţia bugetară a acestora cumulând la finele anului suma de 
1.397.099 lei, reprezentând 67,69% din prevederile definitive. Această situaţie se 
datorează în mare parte modificărilor legislative apărute pe parcursul exerciţiului 
financiar 2008, privind procedurile fiscale de colectare şi virare la bugetele locale şi de 
stat a unor surse de venit.  

 
Pe principalele surse de venituri proprii, ca urmare a analizei bugetare şi 
financiare efectuate, se constată următoarele:  

 - Taxa pe mijloacele de transport deţinute pe persoane fizice şi juridice, fiind 
constituită din cota de 50% din impozitul pe venit încasat de consiliile locale de pe raza 
judeţului şi virată trimestrial de către acestea, a fost estimată iniţial în sumă de 600.000 
lei, menţinându-se în acelaşi cuantum în programul definitiv, realizându-se în procent 
de 59,26%, respectiv în sumă de 355.574 lei;  

- Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare, fiind 
constituite din taxele şi tarifele rezultate din contravaloarea eliberării acordurilor 
prealabile şi autorizaţiilor de amplasare şi acces la drumurile publice de interes 
judeţean, a tarifelor suplimentare de utilizare a drumurilor publice judeţene aplicabile 

0.94%

78.40%

20.67% VENITURI TOTALE REALIZATE

venituri proprii

sume alocate din unele 
venituri de la bugetul de stat

subvenţii de la bugetul de 
stat
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transportatorilor ale căror vehicule sunt înmatriculate în România şi depăşesc masa 
totală maximă admisă pe axe şi/ sau dimensiunile maxime admise la circulaţia pe 
drumurile judeţene, din contravaloarea licenţelor de transport public judeţean şi a 
autorizaţiilor de construire eliberate de compartimentele din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean, au fost estimate în bugetul iniţial la valoarea de 
300.000 lei, fără a înregistra influenţe în sensul diminuării pe parcursul anului, procentul 
de realizare a fost de 117%, respectiv valoarea de 350.989 lei; 

- Venituri din amenzi, penalităţi şi confiscări, reprezentând încasări din 
amenzile ce se aplică pe drumurile judeţene pentru mijloacele de transport agabaritice 
ori pentru nerespectarea acordurilor/ autorizaţiilor emise de structurile de specialitate 
ale Consiliului Judeţean, contravaloarea penalităţilor de întârziere calculate şi încasate 
de la operatorii economici pentru nerespectarea obligaţiilor contractuale ce decurg din 
contractele de achiziţii publice ale instituţiei noastre pentru furnizarea de produse, 
prestarea de servicii, executarea de lucrări, etc., au fost estimate la suma de 260.000 
lei, realizându-se în sumă de 159.707 lei, respectiv în procent de 88,85%; 

- Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice, reprezintă 
veniturile din casarea bunurilor scoase din funcţiune şi valorificate prin licitarea şi 
vânzarea acestora, în condiţiile legii, au fost incluse în buget pe parcursul execuţiei 
bugetare în sumă de 17.000 lei, cu procent de realizare de 98,88%, respectiv valoarea 
de 16.809 lei; 

- Veniturile din donaţii şi sponsorizări o constituie acele surse extrabugetare 
provenite din donaţiile efectuate de diverse persoane fizice şi juridice din ţară şi/sau 
străinătate şi sponsorizările încasate de la diverşi operatori economici, sume alocate cu 
destinaţii exacte, aceste venituri înregistrând prevederi iniţiale şi finale în sumă de 
100.000 lei, execuţia lor fiind în valoare de 78.835 lei, cu un procent de realizare de 
78,84%;  

- Veniturile din proprietate estimate iniţial în sumă de 80.000 lei, au atins ca 
prevederi definitive suma de 317.000 lei, încasările la finele anului cumulând peste 
prevederile bugetare finale suma de 2.885 lei, deci o valoare totală de 319.885 lei, 
ponderea cea mai mare provenind din impozitul pe dividente aferent anilor 2006-2007, 
sume virate de către S.C. IDP Gorj S.A.; 

- Alte venituri din prestări servicii şi alte activităţi constau în mare parte din 
venituri reprezentând închirieri de terenuri ce constituie zona drumurilor publice 
judeţene (ampriza şi zona de siguranţă), în vederea realizării de construcţii, instalaţii şi 
panouri publicitare etc., au fost estimate iniţial la valoarea de 150.000 lei, iar ca 
prevederi definitive atingând suma  de 360.000 lei, din care s-au realizat încasări 
efective în sumă de 275.552 lei, procentual reprezntând 76,54% execuţie bugetară, 
comparativ cu prevederile bugetare definitive; 

- Alte venituri, cum ar fi, de exemplu: taxe pentru eliberarea unor extrase şi copii 
de pe actele din arhiva Consiliului Judeţean Gorj, precum şi pentru serviciile de 
fotocopiere a acestora etc, au fost realizate în procent de 6,22%, din prevederile 
bugetare de 110.000 lei, încasându-se venituri în sumă de 6.847 lei. 
 

Prin adoptarea Legii nr. 388/ 31.12.2007 a bugetului de stat pe anul 2008, s-au 
repartizat judeţului Gorj sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat. 

Astfel: 
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 Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe anul 2008 au fost 
repartizate iniţial în sumă de 53.365.000 lei, iar ca prevederi bugetare definitive au 
cumulat suma de 70.700.000 lei,  după cum urmează: 
 pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului : 
                        -  prevederi bugetare iniţiale   – 29.326.000 lei; 
                        - pevederi bugetare definitive  – 32.059.000 lei; 
                        - încasări realizate                   – 32.059.000 lei; 
          din care: pentru susţinerea sistemului de protecţie a copilului şi a centrelor de 
asistenţă socială a persoanelor cu handicap: 
                         - prevederi bugetare iniţiale   – 15.646.000 lei; 
                         - pevederi bugetare definitive – 17.809.000 lei; 
                         - încasări realizate                  – 17.809.000 lei; 
 pentru drumurile judeţene şi comunale: 
                         - prevederi bugetare iniţiale   – 10.000.000 lei; 
                         - pevederi bugetare definitive – 23.612.000 lei; 
                         - încasări realizate                  – 23.612.000 lei; 
  pentru echilibrarea bugetelor locale, din care bugetului propriu al judeţului 

Gorj i-a revenit cota de 27%: 
                        - prevederi bugetare iniţiale    – 13.139.000 lei; 
                        - pevederi bugetare definitive  – 14.129.000 lei; 
                        - încasări realizate                   – 14.129.000 lei. 

 
Cotele şi sumele defalcate din impozitul pe venit pe anul 2008 au fost în 

sumă de 42.850.000 lei, ca prevederi bugetare iniţiale şi în sumă de 53.018.000 lei ca 
prevederi bugetare definitive,  după cum urmează: 
 cote din impozitul pe venit: 
                        - prevederi bugetare iniţiale    – 30.025.000 lei 
                        - pevederi bugetare definitive  – 37.898.000 lei 
                        - încasări realizate                   – 32.467.288 lei 
  sume alocate de consiliul judeţean pentru echilibrarea bugetelor locale: 
                        - prevederi bugetare iniţiale    – 12.825.000 lei 
                        - pevederi bugetare definitive  – 15.120.000 lei 
                        - încasări realizate                   – 14.835.053 lei. 
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Pe ansamblu, sumele repartizate din unele venituri ale bugetului de stat în anul 
2008, se prezintă grafic după cum urmează: 
 

Subvenţiile de la bugetul de stat pe anul 2008 au fost în sumă de 28.663.000 
lei, ca prevederi bugetare iniţiale şi în sumă de 34.037.690 lei ca prevederi bugetare 
definitive,  după cum urmează: 
 subvenţii către bugetele locale pentru programe operaţionale 2007-2013: 
                        - prevederi bugetare iniţiale   – 4.346.000 lei; 
                        - pevederi bugetare definitive – 4.346.690 lei; 
                        - încasări realizate                  – 1.211.481 lei; 
  subvenţii pentru finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap: 
                       - prevederi bugetare iniţiale    – 24.317.000 lei; 
                       - pevederi bugetare definitive  – 29.691.000 lei; 
                       - încasări realizate                   – 29.659.222 lei. 
 

Raportat la prevederile bugetare definitive ale anului 2008 în sumă de 
161.059.000 lei, veniturile totale realizate au fost în sumă de 149.370.143 lei, 
reprezentând un procent de 92,74 %. 
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92.74%

7.26%

VENITURI 
PONDEREA ÎNCASĂRILOR REALIZATE ÎN TOTALUL 

PREVEDERILOR BUGETARE DEFINITIVE

încasări realizate venituri nerealizate
 

 
Cheltuielile înscrise în bugetul local pe anul 2008, pe capitole şi titluri 

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

-  lei   - 

 
Nr
. 

crt
. 

 
Denumire indicator 

Buget 2008  
Realizat 

2008 

 
 

% 
 

 
iniţial 

 
definitiv 

 TOTAL CHELTUIELI, din care: 127.867.00
0 

  
161.059.000 

148.124.059 91,97 

 - cheltuieli de personal                                          35.282.000 43.202.500     
42.741.407 

98,93 

 - bunuri şi servicii     27.886.000 57.669.000 56.276.723 97,54 

 - dobânzi    3.500.000 1.900.000    918.550 48,34 

 - transferuri unit.administraţie 
publ.           

6.624.000 8.577.000   8.401.152 97,95 

 - alte transferuri 1.170.000 1.170.000 205.477 17,56 

 - asistenţă socială, din care: 
    - tichete cadou   

   
24.595.000 

278.000 

29.977.100 
286.000 

29.942.153 
282.931 

99,88 
98,93 

 - alte  cheltuieli 3.700.000 3.535.000 3.534.229 99,98 

 - cheltuieli de capital 22.310.000 12.399.890 6.243.818 50,35 

 - fond de rezervă 2.800.000 2.766.200 0 - 

 - restituiri fd. finanţare ani 
preced. 

- -138.000 -139.450 101,05 

1. Cap. 51.02 - Autorităţi 
executive,  
din care: 

 
13.850.000 

 
13.293.000 

 
 10.745.927 

 
80,84 

 - cheltuieli de personal 7.200.000 7.470.000    7.408.751 99,18 
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 - bunuri şi servicii 3.500.000 3.630.000 2.846.472 78,42 

 - alte transferuri 1.150.000 1.150.000 205.477 17,87 

 - cheltuieli de capital 2.000.000 1.173.000 413.586 35,26 

 - restituiri fd. finanţare ani 
preced. 

   - -130.000 -128.359 98,74 

2. Cap. 54.02 - Alte servicii 
publice generale, din care: 

 
4.025.000 

 
5.890.200 

 
3.035.970 

 
51,54 

2.
1 

- Consiliul Jud. Gorj, din care: 2.835.000 4.945.000 2.107.032 42,61 

 - fondul de rezervă bugetară la             
dispoziţia autorităţilor locale 

 
2.800.000 

 
2.766.200 

 
0 

 
- 

 - O.C.S.P.S. Gorj, din care:   
    - bunuri şi servicii  

15.000 
15.000 

15.000 
15.000 

12.548 
12.548 

83,65 
83,65 

 - A.T.O.P., din care: 
    - alte transferuri                                    

20.000 
20.000 

20.000 
20.000 

0 
0 

- 
- 

 - Alte servicii publice generale 
alegeri electorale, din care: 

    - cheltuieli de personal   
    - bunuri şi servicii 
    - transferuri unităţi  adm. publ.  

   
  - 

             - 
- 

             - 

 
2.144.000 

 401.000 
         

345.000 
    1.398.000     

 
2.094.484 

352.286 
344.198 

1.398.000 

 
97,69 
87,85 
99,77 

100,00 

2.
2 

  - Direcţia Comunitară 
Judeţeană de Evidenţa 
Persoanelor, din care:   
   - cheltuieli de personal 
   - bunuri şi servicii 
   - plăţi din anii precedenţi 

 
1.190.000 

925.000 
265.000 

- 

 
      945.000 
      747.000 
     202.000 
        -4.000 

 
        

928.938 
         

738.442 
         

194.218 
       -3.722 

 
98,30 
98,85 
96,15 
93,05 

3. Cap. 55.02 - Tranzacţii datorie 
publică şi împrumuturi, din 
care: 

 
3.500.000 

 
2.000.000 

 
984.564 

 
49,23 

3.
1 

- Consiliul Jud. Gorj, din care: 
    - bunuri şi servicii - 
comisioane 
    - dobânzi                                                                     

3.500.000 
- 

3.500.000 

2.000.000 
100.000 

1.900.000 

984.564 
66.014 

918.550 

49,23 
66,02 
48,34 

4. Cap. 60.02 - Apărare, din care: 300.000 300.000 196.507 65,50 

4.
1 

 - Centrul Militar Zonal, din 
care: 
     - bunuri şi servicii      

300.000 
300.000 

300.000 
300.000 

196.507 
196.507 

65,50 
65,50 

5. Cap. 61.02 - Ordine publică şi 
siguranţă naţională, din care: 

 
140.000 

 
149.000 

 
143.983 

 
96,63 



Consiliul Județean Gorj             Raportul Președintelui 2008 

 

44 

5.
1 

-Insp. pt. Sit. de Urgenţă, din 
care: 
       - cheltuieli de personal                              
       - bunuri şi servicii 
       - alte transferuri 
       - cheltuieli de capital 

140.000 
20.000 

120.000 
     - 
     - 

149.000 
         

132.000 
         - 

-         
17.000 

       143.983 
            - 
127.937 

- 
16.046 

96,63 
- 
- 
- 

94,39 

6. Cap. 65.02 - Învăţământ, din 
care: 

10.578.000 12.876.000 12.640.961 98,17 

6.
1 

Consiliul Jud. Gorj, din care: 
- Învăţământ preşcolar (chelt. 
mat)      - Învăţământ primar 
(chelt. mat)               - 
Învăţământ secundar inf (ch. 
mat)  

6.500.000 
2.000.000 

     
2.500.000      
2.000.000 

8.785.000 
2.522.000 
3.418.000 
2.845.000 

8.646.790 
2.455.203 
3.353.471 
2.838.116 

98,43 
97,35 
98,11 
99,76 

6.
2 

Centrul Şcolar pt. Educaţie 
Incluzivă Tg-Jiu, din care: 
  - cheltuieli de personal  
  - bunuri şi servicii 
  - tichete cadou 
  - cheltuieli de capital 

 
3.506.000 
2.612.000 

536.000 
228.000 
130.000 

 
3.599.100 
2.803.000 

475.000 
210.000 
111.100 

 
3.580.421 
2.790.225 

469.713 
209.400 
111.083 

 
99,48 
99,54 
98,89 
99,71 
99,98 

6.
3 

Centrul Jud. Resurse şi 
Asistenţă Educaţională Gorj, 
din care: 
   - cheltuieli de personal  
   - bunuri şi servicii 
   - alte transferuri (rechizite) 
   - tichete cadou 
   - cheltuieli de capital 

 
572.000 
530.000 

42.000 
- 
- 
- 

 
492.000 
380.000 

60.000 
- 

27.000 
25.00 

 
413.750 
307.114 

56.460 
- 

25.200 
24.976 

 
84,10 
80,82 
94,10 

- 
93,33 
99,90 

7. Cap. 66.02 - Sănătate, din care:      
3.375.000 

3.120.000 2.673.586 85,69 

7.
1 

Spitalul Judeţean Gorj - 
transferuri 

        
750.000 

750.000 - - 

7.
2 

Spitalul „Dobriţa”- transferuri         
200.000 

200.000 - - 

7.
3 

Consiliul Judeţean Gorj, din 
care:         - bunuri şi servicii 
- transferuri unităţi adm. publice 
- alte transferuri  
- cheltuieli de capital 

2.425.000 
607.000 
284.000 

- 
1.534.000 

2.170.000 
1.186.000 

284.000 
- 

700.000 

1.755.827 
1.106.123 

140.728 
- 

508.976 

80,91 
93,27 
49,55 

- 
72,71 

8. Cap. 67.02 - Cultură, recreere 
şi religie, din care: 

 
11.452.000 

 
11.776.000 

 
    

11.713.254 

 
99,47 
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8.
1 

Biblioteca Judeţeană 
„Christian Tell” Gorj, din care: 
        - cheltuieli de personal  
        - bunuri şi servicii 
        - tichete cadou 
        - cheltuieli de capital 

 
1.852.000 
1.250.000 

428.000 
24.000 

150.000 

 
 1.873.100 
1.250.000 

    448.000 
        25.100 
    150.000 

 
1.818.570 
1.195.526 

448.000 
25.044 

150.000 

 
97,09 
95,64 

100,00 
99,77 

100,00 

8.
2 

Centrul Judeţean Creaţie, din 
care: 
        - cheltuieli de personal  
        - bunuri şi servicii 
        - tichete cadou 
        - cheltuieli de capital 

530.000 
345.000 
158.000 

12.000 
15.000 

568.000 
365.000 
168.000 

10.000 
25.000 

567.891 
365.000 
168.000 

10.000 
24.891 

99,98 
100,00 
100,00 
100,00 

99,56 

8.
3 

Muzeul Judeţean Gorj - 
transferuri 

 1.440.000 1.725.000 1.725.000 100,00 

8.
4 

Ansamblul Artistic 
Profesionist „Doina Gorjului”  
- transferuri 

 
 

2.200.000 

 
 

2.200.000 

 
 

2.199.665 

 
 

99,98 

8.
5 

Şcoala Populară de Arte  
- transferuri 

 
1.500.000 

 
1.645.000 

 
1.645.000 

 
100,00 

8.
6 

Consiliul Judeţean Gorj, din 
care: 

3.930.000 3.765.000 3.793.128 100,75 

 - Sport  
- transferuri ptr. Asociaţii şi      

Fundaţii 

 
 

700.000 

 
 

637.220 

 
 

637.220 

 
 

100,00 

- Servicii religioase  
- transferuri contributii personal 

neclerical 

 
 

2.700.000 

 
 

2.535.000 

 
 

2.534.229 

 
 

99,97 

- Alte servicii, din care: 
   - bunuri şi servicii 
   - transferuri - susţinerea 
cultelor 
   - cheltuieli de capital 

530.000 
230.000 
300.000 

- 

592.780 
230.000 
362.780 

- 

585.679 
222.899 
362.780 

- 

98,80 
96,91 

100,00 
- 

9. Cap. 68.02 - Asigurări şi 
asistenţă socială, din care: 

 
59.605.000 

 
71.043.000 

 
70.682.060 

 
99,49 

9.
1 

Asistenţă socială în caz de 
invaliditate, din care: 
  - cheltuieli de personal  
  - bunuri şi servicii 
  - transferuri unităţi  adm. 
publice 
  - cheltuieli de capital 

 
11.765.000 

5.604.000 
4.922.000 

250.000 
989.000 

 
14.274.000 

8.707.000 
4.420.000 

375.000 
772.000 

 
14.111.714 

8.661.272 
4.419.796 

375.000 
655.646 

 
98,86 
99,47 
99,99 

100,00 
84,93 

9.
2 

Asistenţă socială pt. familie şi 
copil, din care: 
 - cheltuieli de personal  
  - bunuri şi servicii 
  - cheltuieli de capital 

   
23.523.000 

 
15.535.000 

6.875.000 

27.078.000 
 

19.933.000 
6.500.000 

649.000 

26.911.124 
 

19.787.372 
6.499.612 

631.453 

99,38 
 

99,27 
99,99 
97,30 
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  - plăţi din anii precedenţi 1.113.000 
- 

-4.000 -7.313 182,83 

9.
3 

Transferuri, din care: 
  - asistenţă socială 

24.317.000 
24.317.000 

29.691.000 
29.691.000 

29.659.222 
29.659.222 

99,89 
99,89 

10
. 

Cap. 70.02 - Servicii şi 
dezvoltare publică, locuinţe, 
din care: 

 
1.657.000 

 
1.858.600 

 
1.295.867 

 
69,72 

10.
1 

Serv. Public Salvamont, din 
care: 
   - cheltuieli de personal  
   - bunuri şi servicii 
   - tichete cadou 
   - cheltuieli de capital 

1.057.000 
450.000 
369.000 

8.000 
230.000 

1.034.600 
407.500 
369.000 

8.000 
250.100 

1.033.808 
407.415 
368.989 
    7.328 
250.076 

99,92 
99,98 
99,99 
104,1 
99,99 

10.
2 

Consiliul Judeţean Gorj, din 
care: 
   - bunuri şi servicii 
   - alte transferuri 
   - cheltuieli de capital 

600.000 
250.000 

- 
350.000 

824.000 
250.000 

- 
574.000 

262.059 
31.182 

- 
230.877 

31,80 
12,47 

- 
40,22 

11
. 

Cap.74.02-Protecţia mediu,din 
care 

892.000 820.000 806.191 98,32 

11.
1 

Serviciul Jud. Gestionare 
Deşeuri şi Activităţi de 
Salubrizare, din care: 
   - cheltuieli de personal  
   - bunuri şi servicii 
   - tichete cadou 

 
892.000 
811.000 

34.600 
6.000 

 
820.000 
739.000 

75.000 
6.000 

 
806.191 
728.004 

72.284 
5.959 

 
98,32 
98,51 
96,38 
99,32 

12
. 

Cap.80.02 - Acţiuni 
gen.economice, comerciale şi 
de muncă, din care: 

 
4.346.000 

 
4.346.690 

 
1.211.480 

 
27,87 

12.
1 

Consiliul Jud. Gorj 
 - cheltuieli de capital 

4.346.000 4.346.690 1.211.480 27,87 

13
. 

Cap. 84.02 - Transporturi, din 
care: 

14.147.000 33.586.000 31.993.709 95,26 

13.
1 

Consiliul Judeţean Gorj, din 
care: 
   - bunuri şi servicii 
   - cheltuieli de capital                

14.147.000 
2.694.000 

11.453.000 

33.586.000 
29.979.000 

3.607.000 

31.993.709 
29.978.981 

2.014.728 

95,26 
99,99 
55,85 
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4. RESURSE UMANE 

a) Resurse umane, managementul funcţiei publice, relaţii publice 

   Un obiectiv specific urmărit permanent în decursul anului 2008 a fost asigurarea 

unui management performant al resurselor umane. 

În acest scop, ne-am propus asigurarea unei colaborări cât mai eficiente şi flexibile 

în interiorul aparatului de specialitate. Am dispus modificarea organigramei, înfiinţarea 

de noi structuri, în scopul asigurării unei funcţionalităţi optime, în concordanţă cu 

cerinţele legislaţiei şi specificul activităţii din perioada post-aderare. 

Astfel, în vederea respectării noilor reglementări în domeniul transportului public 

judeţean, încă din luna decembrie 2007 am supus aprobării consiliului judeţean 

înfiinţarea Compartimentului pentru transport public judeţean în structura Direcţiei 

tehnice, pentru ca,  începând cu luna ianuarie 2008, acesta să poată deveni funcţional. 

De asemenea,  în luna februarie 2008, am înfiinţat în structura Direcţiei 

cooperare şi dezvoltare regională un nou serviciu - Serviciul management de proiect, 

în scopul creşterii capacităţii administrative pentru accesarea fondurilor internaţionale 

pentru dezvoltare şi modernizare.  

În structura aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 20/22.08.2008 

organigrama aparatului de specialitate a cuprins un număr total de 167 posturi, din care: 

• 105 funcţii publice de execuţie, 

• 15 funcţii publice de conducere 

• 46 funcţii contractuale de execuţie 

• 1 funcţie contractuală de conducere 

În scopul asigurării necesarului de personal de specialitate, conform structurii 

aprobate, am organizat în cursul anului 14 concursuri de ocupare a funcţiilor publice 

vacante, dintre care: 

-     2 pentru funcţii de conducere; 

-     12 pentru funcţii de execuţie. 

Pornind de la obiectivele şi criteriile de performanţă stabilite potrivit prevederilor 

legale, am evaluat performanţele profesionale ale personalului din subordine şi am 

dispus evaluarea întregului personal de către cei care au calitatea de evaluator. Am 

constatat, în baza unei analize a rezultatelor evaluării, necesitatea îmbunătăţirii 

procesului de evaluare, în sensul detalierii obiectivelor şi stabilirii unor criterii de 

performanţă suplimentare. 

Realizarea unei evaluări obiective are un rol determinant în identificarea 

problemelor întâmpinate cu privire la îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, precum şi a 

nevoilor de instruire ale personalului pentru îmbunătăţirea performanţelor profesionale 

individuale. 

 În cadrul strategiei de modernizare a administraţiei publice judeţene, un rol 

deosebit de important îl ocupă dezvoltarea competenţelor profesionale ale  
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funcţionarilor publici şi personalului contractual, în scopul asigurării unui serviciu 

public de calitate, transparent şi eficient, în beneficiul cetăţenilor. 

Astfel, am dispus participarea a 23 funcţionari publici la cursuri de pregătire 

profesională în domeniul specific de activitate şi am asigurat condiţiile  pentru 

participarea a 23 consilieri judeţeni la programe de perfecţionare profesională în anul 

2008. 

 În acelaşi scop, în cadrul proiectului ―EUROADMINISTRAŢIE‖ au obţinut 

certificate ECDL 120 persoane. Au fost emise un număr de 50 certificate de absolvire a 

cursului ECDL Start, 70 certificate de absolvire a cursului ECDL Complet, 17 certificate 

de absolvire a ECDL Specialist (10 ECDL ImageMaker, 10 ECDL WebStarter, 10 ECDL 

Cad). 

Pe lângă aceste măsuri, am stabilit responsabilităţi în domeniul securităţii şi 

sănătăţii în muncă, am reorganizat Comitetul de securitate şi sănătate în muncă la 

nivelul Consiliului Judeţean şi am asigurat participarea persoanei căreia i-au fost 

desemnate atribuţii în domeniu, la programul de pregătire profesională organizat de 

Centrul de Pregătire şi Perfecţionare Profesională al Inspecţiei Muncii. 

De asemenea, am asigurat fondurile necesare şi condiţiile efectuării serviciilor 

medicale pentru supravegherea sănătăţii lucrătorilor şi stabilirii aptitudinii 

individuale pentru muncă. 

 componentă importantă a managementului resurselor umane este reprezentată 

de asigurarea unor structuri organizatorice eficiente la nivelul instituţiilor publice 

aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Gorj. 

În acest sens, luna martie 2008, am supus aprobării Consiliului Judeţean 

organigramele, statele de funcţii şi regulamentele de organizare şi funcţionare ale 

următoarelor instituţii  publice subordonate: 

-    Ansamblul Artistic profesionist „Doina Gorjului‖ Târgu-Jiu; 

-   Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj; 

-    Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţa Persoanelor Gorj; 

-    Biblioteca Judeţeană „Christian Tell‖ Gorj; 

-    Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu‖ 

-    Serviciul Public Judeţean SALVAMONT Gorj; 

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

Gorj; 

-    Şcoala Populară de Artă Târgu - Jiu. 

În ceea ce priveşte Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Gorj, în anul 2007, aceasta a fost supusă unui proces de reorganizări succesive, ultima 

reorganizare  având loc în luna decembrie 2007, prin înfiinţarea Serviciului de evaluare 

complexă a persoanelor adulte cu handicap, funcţionarea Direcţiei în noua structură 

fiind asigurată începând cu data de 01.01.2008. 
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De asemenea, am evaluat conducătorii instituţiilor publice subordonate şi am 

dispus evaluarea managementul instituţiilor de cultură aflate sub autoritatea Consiliului 

Judeţean Gorj, în scopul verificării  modului în care au fost realizate obligaţiile asumate 

prin contractele de management, în raport cu resursele financiare alocate, de către 

managerii acestor instituţii. 

În luna august 2008, în vederea eficientizării activităţii Muzeului Judeţean Gorj 

„Alexandru Ştefulescu‖, am supus aprobării consiliului judeţean reorganizarea acestei 

instituţii. Ulterior acestui demers, am asigurat organizarea concursului de proiecte de 

management  pentru ocuparea postului vacant de director (manager) al acestei instituţii. 

De asemenea, am organizat concursul de ocupare a funcţiei de director adjunct 

(economic) la Ansamblul Artistic profesionist „Doina Gorjului‖ Târgu-Jiu, funcţie nou 

înfiinţată conform prevederilor O.G. nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de 

spectacole şi concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

b) Securitatea şi sănătatea muncii 

 

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, activitatea s-a desfăşurat în 

conformitate cu legea nr. 319/2006 şi a normelor metodologice de aplicare ale acesteia 

stabilite de H.G. 1425/2006.  

Principalele activităţi desfăşurate în anul 2008 au fost:  

 - identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă a sistemului 

de muncă;  

 - elaborarea planului de prevenire a accidentelor ; 

 - elaborarea de instrucţiuni proprii pentru completarea şi aplicarea reglementărilor de 

sănătate, securitatea muncii, ţinând seama de particularităţile activităţilor din cadrul 

Consiliului Judeţean Gorj, precum şi a locurilor de muncă; 

 - întocmirea unui necesar de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire a 

lucrătorilor în domeniul sănătăţii şi securităţii muncii.  

   Scopul acestor activităţi a avut ca finalitate stabilirea, la nivelul Consiliului Judeţean 

Gorj, a:  

- regulilor privind protecţia, igiena şi securitatea în muncă;  

- drepturilor şi obligaţiilor angajatorului şi ale salariaţilor;  

- regulilor concrete privind sănătatea şi securitatea în muncă; 

- dispoziţiilor legale sau contractuale specifice.  

   Întreaga activitate în acest domeniu a urmărit: 

 evitarea riscurilor; 

 evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate; 

 combaterea riscurilor la sursă; 
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 adaptarea muncii la individ, în vederea atenuării, cu precădere, a 

muncii monotone şi a muncii repetitive,  

 luarea în considerare a evoluţiei tehnicii; 

 planificarea prevenirii; 

 adoptarea măsurilor de protecţie colectivă cu prioritate faţă de măsurile 

de protecţie individuală; 

 aducerea la cunoştinţa salariaţilor a instrucţiunilor corespunzătoare. 

   Printre măsurile tehnico-organizatorice adoptate în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de 

muncă, se pot enumera: 

- desemnarea, de către preşedintele Consiliului Judeţean Gorj, a coordonatorului de 

securitate şi sănătate în muncă ; 

- a fost stabilită componenta Comitetului de securitate şi sănătate în muncă la nivelul 

consiliului judeţean; 

- s-a efectuat controlul medical periodic prin medicul de medicina muncii; 

- s-a făcut analiza organizării ergonomice a locurilor de muncă; 

- s-a urmărit reducerea efortului fizic şi/sau neuropsihic; 

- instruirea şi perfecţionarea periodică a angajaţilor pentru cunoaşterea riscurilor şi a 

măsurilor de protecţie aplicate, inclusiv supravegherea şi controlul respectării acestora; 

- asigurarea echipamentelor de protecţie individuală. 

   Dintre măsurile medicale realizate într-o formă avansată se pot enumera: 

- cunoaşterea şi monitorizarea factorilor de risc profesional existenţi, triajul medical de 

la angajare a candidaţilor prin depistarea eventualelor contraindicaţii medicale la locurile 

concrete de muncă, ţinând seama de factorii de risc, solicitările fizice şi neuropsihice, 

starea de sănătate fizică şi mentală a acestora; 

- educarea angajaţilor din punct de vedere sanitar, controlul medical profilactic de către 

medicul de medicina muncii. 

   Nu au fost înregistrate accidente de muncă în anul 2008 la nivelul Consiliului 

Judetean Gorj.     

5.  AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI URBANISM 

a) Compartimentul urbanism şi protecţia mediului    

Corespunzător atribuţiilor ce-i revin privind coordonarea elaborării planurilor 

urbanistice generale ale localităţilor şi a regulamentelor de urbanism pentru anul 2008, 

Compartimentul urbanism şi protecţia mediului a continuat programul conf. Legii nr. 

7/1996 privind sistemul informaţional specific domeniului imobiliar-edilitar şi băncilor de 

date urbane cu alocarea sumelor de la bugetul de stat prin Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Locuinţei, în valoare totală de 354.990,0 lei, pentru realizarea cadastrului 

în municipiul Tg.-Jiu şi oraşele Rovinari, Ţicleni, Tg.-Cărbuneşti şi Turceni. 
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De asemenea, la solicitarea noastră, M.D.R.L. a alocat 39.000 lei pentru 

actualizarea planului urbanistic general pentru comuna Băleşti. 

S-au făcut verificări în teren împreună cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 

şi Inspecţia de Stat în Construcţii şi s-au întocmit materiale despre zonele afectate de 

alunecările de teren, inundaţii şi poluări accidentale în localităţi ca Baia de Fier, Bolboşi, 

Albeni, Dobriţa, Arcani, Runcu, Bustuchin, Roşia de Amaradia. 

Împreună cu Instituţia Prefectului - Judeţul Gorj s-a monitorizat activitatea privind 

situaţia strămutaţilor din localităţile Cojani şi Albeni.  

Specialiştii din cadrul compartimentului au participat la urmărirea lucrărilor şi 

recepţia de investiţii, realizate la nivelul localităţilor. 

Împreună cu alte servicii, s-a realizat întocmirea caietelor de sarcini, licitaţia şi 

monitorizarea desfăşurării lucrărilor de reabilitare a unor clădiri aflate în patrimoniul 

consiliului judeţean . 

S-a acordat asistenţă tehnică de specialitate pentru întocmirea documentaţiei, 

obţinerea certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire pentru investiţia 

„Reabilitarea parcului industrial Bumbeşti-Jiu‖. 

În colaborare cu M.D.R.L. am acordat sprijin proiectanţilor de specialitate care au 

elaborat Hărţile de hazard la nivelul teritoriului Judeţean Gorj şi a Hărţii pilot de risc la 

alunecări de teren pentru comuna Roşia de Amaradia. 

S-a colaborat de asemenea cu Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare 

URBANPROIECT Bucureşti pentru elaborarea Planului de Amenajare a Teritoriului 

Naţional (PATN) sect. VI-a Zone turistice, şi cu UNCJR pentru diverse proiecte de 

hotărâri de guvern. 

   

b) Compartimentul autorizări şi control 

În perioada 01.01.2008-31.12.2008, Compartimentul autorizări şi control a 

analizat, întocmit, înaintat spre aprobare şi eliberat un număr de 305 certificate de 

urbanism pentru care s-au încasat 24.575 lei şi 88 de autorizaţii de construire pentru 

care s-au încasat 443.182,04 lei. 
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6. COOPERARE ŞI DEZVOLTARE REGIONALĂ 

Direcţia Cooperare şi Dezvoltare Regională are ca scop eficientizarea şi 

corelarea politicilor publice cu iniţiativele locale, având ca obiectiv dezvoltarea durabilă 

a judeţului Gorj.  

Ponderea cea mai mare a activităţii Serviciului Cooperare, Dezvoltare 

Regională şi Relaţii Externe în anul de raportare a fost reprezentată de întocmirea 

documentaţiilor şi cererilor de finanţare, după cum urmează: 

 

a) Finanţări din fonduri de preaderare 

 Implementare proiect elaborat în cadrul programului PHARE 2003 - Coeziune 

Economică şi Socială – Infrastructură Regională – Inundaţii.  

Prin proiect au fost reabilitate două obiective şcolare afectate de inundaţii : 

- Grădiniţa nr. 4 Rovinari - Clubul Copiilor, finalizat în decembrie 2007 

- Căminul studenţesc „Debarcader‖ al Universităţii ―Constantin Brâncuşi; recepţia 

lucrărilor a avut loc în data de 25.04.2008. 

Valoarea totală a finanţării externe nerambursabile pentru acest proiect se ridică la 

suma de 146.268,70 euro. 

Perioada de implementare: august 2006 –aprilie 2008. 

 

 Consiliul Judeţean Gorj a implementat trei proiecte, depuse în cadrul Programului 

PHARE – Fondul de modernizare pentru dezvoltarea administraţiei publice 

 

 Proiectul „EUROADMINISTRAŢIE‖, implementat în baza contractului de grant nr. 

PHARE RO2006/018-147.01.03.02.03-GJ 445 şi a vizat crearea structurilor specifice 

pentru realizarea şi monitorizarea fiecărei etape din cadrul procesului de descentralizare, 

creşterea performanţelor administraţiei publice locale prin pregătirea funcţionarilor din 

cadrul Consiliului Judeţului Gorj, a instituţiilor publice subordonate acestuia, precum şi a 

funcţionarilor publici din cadrul Instituţiei Prefectului - Judeţul Gorj, pentru a fi în 

concordanţă cu cerinţele actuale impuse de Uniunea Europeană. 

Scopul proiectului: Continuarea procesului de 

descentralizare şi deconcentrare pentru 

îmbunătăţirea serviciilor publice şi pentru a asigura o 

distribuire coerentă a responsabilităţilor, resurselor şi 

drepturilor la toate nivelurile administraţiei publice. 

Grupul ţintă: funcţionarii din Consiliul Judeţean Gorj, 

funcţionarii din instituţiile subordonate Consiliului 

Judeţean Gorj, funcţionarii publici din Instituţia 

Prefectului – Judeţul Gorj)  

Activităţi principale: achiziţionare echipamente 
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informatice şi consumabile (contractare şi achiziţie echipamente cu soft inclus, instalare 

echipamente, organizarea cursurilor de instruirea în domeniul informaticii – ECDL - 

Licenţă europeană de operare pe computer), derularea cursurilor (susţinerea efectivă a 

cursurilor, evaluarea cursanţilor), promovarea, monitorizarea şi evaluarea proiectului.  

Rezultatele proiectului: 

1. Achiziţionare echipamente informatice şi consumabile 

2. Organizarea si derularea cursurilor 

S-au desfăşurat 9 serii de instruire după cum urmează: 3 serii ECDL Start – 50 

persoane instruite, 4 serii ECDL Complet – 70 persoane şi 2 serii ECDL Specialist – 

17 persoane; Total persoane instruite – 120. Conform contractului au fost elaborate şi 

distribuite cursanţilor 120 pachete de instruire. Au fost emise un număr de 50 

adeverinţe de absolvire a cursului ECDL Start., 70 adeverinţe de absolvire a cursului 

ECDL Complet, 17 adeverinţe de absolvire a ECDL Specialist (10 ECDL ImageMaker, 

10 ECDL WebStarter, 10 ECDL Cad). 

3. Promovare, monitorizare şi evaluare proiect 

Valoare totală proiect – 55.371,91 Euro, din care: 

- grant contractat – 48.727,28 Euro 

- contribuţie locală – 6.644,63 Euro 

 

 Proiectul „EVIDENŢA PERSOANELOR, UN SERVICIU EUROPEAN”, implementat 

în baza contractului de grant nr. PHARE RO-2005/017-553.01.03.06-GJ444, a vizat 

crearea structurilor specifice pentru realizarea şi monitorizarea fiecărei etape din cadrul 

procesului de descentralizare, creşterea performanţelor administraţiei publice locale prin 

pregătirea personalului specializat din cadrul Direcţiei Comunitare Judeţene de Evidenţa 

Persoanelor Gorj, pentru a fi în concordanţă cu cerinţele actuale impuse de Uniunea 

Europeană. 

Scopul proiectului este „Realizarea reţelei judeţene de comunicaţii pentru evidenţa 

persoanelor şi conectarea acesteia la Reţeaua de Comunicaţii Integrate Voce-Date a 

M.I.R.A.‖. Grupul ţintă: cei 384.852 cetăţeni ai judeţului. Activităţi principale sunt: 

achiziţionare echipamente IT şi consumabile; instruirea personalului, promovarea, 

monitorizarea şi evaluarea proiectului.  

Rezultatele proiectului: 

1. Activitatea de achiziţionare echipamente IT şi consumabile 

2. Activitatea de instruire a personalului. Funcţionarii din administraţia judeţului au fost 

instruiţi in domeniul gestionării bazelor de date; indicatori de realizare: 10 persoane 

instruite, 2 seminarii; 2 serii de cursuri de instruire a personalului (10 persoane), în 

utilizarea echipamentelor şi a bazelor de date proprii. 

3.Activitatea de promovare, monitorizare şi evaluare a proiectului  

Valoare totală proiect – 46.890,51 Euro din care: 

- grant contractat – 42.201,46 Euro 
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- contribuţie locală – 4.689,05 Euro 

 

 Proiectul „ÎN SLUJBA CETĂŢEANULUI‖, contact de grant nr. PHARE RO2006/018-

147.01.03.02.03-GJ 443, urmăreşte implementarea unui sistem de management al 

documentelor la nivelul Consiliului Judeţean, sistem ce va furniza un mod standard şi 

eficient de gestionare, controlare şi distribuire a documentele, fapt care influenţează în 

mod direct şi pozitiv întregul proces de administrare. 

Scopul proiectului: „Dezvoltarea capacităţii autorităţii publice judeţene prin introducerea 

de noi instrumente şi proceduri care să conducă la îmbunătăţirea gestionării fondurilor 

la nivel local şi, implicit, a managementului serviciilor publice‖.  

Grupul ţintă: 120 funcţionari publici din cadrul aparatului propriu al CJ Gorj.  

Activităţi principale: 1. achiziţie echipamente, software şi consumabile, 2. Achiziţie şi 

instalare software pentru managementul documentelor, 3. Implementare Software 

pentru managementul documentelor şi 4. promovarea, monitorizarea şi evaluarea 

proiectului.  

Valoare totală proiect –89.198,11 Euro, din care: 

- grant contractat –73.214,33 Euro 

- contribuţie locală –9.983,77 Euro 

 

b) Finanţări din fonduri guvernamentale 

 Prin HG nr. 1424/2007 privind aprobarea programului multianual “Asistenţă 

tehnică pentru sprijinirea autorităţilor administraţiei publice locale în pregătirea 

tehnică a proiectelor de investiţii publice, finanţate prin POR 2007-2013” şi 

finanţarea acestuia din bugetul MDLPL, în luna decembrie 2007 au fost semnate 

contractele pentru finanţarea realizării documentaţiei tehnice pentru următoarele 

proiecte: 

  ―Reabilitarea DJ 673, Şiacu-Borăscu-Turceni-Broşteni (DN66), km 16+650-

41+650‖ 

  ―Reabilitarea DJ 673A, Turceni-Mătăsari-Strâmba-Vulcan, km 0+000-27+790‖ 

  ―Reabilitarea DJ 674, Vlăduleni-Urdari-Turceni-Ioneşti, km 0+000-38+400‖ 

  ―Extindere şi dotare centru de îngrijire şi asistenţă Dobriţa‖ 

  ―Extindere capacitate prin reabilitare, amenajare şi modernizare etaj III la  

Complexul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Adulţi Bâlteni‖ 

Documentaţia tehnico-economică şi partea de studiu de fezabilitate au fost realizate în 

cursul anului 2008, urmând ca proiectul tehnic şi detaliile de execuţie să fie realizate la 

începutul anului 2009. 

Valoarea totală a finanţării – 1.544.198 lei. 
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► Implementare proiect „Protecţia resurselor naturale în judeţul Gorj, pe teritoriul 

localităţilor Bustuchin, Obârşia şi Ioneşti‖; cuprinde trei 

proiecte tehnice: „Consolidare terasamente pe DJ675C, la 

km 13+200, în comuna Bustuchin, judeţul Gorj‖; 

„Consolidare terasamente pe DJ 605A, km 49+900, 

Obârşia‖ şi respectiv, „Consolidare terasamente pe DJ 

674, km 33+000, comuna Ioneşti, judeţul Gorj‖.  

 

c) Finanţări din fonduri post-aderare 

 Prin H.G. nr. 811/2006 privind finanţarea din bugetul 

Ministerului Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 

Locuinţelor a asistenţei tehnice pentru pregătire de 

proiecte de investiţii publice, finanţabile prin Programul Operaţional Regional 2007-

2013, proiectul de investiţii „Reabilitare drumuri judeţene DJ 665 Curtişoara – 

Racoviţa km 0+000 – 54+500 şi DJ 675C Poienari - Baia de Fier km 0+000 – 4+300” 

a fost inclus în lista proiectelor de rezervă din cadrul programului PHARE Coeziune 

Economică şi Socială 2003 „Dezvoltarea Infrastructurii regionale‖.  

Asistenţa tehnică a fost asigurată din bugetul Ministerului Ministerul Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice şi Locuinţelor şi s-a concretizat prin 

finanţarea revizuirii/actualizării studiului de fezabilitate şi 

elaborarea/dezvoltarea proiectului tehnic, inclusiv a detaliilor 

de execuţie, documentaţii ce constituie obiectul contractului 

de servicii – etapa II – pentru pregătirea tehnică a proiectelor 

de investiţii finanţabile prin POR 2007-2013. 

Proiectul are ca obiectiv general îmbunătăţirea infrastructurii 

de transport regionale, pentru sprijinirea dezvoltării economice şi atragerea investiţiilor 

interne şi externe în zonă. 

Obiective specifice:  1) reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport pentru 

îmbunătăţirea accesibilităţii şi mobilităţii populaţiei, bunurilor şi serviciilor în vederea 

stimulării dezvoltării economice durabile a judeţului. 

2) conectarea drumurilor judeţene DJ 665 şi DJ675C la reţeaua de drumuri naţionale 

(DN 67, DN 67C şi DN 66) şi TEN (drumul european E 79 – DN 66). 

Contractul de finanţare a fost semnat în data de 22 aprilie 2008 de către Laszlo Borbely, 

ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, Ion Călinoiu, preşedintele 

Consiliului Judeţean Gorj şi Marilena Bogheanu, director al 

Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud – Vest Oltenia. 

Valoarea totală a proiectului este de 92.371.337,99 lei, din 

care fonduri FEDR nerambursabile de 65.472.752,67 lei, 

finanţare de la bugetul naţional de 10.013.479,82 lei şi 

cofinanţarea beneficiarului de 16.885.105,5 lei.  
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1% 4%

95%

Fonduri pre-aderare

Fonduri guvernamentale

Fonduri post-aderare

Rezultate preconizate: 

 Reabilitare drumuri judeţene - 58,8 km drumuri judeţene reabilitaţi din 864,043 

km drumuri judeţene existente în judeţul Gorj 

 Reabilitare şi construcţie podeţe - 53 podeţe reabilitate şi 1 podeţ construit 

 Reabilitări poduri cu deschidere peste 5 m - 2 poduri reabilitate. 

În data de 5 noiembrie 2008 s-a finalizat licitaţia electronică de achiziţie publică 

de lucrări, suma pentru care s-a adjudecat execuţia fiind de 43.800.000 RON, fără TVA. 

În anul 2008 au fost efectuate plăţi în valoare de 197.584,77 lei, urmând ca 

diferenţa să fie plătită în cursul anului 2009, după primirea tranşei intermediare de la 

OPCP. 

Valoarea totală a sumelor atrase prin proiecte, în cursul anului 2008, la nivelul 

Consiliului Judeţean Gorj este de 97.961.169,98 lei (23.389.243,84 Euro). 

 

 

 

 

 

 

 

d) Finanţări din fonduri proprii 

  A fost elaborat „Studiul pentru valorificarea potenţialului turistic al judeţului 

Gorj”, prin care s-a obţinut: 

- identificarea şi clasificarea tuturor zonelor turistice şi cu potenţial turistic, inclusiv 

a celor care îndeplinesc condiţiile pentru a fi declarate arii protejate;  

- identificarea tuturor obiectivelor de interes turistic, a formelor de turism 

practicabile şi structurilor turistice de cazare;  

- prezentarea unor proiecte de dezvoltare turistică în locaţiile identificate cu 

potenţial turistic (inclusiv analiza SWOT pentru infrastructură şi dotările tehnico-

edilitare);  

- identificarea şi clasificarea principalelor obiective turistice şi cu potenţial turistic, 

inclusiv a monumentelor naturale, istorice, religioase etc.; 

- introducerea tuturor obiectivelor în circuitul turistic şi identificarea modalităţilor de 

promovare a acestora în plan naţional şi internaţional;  

- prezentarea unei statistici privind evoluţia capacităţii de cazare (pe categorii de 

clasificare, hoteluri, moteluri şi pensiuni), a numărului de turişti şi a încasărilor din 

turism pe anii: 1990-1995/2000-2006;  
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- măsuri propuse pentru dezvoltarea şi modernizarea structurilor de cazare în 

judeţ, pe baza previziunilor de dezvoltare a turismului în zonă; 

- analiza structurilor de primire turistică existente din punct de vedere al încadrării 

în normele naţionale;  

- evaluarea potenţialului turistic al judeţului Gorj şi stabilirea unor priorităţi de 

investiţii pentru administraţia publică (infrastructură etc.) şi investitorii privaţi 

(capacităţi de cazare, pârtii de schi, transport pe cablu, parcuri de distracţie etc.), 

(minim 20 de priorităţi);  

- hărţi ale judeţului cu evidenţierea tuturor categoriilor de obiective turistice; 

- hartă separată cu domeniul schiabil din nordul judeţului, cu evidenţierea tuturor 

amplasamentelor pârtiilor de schi, traseelor turistice, facilităţilor de transport pe 

cablu existente sau posibil de realizat, drumurilor de acces existente (inclusiv 

starea lor) sau propuse. Propunerea unor trasee turistice (minim cinci) cu durată 

de 1-3 zile; 

- identificarea zonelor pretabile la activităţi de turism ecologic, bazat pe principiile 

dezvoltării durabile; 

- identificarea locaţiilor cu potenţial turistic şi regimul de proprietate al terenurilor; 

- identificarea modalităţilor de promovare. 

 

  Alocarea de sprijin financiar ONG-urilor de tineret pe bază de parteneriat 

încheiat între C.J. Gorj şi ONG-uri cu activităţi pentru tineret. Acest sprijin s-a acordat în 

baza Legi tinerilor nr. 350/2006. În cursul anului 2008 a fost alocată suma de 100.000 

lei din bugetul propriu al Consiliului Judeţean Gorj, în cuantum de 3.000 Euro/proiect 

(fără TVA), pentru următoarele proiecte:  

 

Nr. 
crt. 

Denumire O.N.G. Denumire proiect Aprobare 
parteneriat 

şi cofinanţare 

Suma 
alocată 

1. Asociaţia „Golife‖ Educaţie şi 
conştientizare privind 
Parcul Naţional 
Defileul Jiului 

Hotărâre nr. 
47/12.11.2008 

4.646 lei 

2. Asociaţia „Tineret şi 
Dezvoltare 
Regională‖ 

Participă la schimbare Hotărâre nr. 
51/26.05.2008 

10.955 lei 
(3000 E) 

3. Asociaţia Regională 
Pentru Dezvoltare 
Rurală 

Parteneriatul – retorică 
sau realitate?! 

Hotărâre nr. 
27/22.08.2008 

10.664 lei 
(3000 E) 

4. Asociaţia „Tineri 
Fără Frontiere‖ 

Dreptul la dialog Hotărâre nr. 
52/26.05.2008 

10.955 lei 
3000 E 
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7. TRANSPORT PUBLIC JUDEŢEAN 

 
Pentru perioada 2008-2011, Compartimentul pentru transport public 

judeţean din structura Direcţiei tehnice a întocmit Programul de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate, pentru 102 trasee. În continuare, s-au 

desfăşurat licitaţii electronice pentru atribuirea acestor trasee de transport persoane, 

după cum urmează: 

- Licitaţie electronică în data de 30.04.2008 pentru atribuire trasee transport public 

judeţean de  persoane prin curse regulate valabil pentru perioada 2008-2011 (93 trasee 

atribuite); 

- Licitaţie electronică în data de 30.05.2008 pentru atribuire trasee transport public 

judeţean de  persoane prin curse regulate, rămase neatribuite sau la care nu s-au 

prezentat operatorii de transport care au fost declaraţi câştigători pentru a solicita 

licenţa de traseu în termenele legale, valabil pentru perioada 2008-2011 (11 trasee 

atribuite); 

- Licitaţie electronică în data de 11.09.2008 pentru atribuire trasee transport public 

judeţean de  persoane prin curse regulate, la care au renunţat operatorii de transport, 

valabil pentru perioada 2008-2011 (1 traseu atribuit); 

- Licitaţie electronică în data de 18.11.2008 pentru atribuire trasee transport public 

judeţean de  persoane prin curse regulate, la care au renunţat operatorii de transport, 

valabil pentru perioada 2008-2011 (1 traseu atribuit); 

- Întocmire şi transmitere către Autoritatea Rutieră Română - Agenţia Gorj, a caietelor 

de sarcini care stau la baza emiterii licenţelor de traseu pentru traseele de transport 

public judeţean de persoane prin curse regulate valabil pentru perioada 2008-2011 (115 

caiete de sarcini); 

- Eliberarea unui număr de 170 licenţe de traseu pentru transport public judeţean de 

persoane prin curse regulate speciale; 

- Modificarea  numărului de curse din Programul de transport public judeţean de 

persoane prin curse regulate valabil pentru perioada 2008-2011 (pentru 13 trasee); 

- Modificarea orelor din graficele de circulaţie din Programul de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate valabil pentru perioada 2008-2011 (pentru 8 

trasee). 

8. INFRASTRUCTURA INFORMATICĂ 

Activitatea Compartimentului IT în cursul anului 2008 s-a materializat într-o serie 

de realizări ce s-au înscris pe un curs ascendent faţă de anii precedenţi. Realizările 

înregistrate în anul 2008 au fost posibile şi datorită numeroaselor demersuri făcute de 

preşedinte în vederea creşterii fondurilor proprii cât şi atragerea de fonduri europene 

necesare realizării obiectivelor pentru întărirea capacităţii de lucru a aparatului propriu 

de specialitate şi implementarea conceptului de e-administraţie. 



Consiliul Județean Gorj             Raportul Președintelui 2008 

 

59 

Pentru realizarea obiectivelor s-a continuat modernizarea infrastructurii informaţionale 

prin: 

- achiziţia de echipamente şi software conform planului de achiziţii,  

- investiţii în extinderea şi modernizarea reţelei de calculatoare şi telefonie a Consiliului 

Judeţean Gorj,  

- implementarea proiectului cu finanţare europeană „În slujba cetăţeanului‖ – aprobat 

prin contract PHARE RO 2006/018-147.01.03.02.03 GJ-443, 

- implementarea proiectului cu finanţare europeană „Euroadministraţie‖ – aprobat prin 

contract PHARE RO 2006/018-147.01.03.02.03-GJ445, 

- achiziţia de program specializat de legislaţie 

 

 Compartimentul IT a desfăşurat activităţi de întreţinere şi service pentru 

echipamentele din dotare, integrarea lor cu cele noi achiziţionate, instalarea şi 

configurarea de programe software de ultimă generaţie. 

Activitatea depusă pentru implementarea conceptului de e-administraţie, prin 

utilizarea echipamentelor şi aplicaţiilor bazate pe tehnologia informaţiei de ultimă 

generaţie, au scopul: 

1. îmbunătăţirii accesului şi furnizării informaţiilor şi serviciilor publice ale autorităţilor 

administraţiei publice locale către cetăţeni; 

2. eliminării procedurilor birocratice şi simplificării metodologiilor de lucru; 

3. îmbunătăţirii schimbului de informaţii între componentele autorităţilor administraţiei 

publice locale; 

4. îmbunătăţirii eficacităţii, eficienţei şi calităţii serviciilor publice la nivelul autorităţilor 

administraţiei publice locale; 

5. accelerarea procesului de aliniere la standardele Uniunii Europene, impuse României 

prin acordul de aderare semnat în 2007. 
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Proiectul „ÎN SLUJBA CETĂŢEANULUI” contact de grant nr. PHARE RO2006/018-

147.01.03.02.03-GJ 443 urmăreşte implementarea unui sistem de management al 

documentelor la nivelul Consiliului Judeţean, sistem ce va furniza un mod standard şi 

eficient de gestionare, controlare şi distribuire a documentele, fapt care influenţează în 

mod direct şi pozitiv întregul proces de administrare. 

Scopul proiectului: „Dezvoltarea capacităţii autorităţii publice judeţene prin 

introducerea de noi instrumente şi proceduri care să conducă la îmbunătăţirea 

gestionării fondurilor la nivel local şi implicit a managementului serviciilor publice‖. 

Grupul ţintă: 120 funcţionarii publici din cadrul aparatului propriu al CJ Gorj. Activităţi 

principale: 1. achiziţie echipamente, software şi consumabile, 2. Achiziţie şi 

instalare software pentru managementul documentelor, 3. Implementare Software 

pentru managementul documentelor şi 4. promovarea, monitorizarea şi evaluarea 

proiectului. Proiectul „ÎN SLUJBA CETĂŢEANULUI” urmăreşte implementarea unui 

sistem de management al documentelor la nivelul Consiliului Judeţean, sistem ce va 

furniza un mod standard şi eficient de 

gestionare, controlare şi distribuirea 

documentele, fapt care influenţează în mod 

direct şi pozitiv întregul proces de administrare. 

 

Rezultatele proiectului: 

1. Achiziţionare echipamente 

1.1. Echipamente achiziţionate informatice: 

Server HP DL380 WinServer2003SE – 1 buc, 

Sursă APC Smart UPS 3000VA – 1 buc, 

Consola, KVM si rack – 1 buc, Statie de lucru 

HP XW4600 – 3 buc, Imprimanta A3 lc XEROX Phaser 7400DN – 1 buc, Router 

CISCO 871 – 1 buc, Scaner A4 HP Scanjet 7650n – 1 buc, Scaner A3 AVISION 

V5000+ADF – 1 buc. De asemenea, în conformitate cu Addendumul nr 3 au fost 

achiziţionate şi instalate urmatoarele echipamente: Multifunctional A3 Laser Color – 1 

Buc, Masina de legat cu spirala plastic – 1 buc, Masina de laminat A3 – 1 buc, Monitor 

LCD – 1 buc. 

1.2. Echipamentele au fost livrate şi au fost instalate software-le necesare pentru 

funcţionarea acestora în scopul declarat. 
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1.3. Consumabile achiziţionate: hârtie copiator A4 -20 topuri; dosare plastic cu şina A4 - 

50 buc.; plicuri C4-50 buc; folii plastic A4 – 50 buc; bibliorafturi PVC-10 buc; agrafe de 

birou-6 cutii; capse 24/6 - 4 cutii; CD-RW blank - 100 buc; DVD-RW blank - 50 buc; 

suport dosare plastic - 10 buc; consumabile pentru imprimanta D88 - 6 seturi. 

2. Achiziţie soluţie managementul documentelor 

2.1. Achiziţie SOFT managementul documentelor: a fost achiziţionată soluţia SOFT de 

managementul documentelor 

2.2. Instalare SOFT managementul 

documentelor: după instalarea 

echipamentelor, operatorul economic 

declarat câştigător a realizat următorii paşi, 

în conformitate cu cerinţele din caietul de 

sarcini: 

Realizarea analizei: Studiul a 

dimensionat corect sistemul informatic 

integrat si sa asigure un mediu de utilizare 

coerent, viabil in concordanta cu fiecare 

modul in parte. Pentru a obţine analiza 

preliminara (studiul de fezabilitate) la un 

standard calitativ ridicat este foarte important ca furnizorul sa folosească o metoda 

recunoscuta de analiza (de exemplu: SWOT, Zachman sau POLDAT Framework) iar 

aceasta sa atingă minim următoarele direcţii: 

 Identificarea ariei reale de cuprindere a subsistemului informaţional. Recomandări. 

 Identificarea modului in care este structurat domeniul de activitate al Consiliului 

Judetean 

 Stabilirea cadrului instituţional si interinstituţional (determinarea departamentelor, 

rolurilor si persoanelor din cadrul instituţiei) 

 Descrierea proceselor de lucru actuale ale organizaţiei: documentarea si 

modelarea proceselor de lucru 

 Identificarea problemelor cu impact major asupra activităţilor desfăşurate de către 

instituţie 

 Identificarea resurselor existente (personal, echipamente) in cadrul organizaţiei cat 

si a pregătirii lor profesionale in domeniul informaticii (operatori, programatori, 

analişti, administratori de sisteme si baze de date, pregătire utilizatori etc.). 

Recomandări. 

 Identificarea legislaţiei in vigoare aplicabila. Previzionarea modificărilor legislative 

si politice in context naţional si internaţional si impactul acestora asupra realizării 

proiectului pe timp scurt si mediu. Recomandări. 

 Identificarea tuturor costurilor care există in subsistemul informaţional existent si a 

tuturor problemelor existente in cadrul ariei reale de cuprindere. 
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 Identificarea tuturor proceselor existente si a proceselor de schimb informational 

intre procese care sunt informatizate, necesita upgrade sau trebuie informatizate în 

cadrul ariei de cuprindere. Identificarea tuturor documentelor in baza cărora se fac 

intrări/ieşiri in/din subsistemul informaţional si a fluxurilor lor. Optimizări procese. 

Recomandări. 

 Identificarea tuturor standardelor tehnice si tehnologii deschise aplicabile pentru 

asigurarea schimbului informaţional intre procese in cadrul subsistemului 

informaţional (asigurarea integrabilităţii şi interoperabilităţii) 

 Identificarea arhitecturii de sistem şi recomandări. 

 Identificarea cerinţelor minime pentru realizarea „Planului de control al calităţii‖ 

care trebuie sa includă modul de autorizare al lucrurilor, controlul modificărilor, 

managementul configuraţiilor, procedurile de revizuire si raportare, planul de 

comunicare. Identificarea tuturor metodelor de testare – teste de stres, de volum, 

de viteza de răspuns, user friend, de securitate, etc. care sa stea la baza 

acceptantelor livrabilelor. Formulare specifice. 

 Identificarea tuturor livrabilelor şi a pachetelor de lucru (activităţi), estimarea 

costurilor, duratelor de implementare şi a jaloanelor pentru realizarea planului 

tehnic, planului de resurse, planului de venituri si plăţi si a planului de 

implementare. 

 Identificarea soluţiilor pentru „Planul de implementare‖ pentru ca acesta sa nu 

influenţeze (sa nu blocheze) activitatea instituţiei sau a instituţiilor conexe. 

 Identificarea cerinţelor minimale pentru „Planului de management al riscurilor‖ - 

identificarea riscurilor si descriere, cauze, impact (evaluarea lor ca probabilitate si 

justificare), responsabili, masuri preventive si corective etc. 

 Identificarea cerinţelor minimale pentru ―Planul de control‖ si instrumentele 

acestuia 

 Identificarea cerinţelor minimale pentru ―Planul de managementul schimbărilor‖ 

procedurilor, cuantificărilor si marjelor care vor sta la baza deciziilor PM-urilor si a 

comitetului de conducere. 

In funcţie de rezultatele analizei preliminare si a recomandărilor, la întrunirea 

Comitetului de Conducere si a Project Managerilor, in urma deciziilor finale s-a trecut la 

etapele următoare. 

Etapa 2. Instalarea hardware-ului care a fost achiziţionat şi care respectă 

caracteristicile tehnice minimale. 

Etapa 3. Realizarea infrastructurii software 

Infrastructura software pregăteşte sistemele de operare, aplicaţiile si le securizează 

pentru implementarea Managementului Documentelor (portalul intern) si Portalului WEB 

public (extern). 

Etapa 4. A fost efectuată proiectarea aplicaţiilor de Managementul Documentelor 

(portalul intern - din front office) si portalului WEB extern cu specificul si cerinţele 
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Consiliului Judetean Gorj. Furnizorul a proiectat si adaptat aplicaţiile in funcţie de 

analiza primara si cea de la infrastructura software (procesele identificate, circuitul 

documentelor, etc.) şi a integrat aplicaţiile cu MS BS Navision în regim de laborator. 

Managementul documentelor portal intern in Front Office 

Etapa 5. A fost realizată implementarea propriu zisă. Instalarea aplicaţiei pe 

server si adaptarea aplicaţiei in funcţie de cerinţele utilizatorilor, ecrane personalizate, 

shortcut-uri specifice, definire securitate. 

Cerinţe minime: 

1. Aplicarea "managementului schimbărilor" in cazul in care utilizatorii au si alte 

cerinţe care nu au fost sesizate in diferitele faze de analiza; 

Etapa 6. S-a efectuat testarea aplicaţiei prin introducerea de date in paralel cu 

programele existente pentru verificări. Acceptanta primara din partea utilizatorilor si 

managerilor de proiect. 

Etapa 7. Instruirea utilizatorilor si a administratorului de sistem. 

Cerinţe minime: 

1. a fost realizată o instruire generala pentru utilizatori precum si cu fiecare 

utilizator la postul de lucru 

2. instruire specializata pentru administratorii reţelei, administrării aplicaţiei si 

managerii de fluxuri care oferă suport tehnic utilizatorilor si vor întreţine sistemul 

3. specialiştii IT ai beneficiarului au fost instruiţi de contractant ca sa poată asigura 

funcţionarea aplicaţiei cu o asistenta minima din partea furnizorului, independent 

de contractant după perioada de post-garanţie. 

4. Promovare, monitorizare si evaluare proiect - Au fost publicate: 6 comunicatele de 

presă; 4 spoturi radio; 2 spoturi TV. 

Valoare totală proiect –89.198,11 Euro din care: 

- grant contractat –73.214,33 Euro 

- contribuţie locală –9.983,77 Euro 

9. MANAGEMENTUL CALITĂŢII 

a) Cadrul Comun de auto-evaluare a modului de Funcţionare a instituţiilor 
publice (CAF) 

 

Obiectiv: Analiza modului de funcţionare a Consiliului Judeţean Gorj şi 

realizarea unui plan de acţiune pentru îmbunătăţirea activităţii instituţiei. 

 

Prezentarea instrumentului: 

Cadrul Comun de auto-evaluare a modului de Funcţionare a instituţiilor publice 

(CAF) este un instrument de management al calităţii totale inspirat din Modelul de 

Excelenţă al Fundaţiei Europene pentru Managementul Calităţii (EFQM) şi din modelul 

Speyer al Universităţii Germane de Ştiinţe Administrative. CAF este fundamentat pe 
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premiza că rezultate excelente, orientate către performanţele-cheie, cetăţeni, resurse 

umane şi către societate sunt atinse prin intermediul leadership-ului ce defineşte politica 

şi strategia, conduce angajaţii şi utilizează parteneriatele, resursele şi procesele. CAF 

priveşte organizaţia din unghiuri diferite de activitate în mod simultan, pentru a genera o 

analiză de ansamblu a performanţei organizaţionale. 

  CAF este structurat pe nouă criterii (Rolul leadership-ului, Strategie şi planificare, 

Angajaţii instituţiei, Parteneriate şi resurse, Procese, Rezultate legate de beneficiari, 

Rezultate legate de angajaţi sau personal, Rezultate legate de societate, Rezultate 

legate de performanţele-cheie) şi 28 de sub-criterii ce identifică aspectele principale ce 

trebuie luate în considerare în orice analiză a unei organizaţii.  

   

Derularea analizei:  

Evaluarea Consiliului Judeţean Gorj cu ajutorul acestui instrument s-a derulat 

sub îndrumarea Unităţii Centrale pentru Reforma Administraţiei Publice din Cadrul 

Ministerului Administraţiei şi Internelor după următorul calendar: 

 

Procesul de analiză s-a derulat în 3 etape: 

1. În data de 08.07.2008 a fost organizată reuniunea de prezentare a Cadrului de 

Autoevaluare al modului de Funcţionare al instituţiilor publice (CAF). 

2. În perioada 8 – 20 iulie 2008 evaluatorii au completat chestionarul de autoevaluare 

şi l-au trimis reprezentantului UCRAP pentru integrarea într-un singur document – 

compilare a evaluărilor individuale - a observaţiilor, căilor de acţiune şi a notelor 

acordate fiecărui subcriteriu. 

3. În zilele de 24 – 25.07.2008 a fost organizată reuniunea de consens în cadrul căreia 

au fost discutate observaţiile, căile de acţiune propuse şi a notele acordate. La 

această reuniune au participat reprezentantul UCRAP, şeful de proiect şi membrii 

echipei de evaluatori. În urma discutării aspectelor identificate şi a ajungerii la 

consens, au rezultat observaţiile, căile de acţiune şi notele finale. 
 

Concluzii: 

Raportul privind implementarea Cadrului comun de Auto – Evaluare  a 

Funcţionării instituţiilor Publice (CAF) la nivelul Consiliului Judeţean GORJ a fost 

realizat de echipa de implementarea a proiectului şi a prezentat observaţiile favorabile, 

observaţiile nefavorabile şi căile de acţiune pentru fiecare criteriu din cele 9 enumerate 

anterior.  
Principalele recomandări ale raportului cuprinse în planul de  acţiune rezultat în 

urma aplicării acestui instrumentului sunt: 

- Elaborarea unor declaraţii de misiune (sinteza rolului definit prin lege), viziune şi 
valori. Publicarea lor pe site, la avizier, în materiale informative. 

- Creşterea timpului acordat procesului de planificare a activităţilor şi respectarea 
planificării prin prioritizarea activităţilor, astfel încât sarcinile neprogramate să nu 
afecteze semnificativ acţiunile şi rezultatele preconizate anterior apariţiei lor. 
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- Îmbunătăţirea comunicării interne, prin utilizarea unui buletin informativ intern. 
Discutarea periodică, în cadrul întâlnirilor cu angajaţii, a rezultatelor bune, a 
reuşitelor, dar şi a greşelilor care se fac; schimb de bune practici cu alte instituţii 
privind delegarea de competenţe. 

- Organizarea unui sondaj privind imaginea instituţiei (percepţia 
partenerilor/beneficiarilor asupra instituţiei) 

- Realizarea unei strategii de promovare  a Consiliului Judeţean Gorj. 
- Dezvoltarea abilităţilor manageriale şi de leadership, precum şi competenţele 

relaţionale ale managementului privind angajaţii din cadrul organizaţiei, 
cetăţeni/clienţi şi parteneri prin participarea la cursuri. 

- Realizarea unui plan de acţiune care să integreze şi să valorifice propunerile şi 
sugestiile rezultate  prin chestionare şi alte instrumente similare. 

- Găsirea şi utilizarea unor mecanisme adecvate de informare periodică cu privire 
la problemele cetăţenilor (Promovarea telefonului cetăţeanului). 

- Folosirea  instrumentelor de măsurare a satisfacţiei cetăţenilor. 
- Reproiectarea paginii WEB într-o formă atractivă („user-friendly‖). 
- Accesarea unor proiecte cu finanţare extrabugetară pentru îmbunătăţirea 

infrastructurii informatice. 
- Experimentarea unor noi servicii şi soluţii de administraţie electronică – e-

guvernare (ex. e-petiţie) 
- Implementarea Sistemului de management al calităţii conform Standardului ISO 

9001:2001 şi urmărirea indicatorilor privind satisfacţia beneficiarilor. 
- Identificarea posibilităţilor de realizare de studii de impact 
- Stabilirea şi urmărirea indicatorilor prin prisma datelor disponibile. 
- Definirea unor indicatori calitativi în măsurarea rezultatelor. 

 

b) Certificarea Sistemului de Management  al Calităţii conform 
standardului ISO 9001 

 

Obiectiv: Creşterea eficienţei activităţilor Consiliului Judeţean Gorj, obţinerea şi 

menţinerea încrederii din partea cetăţenilor, satisfacerea cerinţelor lor. 

Prezentarea standardului: 

ISO 9001 are în vedere o abordare bazată pe managementul proceselor 

organizaţiei şi, de aici, o structură mult mai logică, orientarea către client şi evaluarea 

satisfacţiei acestuia, precum şi angajamentul top managementului pentru o îmbunătăţire 

continuă. 

Orice organizaţie care are implementat ISO 9001 trebuie:  

 să identifice şi să satisfacă nevoile şi aşteptările clienţilor săi, precum şi ale altor 
părţi interesate, respectiv angajaţi, furnizori, proprietari, societate, pentru 
obţinerea unui avantaj concurenţial, şi să realizeze acest lucru intr-o manieră 
eficientă şi eficace;  

 să obţină, să menţină şi să-şi îmbunătăţească performanţele şi capacităţile 
generale, iar factorul cheie îl constituie un angajament puternic în vederea 
realizării calităţii. 
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Un sistem de management al calităţii este acea parte a sistemului de 

management al unei organizaţii, orientată către obţinerea rezultatelor în raport cu 

obiectivele calităţii. 

Implementare ISO 9001 

În vederea implementării standardului ISO 9001 la nivelul Consiliului Judeţean 

Gorj şi obţinerea certificării Sistemului de Management al Calităţii, instituţia noastră a 

încheiat un contract de Consultanţă şi instruire pentru implementarea sistemului de 

management al calităţii conform SR EN ISO 9001 cu firma S.C.  FIATEST S.R.L. 

În anul 2008 au fost parcurse următoarele faze în vederea obţinerii certificării 

Sistemului de Management al Calităţii: 

a) Stagiu de instruire şi formare în domeniul proiectării şi implementării 
sistemului de management al calităţii la care au participat reprezentanţii 
managementului instituţiei; 

b) Stagiu de instruire şi formare în domeniul proiectării şi implementării 
sistemului de management al calităţii la care a participat personalul implicat în 
activităţile care determină calitatea serviciilor Consiliul Judeţean Gorj şi în 
activităţile de proiectare şi implementare a sistemului calităţii; 

c) Diagnosticul sistemului de management al calităţii la Consiliul Judeţean Gorj; 
d) Elaborarea hărţii proceselor; 
e) Elaborarea procedurilor de sistem; 
f) Elaborarea manualului de management al calităţii; 
g) Elaborarea fişelor de identificare a proceselor şi procedurilor specifice/ 

operaţionale; 
h) Stagiu de instruire şi formare a auditorilor interni pentru sistemul de 

management al calităţii. 
 

Urmează ca în anul 2009 să se finalizeze faza de documentare a Sistemului de 

Management al Calităţii şi să obţină certificarea ISO 9001. 

10. ACHIZIŢII PUBLICE ŞI RELAŢII CONTRACTUALE 

Programul achiziţiilor publice pe anul 2008 a fost constituit din achiziţii de 

produse, servicii şi execuţie lucrări, ponderea cea mai mare deţinând-o achiziţiile 

publice de lucrări. 

Procedurile de achiziţie publice folosite au fost următoarele: 

- cerere de ofertă ; 

- licitaţia deschisă; 

- negocierea cu publicarea în prealabil a unui anunţ de participare; 

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

Pentru achiziţiile din anul 2008 a căror valoare cumulată, pe fiecare categorie de 

produse/ servicii /lucrări s-a încadrat în limita a 10.000 euro, a fost aplicată 

„cumpărarea directă” (de exemplu: servicii de verificare proiecte, servicii de expertiză 
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tehnică, servicii de spălări auto, servicii de tipărituri şi imprimate, diverse articole de 

papetărie etc.). 

Ceea mai des utilizată procedură a fost „cererea de ofertă”, fiind aplicată pentru 

achiziţiile de produse, servicii, lucrări după cum urmează : 

a. Achiziţii produse  

- Furnizare produse Tehnică de calcul 

- Furnizare produse Tehnică de calcul - Calculatoare 

- Furnizare produse Tehnică de calcul - Laptop 

- Furnizare produse Tehnică de calcul - Monitoare 

- Furnizare produse Tehnică de calcul - Sistem Server 

- Furnizare produse tehnică de calcul - pentru I.S.U. Gorj 

- Furnizare produse „carburanţi auto‖ 

- Furnizare consumabile pentru Consiliul Judetean Gorj 

- Furnizare consumabile pentru C.M.Z. Gorj 

- Furnizare consumabile pentru I.S.U. Gorj 

b. Achiziţii servicii 

- Servicii publicitate media (presa scrisă şi radio-TV) 

- Servicii proiectare „Extindere capacitate prin amenajare Complex de 

Recuperare şi Reabilitare Bâlteni‖ 

- Servicii proiectare „Reparaţii curente pentru amenajare Serviciul de evaluare 

complexa a persoanelor cu handicap‖ 

- Servicii proiectare „Amenajare secţia de Oncologie a Spitalului Judetean Gorj‖ 

- Servicii de instruire ECDL  

- Servicii de certificare ECDL 

- Servicii de tipărire „Monitorul Oficial al Judeţului‖ 

- Servicii tipărire „Ghidul investitorului‖ 

- Servicii „audit financiar‖ 

- Servicii Proiectare „Consolidare pod DJ 671 B km 4+400 Văgiuleşti‖ 

- Servicii Proiectare „Amenajare albie si consolidare rampe de acces pe pod pe 

DJ675B, km 10+250‖ 

- Servicii Proiectare „Reabilitare DJ 675 km 0+000-25+000‖ 

c. Achiziţii lucrări 

- Consolidare corp drum pe DJ675B, km20+074-25+450, Alimpesti 

- Consolidare corp drum pe DJ675A, km9+700-14+700, Berleşti-Bustuchin 

- Consolidare terasamente pe DJ673A, km19+450, Strâmba 

- Consolidare terasamente pe DJ675C, km22+500, Rosia de Amaradia 

- Consolidare terasamente pe DJ674B, km14+000, Negomir 

- Reabilitare sistem rutier pe DJ671B, km16+300-16+900, Jirov 

- Ameliorare albie în zona podului şi consolidare rampe de acces pe pod pe 

DJ675C, km5+450, Tg-Logreşti 
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- Marcaje rutiere pe DJ, judeţul Gorj 

- Reconstrucţia unităţilor de învăţământ afectate de inundaţii în perioada aprilie-

mai şi iulie-august 2005 

Procedura „licitaţie deschisă” s-a aplicat pentru un număr de 16 contracte de 

achiziţie de produse, servicii, lucrări şi anume :  

a. Achiziţii produse:  

- Autocar 

- Furnizare produse lactate şi de panificaţie pentru elevi şi preşcolari 

(aprovizionare şi distribuţie) 

b. Achiziţii servicii 

- Servicii Proiectare Reabilitare DJ 673  

- Servicii Proiectare Reabilitare DJ 674  

- Servicii Proiectare Reabilitare DJ 673A 

- Servicii de asistenţă tehnică prin diriginţi de şantier „Reabilitare DJ 665 km 

0+000-54+500 şi DJ 675C, km 0+000-4+300‖ 

- Servicii „Managementul documentelor‖ 

c. Achiziţii lucrări 

- Tratamente bituminoase executate pe: DJ665A, DJ671, DJ674, DJ672C, 

DJ672D, DJ664A, DJ605A, DJ671B, DJ662A, DJ 675, DJ 661. 

Procedura de „negociere cu publicarea unui anunţ de participare‖ s-a aplicat 

pentru suplimentarea unor contracte încheiate în perioada 2007-2008 aflate în derulare, 

datorită necesităţii execuţiei unor lucrări suplimentare ce nu au fost incluse în 

contractele iniţiale, dar care datorită unor circumstanţe neprevăzute au devenit 

necesare pentru îndeplinirea contractului respectiv. 

Dintre acestea amintim: 

- Lucrări Consolidare terasamente pe DJ 674, km 33+000 

- Lucrări Reparaţii Muzeul Judeţean Gorj 

- Lucrări Reabilitare Căminul Debarcader 

- Lucrări Reabilitare DJ 672, Tălpăşeşti 

- Lucrări Reabilitare DJ 671, Apa Neagră 

Valoarea tuturor contractelor încheiate în anul 2008 prin procedurile prevăzute 

de legislaţia in vigoare privind achiziţiile publice este în sumă de 85.686.470,90 lei, fără 

T.V.A.  
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11. AUDIT PUBLIC 

   În conformitate cu prevederile Legii nr.672/2002 privind organizarea auditului intern la 

instituţiile publice, cu Planul de audit public intern pe anul 2008, compartimentul de 

audit intern din cadrul Consiliului Judeţean Gorj a avut în vedere următoarele 

obiective: 

a. Evaluarea managementului riscurilor prin supravegherea şi evaluarea 

eficacităţii acestui sistem, evaluarea riscurilor aferente operaţiilor şi sistemelor 

informatice ale instituţiilor privind: 

- fiabilitatea şi integritatea informaţiilor financiare şi operaţionale; 

- eficacitatea şi eficienţa operaţiilor; 

- protejarea patrimoniului; 

- respectarea legilor, reglementărilor şi contractelor. 

b. Evaluarea sistemelor de control prin evaluarea eficacităţii şi eficienţei acestora, 

contribuind la îmbunătăţirea lor continuă prin recomandările formulate 

c. Analiza operaţiilor şi activităţilor, determinarea măsurii în care rezultatele 

corespund obiectivelor stabilite, iar activităţile sunt realizate conform 

prevederilor. 

  Operaţiunile supuse auditului intern au vizat: 

- angajamentele bugetare şi legale din care derivă direct sau indirect obligaţii de plată, 

inclusiv din fonduri comunitare; 

- plăţile asumate prin angajamentele bugetare şi legale, inclusiv din fondurile 

comunitare; 

- constituirea veniturilor publice; 

- alocarea creditelor bugetare; 

- sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia; 

- sistemul de luare a deciziilor; 

- sistemul de conducere şi control precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme; 

- sistemele informatice. 

  În anul 2008 s-a efectuat evaluarea sistemului de control intern corespunzător 

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

angajamentelor bugetare şi legale, contabilităţii şi controlului financiar aferent la 

următoarele unităţi: 

- Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj; 

- Muzeul Judeţean „Alexandru Ştefulescu‖ Gorj; 

- Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor; 

- Serviciul Judeţean de Gestionarea Deşeurilor şi Activităţilor de Salubrizare; 

- Şcoala Populară de Artă; 

- Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Gorj; 

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

recomandări în vederea îmbunătăţirii activităţii: 
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-O.M.F.P.nr.1792/2002 privind planificarea, angajarea, lichidarea şi ordonanţarea la 

plată; 

-O.M.F.P.nr.522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice referitoare la 

exercitarea controlului financiar preventiv; 

-O.M.F.P.nr.1753/2004 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea 

inventarierii elementelor de activ şi pasiv; 

- Legea nr.82/1991, legea contabilităţii; 

  Au fost auditate, de asemenea activităţi, din cadrul Consiliului Judeţean Gorj 

privind: 

- domeniul achiziţii publice; 

- domeniul informatic; 

- alte domenii ca: 

     - evaluarea activităţii de control financiar intern; 

     - auditarea situaţiilor financiare anuale ale Consiliului Judeţean şi unităţilor 

subordonate; 

    - evaluarea activităţii compartimentului de audit al Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Gorj; 

    - verificări la centrele Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului. 

12. RELAŢII PUBLICE 

Centrul de Resurse Juridice, organizaţie nonguvernamentală din România, a 

inclus Consiliul Judeţean Gorj în „Lista albă‖ a autorităţilor administraţiei publice locale 

care au adoptat Strategia şi Planul de acţiune pentru integritate.  

a) Transparenţa decizională la nivelul Consiliului Judeţean Gorj  

 

În conformitate cu prevederile art. 12 din Legea nr. 53/2003 privind transparenţa 

decizională, autorităţile publice locale au obligaţia să întocmească şi să facă public un 

raport anual privind transparenţa decizională. 

În procesul de elaborare a actelor normative, la nivelul Consiliului Judeţean Gorj, 

în anul 2008, au fost adoptate un număr de 21 proiecte de acte normative, care au fost 

anunţate în mod public pe site-ul propriu şi prin afişare la sediul propriu. 

Nu au fost primite cereri din partea persoanelor fizice sau a altor asociaţii pentru 

furnizarea de informaţii referitoare la proiectele de acte normative, deci nu a fost cazul 

să transmitem proiecte de acte normative acestora. 

Astfel, nu au fost primite recomandări care să fie incluse în proiect.  

În procesul de luare a deciziilor, la nivelul Consiliului Judeţean Gorj, în anul 2008, 

au fost convocate un număr de 16 şedinţe publice ce au fost aduse la cunoştinţă 

publică prin afişarea dispoziţiei de convocare la sediul propriu şi prin transmiterea către 

mass-media a dispoziţiei de convocare. 
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Numărul estimat al persoanelor care au participat efectiv la şedinţele publice în 

anul 2008 a fost de 160. Toate cele 16 şedinţe publice care au fost convocate în anul 

2008 la Consiliul Judeţean Gorj, s-au desfăşurat în prezenţa mass-media. 

De asemenea, în urma desfăşurării şedinţelor publice din anul 2008, la nivelul 

Consiliului Judeţean Gorj au fost întocmite şi aduse la cunoştinţă publică prin afişarea la 

sediul propriu un număr de 16 procese verbale (minute). 

Nu au existat cazuri în care Consiliul Judeţean Gorj să fie acţionat în justiţie. 

b) Accesul la informaţiile de interes public  

   

In conformitate cu prevederile Legii nr.544/2001, privind liberul acces la 

informaţiile de interes public şi ale Normelor metodologice de aplicare a acestei legi 

aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.123/2002, precum şi ale Regulamentului de 

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

propriu al Consiliului Judetean Gorj funcţionează Compartimentul relaţii publice. 

   Prin intermediul acestui compartiment, au fost asigurate condiţiile necesare 

pentru implementarea Planului de acţiune privind realizarea măsurilor stabilite în cadrul 

programului de combatere a birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul şi pentru 

desfăşurarea activităţii de relaţii publice, conform programului de lucru stabilit prin acest 

plan (patru zile pe săptămână, între orele 8.30 – 18.30). 

   În anul 2008, cele 31 de cereri de informaţii de interes public formulate în scris în 

baza Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, au fost 

soluţionate în termenul legal, nefiind formulată nici o reclamaţie administrativă. 

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

activitatea administraţiei publice judeţene şi au fost adresate atât de persoane fizice, cât 

şi de persoane juridice. 

   Solicitările verbale de informaţii de interes public înregistrate au fost în număr de 

554, răspunsul fiind comunicat pe loc de către funcţionarii desemnaţi pentru activitatea 

de relaţii publice, în situaţiile care au permis acest lucru. în celelalte cazuri, solicitanţii 

au fost îndrumaţi către serviciile din cadrul Consiliului Judetean Gorj sau instituţiilor 

publice subordonate acestuia. 

   Obiectivele stabilite pentru perioada anului 2008 au fost: 

- coordonarea activităţii de acordare a informaţiilor de interes public solicitate, 

stabilind condiţiile şi formele în care are loc accesul la acestea; 

- înregistrarea şi ţinerea evidenţei solicitărilor de informaţii de interes public, 

precum şi a răspunsurilor transmise sau, dacă este cazul, a refuzurilor privind 

comunicarea acestora, în condiţiile legi; 

- asigurarea accesului mijloacelor de informare în masă la informaţii de interes 

public, conform prevederilor legale.  
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13. GOSPODĂRIRE  

 Conform organigramei şi statului de funcţii, personalul din cadrul serviciului 

Gospodărire, întreţinere, reparaţii şi deservire, a desfăşurat activităţi privind:  

 Gospodărirea, întreţinerea şi repararea bunurilor aparţinând patrimoniului public 

şi privat de la sediul Consiliului Judeţean. 

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

bunurilor din patrimoniul public şi privat de la sediul Consiliului judeţean, 

 S-a urmărit executarea în condiţii bune a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii şi s-a 

participat la recepţia acestora, 

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

canalizare, precum şi serviciile de pază şi alte servicii prestate, 

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

Judeţean, prin centrala termică şi gospodăria de apă ale Consiliului judeţean, 

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

apă şi canalizare, reparaţii de, tâmplărie, lăcătuşărie, zugrăveli, mişcări de 

mobilier, transport prin purtare, încărcare-descărcare, aprovizionare, etc. 

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

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

secretariat 

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

Aflat în subordinea directă a preşedintelui Consiliului Judeţean, Compartimentul 

Mass-media coordonează şi derulează, în principal, acţiunile de mediatizare a 

activităţilor desfăşurate în cadrul direcţiilor, serviciilor, a celorlalte compartimente din 

structura Consiliului Judeţean Gorj, precum şi a instituţiilor subordonate şi a comisiilor 

de specialitate.  

Obiectivul general a fost atins prin organizarea de evenimente la nivel 

judeţean, întâlnirile cu reprezentanţii instituţiilor mass-media judeţene şi 

naţionale, precum şi prin participarea la evenimente naţionale şi internaţionale. 

1. Evenimente organizate şi coordonate de Consiliul Judeţean Gorj 

 Seminarul „Analiza asupra stării actuale şi perspective de 

dezvoltare a Staţiunii Săcelu‖ 

 „Proces electoral pentru tineret‖, seminar ce face parte din proiectul 

„Dreptul la dialog‖. 

 Eveniment dedicat Zilei Europei, organizat în parteneriat cu 

Asociaţia Regională de Dezvoltare Rurală, Asociaţia Tineri fără 

Frontiere şi Serviciul European de Voluntariat în România 

 Iniţierea manifestării dedicate înfiinţării Consiliului Judeţean Gorj, la 

împlinirea a 144 de ani de la acel moment. 

 

2. Relaţiile cu mass-media 

 

 Compartimentul mass-media a asigurat cadrul organizatoric pentru desfăşurarea a 

35 conferinţe de presă săptămânale, cu aceste ocazii fiind pregătite şi difuzate 

ziariştilor materiale cuprinzând informaţii legate de activitatea Consiliului Judeţean 

Gorj. Conferinţele au fost susţinute, în principal, de preşedintele consiliului 

judeţean, Ion Călinoiu, de vicepreşedintele Corneliu Popescu şi de secretarul 

Judeţean, Zoica Zamfirescu. În perioada celor două campanii electorale, pentru 

alegerile locale şi parlamentare, susţinerea conferinţelor de presă a revenit 

directorilor din cadrul instituţiei, având în vedere că preşedintele şi vicepreşedinţii 

sunt reprezentanţi ai partidelor politice. În funcţie de materialele sau de subiectele 

de actualitate prezentate, au fost invitaţi directorii instituţiilor subordonate sau 

agenţilor economici sub autoritate, dar şi consilieri din aparatul de specialitate al 

consiliului.  

Dintre subiectele abordate, pot fi amintite următoarele: 
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- Bugetul pe 2008  

- Programul investiţiilor, serviciilor şi lucrărilor pe 2008  

- Programul de măsuri pentru gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, în perioada 

01.03. – 31.03.2008. În anul 2008 a continuat concursul pentru cea mai bine 

gospodărită localitate. Valoarea totală a premiilor acordate a fost de 250.000 lei. Au 

intrat în competiţie numai unităţile administrativ-teritoriale care s-au asociat în cadrul 

ADIS (Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară în domeniul Serviciilor Publice de 

Salubrizare Gorj). 

- Lucrări executate sau prevăzute a se executa în domeniul sănătăţii în anul 2008 

- Activităţile desfăşurate pentru întreţinerea patrimoniului Consiliului Judeţean Gorj 

- Participarea la târgurile naţionale de turism, prin intermediul Serviciului Salvamont 

Gorj 

- Acţiunile premergătoare şi rezultatul participării Judeţean Gorj la ediţia 2008 a „Open 

Days‖, Bruxelles  

- Agenda culturală 2008  

- Prezentarea Studiului pentru valorificarea potenţialului turistic al Judeţean Gorj 

- Limitarea transporturilor care depăşesc tonajul admis pe drumurile judeţene 

- Situaţia lucrărilor pe DJ 661 

- Probleme legate de rectificarea bugetară, suplimentarea de fonduri pentru reparaţiile 

de drumuri 

- Programul sărbătorilor de iarnă 2008 

 

 Teme de actualitate, care au prezentat interes pentru mass-media şi pentru cetăţeni 

au fost dezbătute în cadrul a peste 30 de emisiuni radio şi tv, cu participarea 

preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj, a şefilor direcţiilor şi serviciilor de 

specialitate sau a purtătorului de cuvânt al instituţiei. Printre participările importante, 

sunt de menţionat: 

-  Radio Oltenia Craiova, emisiunea „Acasă în Europa‖ 

  -  Radio România Internaţional 

  -   Antena 1 Târgu-Jiu – transmisiune directă de la Bruxelles - prezenţa Gorjului, 

pentru a doua oară, la evenimentul Open Days de la Bruxelles  

 

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

comunicate sau informări de presă. Au fost redactate 83 astfel de materiale, care 

au fost transmise prin fax şi poşta electronică redacţiilor locale, fiind amplasate şi pe 

site-ul specializat al instituţiei. Dintre cele mai importante subiecte abordate, 

amintim: 

- situaţia drumurilor şi localităţilor afectate de înzăpeziri şi inundaţii 

- Gorjul – primul judeţ care primeşte finanţare din fondurile structurale, în 

cadrul Programului Operaţional Regional 
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- implicarea preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj în soluţionarea problemelor 

apărute pe drumurile naţionale şi europene ce tranzitează Gorjul: podul de la 

Lainici, pe care a fost restricţionată circulaţia masinilor de mare tonaj, sectorul 

de drum Câlnic – Tg-Jiu 

- etape intermediare în finanţarea proiectelor de investiţii pe drumurile judeţene 

şi în staţiunea montană Rânca 

- mediatizarea oportunităţilor de finanţare prin măsurile specifice din cadrul 

POR, pentru IMM-uri, turism şi patrimoniu cultural 

- distribuţia produselor alimentare în cadrul programului „Laptele şi cornul‖ 

- situaţia staţiunii balneare Săcelu 

- susţinerea organizaţiilor şi fundaţiilor de tineret din Gorj, în cadrul proiectului 

„Dreptul la dialog‖ şi a vizitei de studiu în Anglia – comitatul Norwich 

- parteneriat cu Ambasada Belgiei – proiectul „Tineri în România‖ 

- acţiuni din cadrul Programului „Milioane de oameni, milioane de copaci‖, un 

program naţional de responsabilitate socială corporativă 

- vizitele delegaţiilor străine  

- dispunerea unor anchete interne, la nivelul subordonatelor Consiliul Judetean 

Gorj, măsuri organizatorice, de eficientizare a managementului instituţiilor 

subordonate 

- lucrări de reparaţii şi modernizări în sistemul de sănătate gorjean 

- întâlniri cu conducerea PETROM, în vederea soluţionării alimentării cu apă a 

oraşului Ţicleni 

- implicarea preşedintelui Ion Călinoiu în deblocarea activităţii energetice şi 

miniere din Gorj 

- instruirile periodice cu primarii, pe tema absorbţiei fondurilor europene 

 

 Printr-o colaborare foarte bună cu redacţiile publicaţiilor naţionale, dar şi datorită 

subiectelor de interes prezentate, Consiliul Judeţean Gorj a fost prezent în paginile 

Revistei Române de Administraţie Publică Locală, prin articolele: „Preşedintele Ion 

Călinoiu a primit Premiul Congresului European pentru o Dezvoltare Durabilă a 

României‖, apărut în nr.45 din aprilie şi „Deblocare – Continuă lucrările la drumul 

judeţean DJ665‖, apărut în numărul din decembrie, precum şi în revista Bursa 

construcţiilor, cu articolul „Investiţii în infrastructura rutieră gorjeană‖. 

 

 În anul 2008, serviciile de publicitate ale instituţiei au fost asigurate, pe cele trei 

canale media împărţite pe cinci loturi de servicii, de către SC GNC PRESS IMPACT 

ÎN GORJ – pentru cotidian local, SC MEDIA SUD MANAGEMENT – pentru cotidian 

regional, SC Antena 1 SA, Sucursala Tg-Jiu – pentru săptămânal local, SC 
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TROPHEN IMPEX SRL Tg-Jiu pentru radio şi SC Antena 1 SA, Sucursala Tg-Jiu 

pentru televiziune.  

 

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

publicaţiile locale, regionale şi centrale activitatea desfăşurată de către Consiliul 

Judeţean şi a monitoriza semnalele din teritoriu cu privire la administraţia publică 

locală şi nevoile comunităţilor locale.  

3. Participarea la evenimente internaţionale  

- aprilie 2008 - Preşedintele Ion Călinoiu a participat la Paris la primul Congres 

European pentru o Dezvoltare Durabilă a României. Cu acest prilej, i s-a înmânat 

premiul Congresului European pentru o Dezvoltare Durabilă a României. În cuvântul de 

mulţumire, preşedintele Ion Călinoiu a subliniat că premiul aparţine, de fapt, tuturor 

gorjenilor şi că doar printr-un efort comun se va scurta perioada până când România se 

va integra pe deplin în comunitatea europeană. 

- 6-9 octombrie 2008; Pentru al doilea an consecutiv, Consiliul Judeţean Gorj a 

participat la OPEN DAYS – Săptămâna Europeană a 

Regiunilor şi Oraşelor. Acesta este cel mai important 

eveniment din calendarul regional, oferind o platformă 

largă de comunicare între reprezentanţi ai unor instituţii 

şi organizaţii la nivel european, naţional, regional, local, 

oficiali ai instituţiilor europene, oameni de afaceri, 

jurnalişti. La cea de-a a şasea ediţie a evenimentului s-

a deplasat o delegaţie condusă de Ion Călinoiu, 

preşedintele Consiliului Judeţean Gorj, formată din 

funcţionari publici, aleşi locali, reprezentanţi ai mediului de afaceri şi mass-media.  

La această ediţie a OPEN DAYS 2008, Consiliul Judeţean Gorj a făcut parte din 

conglomeratul Meeting the targets of climate change („Prevenirea schimbărilor 

climatice‖), alături de Region Centre (FR), Auvergne (FR), 

Basilicata (IT), Lancashire (UK), Limousin (FR), Madeira (PT), 

Midi-Pyrenees (FR), Oradea (RO), Osijk-Baranja (CR), eveniment 

ce s-a desfăşurat în capitala Europei.  

Din România, au mai participat judeţele Bacău, Caraş-Severin, 

Maramureş, zona metropolitană Oradea, Tulcea şi Vrancea. 

Ca şi în anii precedenţi, a fost organizată CAFENEAUA 

INVESTITORILOR, la sediul CoR, atât ca loc de comunicare între 

investitori şi factori de decizie de la nivel regional şi local, cât şi ca 

spaţiu expoziţional, pe diferite teme: transport, mediu, energie, societatea cunoaşterii, 

sănătate, cercetare-inovare, inginerii financiare şi sprijin pentru afaceri. În cadrul 

Cafenelei Investitorilor judeţul Gorj a avut un stand de prezentare şi promovarea a 
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imaginii zonei noastre, unde au fost expuse materiale şi obiecte 

cu specific local, broşuri, pliante etc. Standul Gorjului s-a bucurat 

de o mare afluenţă de vizitatori, acest lucru fiind sesizat chiar de 

către preşedintele CoR, Luc van den Brande, care a felicitat 

delegaţia Gorjului pentru modul de prezentare.  

Totodată, prezenţa la Open Days a fost un prilej deosebit de a 

pune pe o agendă de lucru internaţională probleme specifice, dar 

şi de a aborda subiecte de larg interes într-un limbaj comun, aducând la aceeaşi masă 

a discuţiilor diferiţi actori, de la societatea civilă şi mediul de afaceri, până la oficiali şi 

reprezentanţi locali, regionali şi europeni.   

- noiembrie 2008 - Acordarea titlului de „Omul anului” preşedintelui Ion Călinoiu, de 

către Centrul Cultural Izraeliano-Român. 

 

4. Alte activităţi  

- traducerea diverselor materiale şi a corespondenţei preşedintelui din/în 

limbile engleză şi franceză; 

- redactarea discursurilor, mesajelor sau cuvântărilor preşedintelui 

Consiliului Judeţean Gorj, cu diferite ocazii 

- redactarea şi transmiterea corespondenţei de protocol, pentru Cabinetul 

preşedintelui  

- întocmirea documentaţiei pentru achiziţionarea, în condiţiile legii, a 

materialelor de promovare a Judeţean 

- distribuirea materialelor de promovare în cadrul acţiunilor organizate de 

Consiliul Judeţean Gorj sau a deplasării diferitelor delegaţii în afara ţării 

- întocmirea documentaţiei necesare pentru achitarea obligaţiilor de plată 

către furnizorii de servicii mass-media.  
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IV. CULTURĂ  
 

Prin Compartimentul politici social - culturale, din cadrul Direcţiei Cooperare 

şi Dezvoltare Regională, Consiliul Judeţean Gorj a menţinut o strânsă legătură între 

instituţiile culturale, reuşind astfel să coordoneze în permanenţă toate activităţile şi 

acţiunile culturale de la nivelul judeţului. 

În contextul integrării europene, un accent deosebit se pune pe activitatea 

cultural – artistică. Redescoperirea, evaluarea şi valorificarea corespunzătoare a 

tradiţiilor şi autenticităţii cântecului şi portului popular gorjenesc, conservarea şi 

promovarea culturii au fost principiile care, în ultimii ani, au stat la baza programelor şi 

proiectelor culturale, a activităţilor şi acţiunilor culturale care s-au realizat în Gorj. 

Pe baza programelor anuale întocmite de instituţiile culturale subordonate, s-a 

putut centraliza şi realiza la nivelul judeţului, Agenda principalelor manifestări culturale - 

„Agenda culturală 2009‖, Consiliul Judeţean Gorj având calitate de coordonator, precum 

şi organizator alături de alte instituţii, asociaţii şi fundaţii. 

 

1. Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” 

 
Anul 2008 a însemnat, pentru Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului‖, 

dincolo de succesele pe plan profesional, împlinirea frumoasei vârste de 60 de ani de la 
înfiinţare. 
 Dacă în 1948 se urzea înfiinţarea unui taraf al lăutarilor gorjeni, iată că acest 
Taraf al Gorjului a rezistat în timp, adăugându-i-se rând pe rând solişti vocali şi 
dansatori, astfel încât să devină ceea ce este în prezent: cel mai mare ansamblu artistic 
profesionist din România. 
 Chiar înaintea unei analize a activităţii ansamblului nostru, în complexitatea şi 
diversitatea ei, putem conchide că tot ce s-a făcut la „Doina Gorjului‖ în anul care a 
trecut s-a circumscris acestui eveniment major, marcat de cei 60 de ani de existenţă. 
 La fel ca în fiecare an, şi în 2008 activitatea ansamblului a fost jalonată pe baza 
agendei culturale, care a cuprins majoritatea evenimentelor artistice locale, judeţene şi 
chiar din afara judeţului. La acestea s-au adăugat celelalte evenimente, apărute şi 
onorate pe parcurs. 
 Statutul ansamblului, de instituţie profesionistă de spectacole, impune onorarea 
solicitărilor primite cu spectacole de înaltă ţinută artistică, fapt ce a atras un număr 
foarte mare de participări la spectacole plătite, în multe localităţi din ţară, ceea ce a 
contribuit la realizarea programului de venituri proprii. 
 Dincolo de colaborarea cu C.J.C.P.C.T., Şcoala Populară de Artă, cu Muzeul 
Judeţean şi Biblioteca Judeţeană, am derulat parteneriate cu Palatul Copiilor din Tg-Jiu, 
cu şcoli şi licee din Tg-Jiu şi din judeţ, cu case de cultură şi cămine culturale. 
 Acţiunile de bază, în care deţinem rolul de organizatori principali, au fost şi 
rămân în continuare: 
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 Festivalul Judeţean al Dansului şi Portului pentru Copiii şi Tineret – 
Memorial „Liviu Dafinescu‖; 

 Festivalul Internaţional de Folclor, care urmează a se desfăşura din 
2 în 2 ani; 

 Festivalul Naţional al Cântecului Popular „Maria Lătăreţu‖. 
Acestora li se adaugă manifestări în cadrul cărora suntem co-organizatori, 

precum: 
 Festivalul Cântecului şi Portului Ciobănesc de la Novaci; 
 Zilele Municipiului Tg-Jiu; 
 Festivalul Tineretului de la Godineşti; 
 Festivalul Cântecului şi Jocului Popular de la Tismana; 
 Festivalul prilejuit de coborâtul oilor de la munte de la Baia de Fier; 
 Festivalul lăutarilor gorjeni; 
 Alaiul obiceiurilor de iarnă. 

În fine, pe lângă toate cele de mai sus, pe lângă nenumăratele deplasări la 
televiziuni, se înscriu spectacolele din ţară şi chiar turneul efectuat în iulie 2008 în Italia. 
 Putem vorbi de o adevărată tradiţie în ce priveşte prezenţa „Doinei Gorjului‖, cu 
spectacole la Drobeta Turnu-Severin, Mioveni (Argeş), Bârla (Argeş), Videle 
(Teleorman). 
 Pentru realizarea acestor activităţi, ne-am bazat pe susţinerea financiară din 
partea Consiliului Judeţean Gorj, în valoare de 2199665 lei. La această sumă s-au 
adăugat şi venituri proprii, în cuantum de 362.600 lei, ceea ce înseamnă cca. 15% din 
volumul subvenţiei. 
 Cu siguranţă, ponderea cheltuielilor din totalul venituri o deţin cheltuielile 
salariale. La nivelul anului 2008, acestea se cifrează la 1.652.000 lei. 
 Să nu uităm că nu deţinem un sediu propriu, fapt ce presupune cheltuieli 
însemnate cu chiria, cu energia electrică şi termică, ce se cifrează, la nivelul anului 
2008, la 144.000 lei. De asemenea, faptul că, până la jumătatea anului trecut, nu am 
avut propriul autocar ne-a obligat să apelăm la închirieri mijloace de transport. Din 
păcate, pentru spectacolele mari, la care trebuie să ne deplasăm cu toţi artiştii, cu 
decoruri şi sonorizare, a fost şi va fi în continuare nevoie să închiriem mijloace de 
transport, autocarul fiind insuficient pentru asemenea deplasări. Chiar şi ulterior, după 
achiziţionarea autocarului, cheltuielile nu s-au redus prea mult, fiind nevoie de 
carburanţi, asigurări şi chiar de unele cheltuieli pentru întreţinerea acestuia. 
 Un subcapitol destul de consistent îl constituie cheltuielile cu caracter funcţional, 
în cadrul acestora ponderea o deţin plăţile colaboratorilor. 
 Din păcate, nu întotdeauna dispunem de ceea ce este legat intrinsec de 
evenimentul respectiv la care luăm parte, atât din punct de vedere uman (artistic), cât şi 
material. În asemenea situaţii trebuie să apelăm la prestări servicii (scenografie, 
sonorizare, aranjamente florale, etc.), pe lângă contractele de colaborare, care deţin de 
asemenea o pondere însemnată. 
 Acest subcapitol se cifrează, la nivelul anului 2008, la 455.000 lei. Este o 
cheltuială destul de consistentă la prima vedere, dar, să nu uităm nici faptul că toate 
contractele de colaborare le realizăm prin negociere directă, iar colaboratorii – artişti 
solicită onorarii consistente. Este o problemă cu care se confruntă toate ansamblurile 
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profesioniste din ţară, ca şi toţi organizatorii de spectacole folclorice ori de manifestări 
culturale. 
 În acelaşi subcapitol se includ şi contractele pentru plata drepturilor de autor, 
având în vedere faptul că ansamblul nu are coregraf şi astfel suntem nevoiţi să apelăm 
la serviciile unor astfel de specialişti din ţară. 
 O realizare însemnată la nivelul anului 2008, constă în faptul că am reuşit să 
acoperim o parte dintre nevoile de costume ale ansamblului şi să îmbogăţim baza de 
sonorizare şi lumini. 
  

2. Biblioteca Judeţeană „Christian Tell” Gorj   

a) Oferta culturală a instituţiei 

   Ca totdeauna, evaluarea activităţii bibliotecii nu se poate realiza decât prin 

raportare la obiectivele stabilite şi la atribuţiile specifice, concretizate pentru perioada 

analizată. 

    La sfârşitul anului 2008, oferta culturală a instituţiei noastre a ajuns la 303.762 

volume reprezentate de cele 89.979 titluri de publicaţii din toate domeniile cunoaşterii şi 

a fost pusă la dispoziţia membrilor comunităţii fără discriminare şi gratuit, astfel încât 

accesul la informaţie şi cultură să fie asigurat fără nici o excepţie. 

    Desfăşurându-ne activitatea într-o etapă în care economia de piaţă presupune şi 

o mare diversitate de oferte, am fost obligaţi să procedăm la un marketing permanent, 

care să ne permită selectarea celor mai avantajoase oferte, atât sub raport calitativ, cât 

şi financiar, negociind totdeauna un discount important pentru instituţie. 

    Politica de achiziţii a avut în vedere, ca prim standard, păstrarea caracterului 

enciclopedic al colecţiilor în ideea de a răspunde tuturor solicitărilor de lectură şi 

informare. 

    În cifre concrete, colecţiile bibliotecii au crescut pe parcursul anului 2008 cu 

14.211 documente de bibliotecă, reprezentate de 4.512 titluri, 671 documente audio-

vizuale şi 75 de abonamente la publicaţii seriale. 

    Cartea ca atare înseamnă 13502 volume din care 3921 donaţii. Suma cheltuită 

pentru achiziţia de carte la nivelul anului 2008 a fost una generoasă, adică 254.505 lei, 

dar priorităţile stabilite prin proiectul de management şi programul de activitate pe anul 

2008 au reprezentat coordonatele întregului proces de achiziţie.  

    Pe scurt, am avut în vedere următoarele :            

  - diversificarea şi îmbogăţirea ofertei către beneficiarii proveniţi din învăţământul 

preuniversitar şi universitar; 

  - satisfacerea intereselor de lectură şi documentare formulate de masteranzi, 

doctoranzi, cadrele universitare şi alţi beneficiari angrenaţi în aprofundarea pregătirii 

profesionale; 
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  - permanentizarea utilizatorilor existenţi, dar şi lărgirea sferei de adresabilitate a 

bibliotecii spre segmente socio-profesionale şi demografice mai slab reprezentate. 

    Biblioteca nu a neglijat nici pe acei beneficiari care fac zilnic lectura presei locale 

şi naţionale în spaţiile special destinate, asigurându-le 75 titluri de publicaţii seriale. 

    Prin compartimentul specializat, în anul 2008 au fost prelucrate biblioteconomic 

12.172 de volume, din care 8.251 achiziţionate din bani publici şi 3.921 din donaţii. 

  Baza de date în format electronic a bibliotecii a crescut la 6.567 titluri, reprezentate 

de 20.074 volume. 

Personalul din sectorul evidenţă – prelucrare a făcut eforturi deosebite deoarece 

noile achiziţii au fost înregistrate şi în regim tradiţional. 

    Facem menţiunea că în trimestrul al IV-lea, odată cu realizarea unui nou mobilier 

pentru cataloagele tradiţionale, bibliotecarele implicate direct în ordonarea fişelor în cele 

3 cataloage clasice au făcut o adevărată demonstraţie de profesionalism transferând 

fişele, reordonându-le şi ocupându-se cu acelaşi zel şi de estetica acestor mijloace de 

informare. În aceeaşi manieră s-a lucrat şi la înnoirea catalogului de servicii în sensul 

transferării bazei de date în noul mobilier. 

    Informarea bibliografică a oferit utilizatorilor informaţii cu caracter local privind 

diverse domenii, a întocmit, la cerere, bibliografii pe teme date, a cules şi prelucrat date 

din noile documente achiziţionate, a organizat Anuarul pe anul 2007 şi a redactat 10 

bibliografii consacrate următoarelor personalităţi locale : Artur Bădiţa, Nicolae Dragoş, 

Ion Lotreanu, Gh. Magheru, Al. Pelimon, Grigore Emeu, Valentin Taşcu, Christian Tell, 

Tudor Vladimirescu şi Gh. Tătărăscu. Ca neîmplinire, aş sublinia lipsa de creativitate în 

sensul că nu s-a făcut totdeauna distincţie între informaţiile utile cercetării şi informării şi 

cele de duzină. 

Oricum, schimbarea formulei ne îndreptăţeşte să sperăm la creşterea utilităţii 

acestui compartiment în economia promovării instituţiei ca adevărat centru de informare 

comunitară cu accent special pe turismul cultural. 

 

b)     Beneficiari şi parteneriate 

    În anul 2008, prin valorificarea ofertei culturale şi concretizarea unei agende 

culturale foarte generoase, biblioteca a înscris un număr de 10.515 utilizatori în 

condiţiile în care principalele două secţii ale instituţiei – Sala de lectură şi Secţia de 

beletristică – au fost închise publicului peste 4 luni de zile fiecare sau au funcţionat cu 

program redus pentru efectuarea verificărilor gestionare periodice şi a predării-primirii 

colecţiilor urmare a modificării structurii micro-colectivelor. 

    Structura socio-profesională a beneficiarilor noştri arată după cum urmează : 

5.902 – elevi; 2.051 - studenţi; 722 – intelectuali; 320 – şomeri; 323 – pensionari; 269 – 

casnici; 265 – muncitori; 243 – tehnicieni; 241 – funcţionari; 180 – alte categorii. 

    Comparând cu anul anterior, constatăm că avem aceeaşi ordine, cu primele 

locuri ocupate firesc de segmentul cel mai studios, format din elevi şi studenţi. 
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    Pe grupe de vârstă, situaţia se prezintă astfel : sub 14 ani – 1.545; între 14 -25 

de ani – 6.634; între 26 – 40 de ani – 1186; 41 – 60 de ani – 873; peste 60 de ani – 276. 

Ca de obicei, ponderea o deţin beneficiarii cu vârsta între 14 – 25 de ani (elevi şi 

studenţi), urmaţi de masteranzi, doctoranzi, dar cu o creştere a beneficiarilor sub 14 ani, 

care frecventează Secţia pentru copii şi filiala Victoria. 

    Pe sexe, femeile sunt în număr de 6.378 faţă de 4.127, acelaşi raport înregistrat 

de ani de zile. 

    Beneficiarii de mai sus au consultat în sălile de lectură sau prin împrumut la 

domiciliu un număr de 227.928 volume din toate domeniile cunoaşterii, într-o frecvenţă 

medie zilnică de 550 vizite pe zi. Din acestea, 104.307 au fost consultate în regim de 

lectură pe loc. 

    Pe domenii, structura volumelor consultate de beneficiarii noştri arată după cum 

urmează : pe primul loc, grupa 0 (informaţii cu caracter general şi presă) cu 87.792 

documente; pe locul al doilea şi păstrând tradiţia anilor anteriori, literatura şi limba 

română – 71.796 volume. Ştiinţele sociale şi dreptul îşi menţin poziţia a treia cu 16.167 

documente consultate. Alte domenii solicitate de utilizatori sunt în ordinea preferinţelor 

de lectură: filosofia – 8.334; biografii-istorie – 7.303 volume; publicaţii pentru copii 

4.503; management – 3.851 volume; sociologie şi ştiinţele comunicării – 3.792; arte-

sport - 4.411 volume; pedagogie-metodică – 3.364 volume; matematică, fizică, chimie, 

biologie – 3.228 volume; medicină – 3.185; tehnică-inginerie – 2.915 volume; economie 

– 2.849 volume; religie – 2.301 volume; geografie – 3.103 volume. 

    Analizând tabloul de mai sus, constatăm creşteri ale preferinţelor de lectură la 

artă, medicină, religie, ştiinţă, ceea ce conduce la concluzia că secţia de non-beletristică 

este tot mai căutată de beneficiari. O astfel de tendinţă se manifestă de mai mulţi ani, 

iar noi am procedat în consecinţă în ceea ce priveşte achiziţia de carte. 

    O observaţie demnă de luat în calcul este interesul pentru lucrările în alte limbi 

decât română. Astfel, pe parcursul anului 2008, au fost consultate : 874 lucrări în limba 

franceză, 570 în limba engleză, 51 în germană, 39 în spaniolă şi 60 în alte limbi. 

Documentele non carte încep să intereseze publicul : 55 C.D.ROM, 37 documente 

audio. 

    Frecvenţa înregistrată în anul la care ne raportăm a fost generată şi de 

comportamentul cultural al bibliotecii care s-a manifestat ca o scenă deschisă pentru 

desfăşurarea unei game variate de acţiuni culturale, dar şi ca ambianţa cea mai potrivită 

pentru acele tipuri de manifestări care au ca suport şi punct de plecare – cartea. 

    Agenda Culturală şi lista principalelor programe şi proiecte culturale au fost 

respectate întocmai şi completate cu numeroasele lansări de carte care au făcut din 

bibliotecă un adevărat centru de animaţie, menţinându-i credibilitatea pe piaţa ofertelor 

pentru petrecerea timpului liber. 

    Cele trei festivaluri de amploare : „Tudor Arghezi‖, „Ion Lotreanu‖ şi „Al. 

Calotescu Neicu‖, alături de Atelierul Naţional de Poezie „Serile la Brădiceni‖ şi Zilele 
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Culturii Scrise în Gorj, Zilele Ion Lotreanu, Artur Bădiţa, Eminesciana, Brâncusiana, au 

adus în incinta instituţiei un public extrem de numeros şi variat. 

    Expoziţiile de carte – peste 40 – organizate în foaierul instituţiei s-au bucurat 

permanent de atenţia beneficiarilor obişnuiţi să primească informaţii despre valorile 

literaturii române trecute şi prezente. 

    Foarte bine au funcţionat parteneriatele cu celelalte instituţii culturale de 

subordonare judeţeană şi cu Centrul de Cultură şi Artă „Constantin Brâncusi‖, dar şi 

cele cu Penitenciarul Tg-Jiu şi colegiile naţionale târgujiene. S-au adăugat o serie de 

instituţii din ciclul preuniversitar, de la grădiniţe şi şcoli gimnaziale. 

   În ceea ce priveşte bibliotecile publice ale judeţului şi administraţiile locale, 

o bună colaborare am înregistrat în relaţia cu localităţi precum : Peştişani, Polovragi, 

Alimpeşti, Hurezani, Runcu, Leleşti, iar la nivel de oraşe cu Tg.Cărbuneşti, Ţicleni, 

Turceni şi, după mult timp, cu Bumbeşti-Jiu, după schimbarea echipei din primărie. 

Trebuie să amintim şi colaborarea cu Casa de Cultură şi biblioteca Novaci şi să 

regretăm că administraţiile apropiate geografic de Tg-Jiu sunt inerte la orice propunere 

de schimbare în bine. În această ultimă categorie intră Săcelu, Turcineşti, Scoarţa, 

Băleşti, Dăneşti. 

   Cu părere de rău trebuie mărturisit, de asemenea, că în secolul al XXI - lea 

există localităţi încremenite într-o concepţie nefericită despre viaţa spirituală în mediul 

rural. Cităm fără nici o plăcere : Berleşti, Bumbeşti-Piţic, Căpreni, Glogova, Săcelu şi 

Bălăneşti, unde persoana bibliotecarului nu are nimic comun cu activitatea acestei 

instituţii. 

   Anul 2008 a înregistrat o febrilă activitate de înnoire a ambianţei din spaţiile 

pentru public. S-a extins secţia „Documente‖ şi a fost schimbat în totalitate mobilierul 

pentru cataloagele tradiţionale. Tot la capitolul modernizare trebuie înscrisă şi 

achiziţionarea şi punerea în funcţie a instalaţiei de sonorizare, care permite 

desfăşurarea în condiţii optime a manifestărilor culturale de anvergură.  

 

3. Centrul Judeţean Pentru Conservarea Şi Promovarea Culturii  Tradiţionale 

Gorj 

a) Punerea în valoare şi gestionarea ofertei de bunuri şi servicii culturale 

 
  Anul 2008 a fost perioada maturizării depline a instituţiei Centrului, oferta culturală 
diversificată legitimând această maturizare, argumentată pe cel puţin trei planuri:  

- cel al transformării Centrului în cel mai important promotor de manifestări 
culturale de la nivelul judeţului;  

- cel al conservării şi valorificării culturii tradiţionale a Gorjului, prin tabere de 
creaţie şi cercetare, târguri ale meşterilor populari, editură, reviste, alte manifestări 
eveniment;  
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- cel al promovării internaţionale a imaginii culturale a Gorjului prin organizarea de 
evenimente de anvergură majoră: Festivalul internaţional de literatură "Tudor Arghezi" 
- cu participanţi din Moldova, Ucraina, Serbia şi Franţa; Târgul meşterilor populari - cu 
participanţi din Serbia şi Muntenegru; Tabăra internaţională de fotografie şi sculptură 
mică GORJFEST - cu participanţi din Franţa şi Columbia.  

b) Diversificarea ofertei culturale din domeniile de activitate ale CJCPCT 

Gorj 

 
  Oferta culturală a Centrului a rost structurată în funcţie de cele două 
programe culturale majore:  
  - Realizarea programului cultural multianual "Rădăcini", specializat pe proiecte privind 
problematica actuală a culturii tradiţionale a Gorjului;  

- Realizarea programului cultural multianual "După Brâncuşi", specializat pe 
proiecte privind problematica creaţiei artistice contemporane a Gorjului.  

Complementar acestora, s-au derulat şi finalizat şi alte proiecte care au permis 
diversificarea ofertei şi amplificarea zonei de vizibilitate a instituţiei, anume:  

- înfiinţarea - în parteneriat cu administraţiile publice locale - a muzeelor satelor 
Crasna şi Albeni;  

- înfiinţarea Centrelor culturale ―George Coşbuc‖ Tismana, şi ―Fraţii Buzeşti‖ Crasna 
precum şi a primelor două fiIiale teritoriale ale Centrului în localităţile menţionate  

- acordarea de sprijin calificat unui număr de 12 localităţi în vederea întocmirii 
dosarelor pentru accesarea de fonduri guvernamentale prin Programul naţional pentru 
construirea, reabilitarea şi dotarea de sedii ale aşezămintelor culturale din mediul rural 
şi mic urban;  

- realizarea a circa 60 deplasări metodice în teritoriu pentru activităţi de monitorizare 
a performanţelor aşezămintelor culturale şi pentru acordarea de sprijin metodic 
conducerilor acestora;  

- transmiterea, prin scrisori metodice la nivel de teritoriu, a 5 recomandări privind 
strategii culturale judeţene, modalităţi tehnice de realizare a programelor şi proiectelor 
culturale, informaţii privind legislaţia culturală specifică aflată în vigoare;  

- editarea şi finanţarea prin Editura CJCPCT a 4 numere ale revistei de cultură 
„Portal Măiastra‖ a 2 numere ale publicaţiei de specialitate a aşezămintelor culturale din 
Gorj "Revista Jiului de Sus" a 5 cărţi (N. Cârlugea - "Folclor de pe Valea Amaradiei", 
Gh. Gârdu - "Întâmplări de pe Valea Jaleşului", Ion Cepoi - "Ieşirea în lume" şi "Dl. 
Teatru et. comp." (istorie teatrală), Gr. Pupăză "Folclorul românilor din America", a 
albumelor "CJCPCT Gorj '40", "Arghezi în lagărul de la Tg-Jiu" şi "Gorjfest 2008" 
(bilingv), precum şi a revistelor "Crinul satelor", "Bilete de papagal", "Hazul"; sprijinirea, 
prin selecţia materialelor, culegere şi tehnoredactare, a revistelor locale "Tradiţii 
bustuchinene" la Bustuchin, "Mioriţa novăceană" la Novaci, "Rădăcini" la Baia de Fier, 
"Interfluvii"  la Rădineşti, "Săcelata" la Săcelu, "Polovragii" la Polovragi.  

Menţionăm că aceste activităţi au fost organizate în regie proprie şi sau în 
colaborare cu administraţiile judeţeană şi locale, instituţiile, aşezămintele şi organismele 
culturale aflate în parteneriat cu CJCPCT Gorj, adică: Consiliul Judeţean Gorj, Consiliul 
local Tg-Jiu, Primării şi Consilii locale,' Biblioteca Judeţeană, Ansamblul artistic 
profesionist "Doina Gorjului", Teatrul "Elvira Godeanu", Centrul de artă şi cultură "C-tin 
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Brâncuşi", Palatul Copiilor, Muzeul Gorjului, Şcoala populară de artă, Uniunea 
Scriitorilor din România, Reprezentanţa Gorj a USR, Filiala Gorj a UAP, Uniunea 
Epigramiştilor din România, Uniunea Caricaturiştilor din România, Asociaţia Artiştilor 
Fotografi din România, edituri şi reviste culturale, Liga Culturală "Fiii Gorjului" Bucureşti, 
Liceul de arte "C-tin Brăiloiu" Tg-Jiu şi Facultăţile de litere şi de arte ale UCB Tg-Jiu.  

Două dintre proiectele culturale derulate de CJCPCT Gorj s-au bucurat şi de 
prezenţa unor parteneri externi. Astfel, împreună cu Ansamblul artistic "Doina Gorjului", 
s-a organizat, în perioada 19-21 iunie 2008, în Tg-Jiu şi judeţ, cea de-a III-a ediţie a 
Cursurilor de dans popular gorjenesc, la care au participat 40 cursanţi din S.U.A.  

De asemenea, în colaborare cu Asociaţia culturală "Paulimage" din Lucon, 
Franţa, la prima ediţie a Taberei internaţionale de film documentar, fotografie şi 
sculptură mică "Gorjfest" (10-22 oct. 2008), au participat, pe lângă creatorii români, şi 6 
fotografi şi 2 sculptori din Franţa, precum şi 2 sculptori din Columbia. 

c) Promovarea imaginii şi vizibilitatea instituţiei publice de cultură 

Având în vedere principale obiective pe anul 2008 ale Centrului, s-a impus ca o 
necesitate amplificarea procesului de promovare a acestor programe şi a proiectelor 
subsumate lor, activitate realizate prin: 
- Conferinţe de presă, semnale de presă, interviuri în presa scrisă şi vorbită; 
- Conceperea Agendei culturale a judeţului Gorj şi punerea la dispoziţia presei a 

acesteia; 
- Transmiterea Agendei culturale de către Consiliul Judeţean Gorj către Consiliile 

Judeţene din ţară şi ambasadele străine din România; 
- publicarea Agendei culturale a Centrului în revista ―Jiului de Sus‖ şi transmiterea ei 

tuturor autorităţilor administraţiei publice locale şi aşezămintelor din judeţ, precum şi 
instituţiilor similare din ţară; 

- transmiterea manifestărilor lunare pentru publicarea acestora în Buletinul informativ 
editat de CNCPCT;  

- editare de programe ale manifestărilor, invitaţii, albume de prezentare etc.;  
- afişe, bannere, anunţuri publice;  
- pagina de internet a instituţiei. 
 Din dorinţa îmbunătăţirii promovării proiectelor instituţiei, la finalul anului 2008 s-a 
creat un post pentru activităţi PR, ocupantul fiind absolvent al Facultăţii de jurnalism şi 
filosofie al Universităţii "Spiru Haret" Bucureşti, colaborator al cotidianului "Gorjeanul" şi 
corespondent al unor publicaţii naţionale. În acelaşi scop, în aceeaşi perioadă, dorind o 
mărire a impactului vizual al comunicării noastre cu potenţialii beneficiari, am 
achiziţionat şi pus în funcţiune un Panou electronic de afişaj care ne permite o mai 
completă prezentare a activităţii concepute, organizate şi derulate de instituţie.  

În acest mod, promovarea imaginii instituţiei şi a proiectelor culturale iniţiate de 
aceasta au cunoscut creşteri semnificative, în presa scrisă şi vorbită locală, regională, 
naţională şi internaţională fiind peste 350 apariţii. 

Instituţia a primit, din partea Consiliului Judetean Gorj o Diplomă de excelentă în 
cultură pentru întreaga activitate, acordată la împlinirea a 40 ani de existentă;  

În publicaţii culturale din România, Serbia, Ucraina şi Franţa au apărut articole şi 
informaţii despre manifestările organizate de Centru, iar în plan internaţional imaginea 
instituţiei a fost reprezentată de artistul fotograf Teodor Dădălău (referent al CJCPCT 
Gorj) care a vernisat expoziţii de gen în Franta (Lucon, Toulouse şi Paris) şi de 
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etnologul Pompiliu Ciolacu (referent al OCPCT Gorj) care a participat la Târguri ale 
meşterilor populari în Franta, Portugalia, Germania etc.  

 

d) Adecvarea ofertei culturale la solicitările şi nevoile publicului  

Printre cele mai importante proiecte desfăşurate în anul 2008 amintim:  

- 27 festivaluri locale, judeţene, interjudeţene şi naţionale (folclor, teatru, umor, 
literatură contemporană, muzică corală, muzică uşoară, folk, dans modem şi 
gimnastică ritmică), dintre care amintim: Festivalul portului şi dansului popular 
pentru tineret' "Liviu Dafinescu", festivalul de teatru "Sabin-Popescu", Festivalul 
interjudeţean de folclor pastoral "Urcatul oilor la munte" de la Novaci, Festivalul 
cântecului, jocului şi portului popular gorjenesc de la Tismana, Festivalul 
interjudeţean de muzică lăutărească "Gena Bârsan" de la Tg-Cărbuneşti, 
Festivalurile de la Bolboşi, Drăgoteşti, Godineşti, Hurezani, Bustuchin, Festivalul 
interjudeţean de folclor pastoral "Coborâtul oilor de la munte" de la Baia de Fier, 
Festivalul cântecului popular românesc "Maria Lătăreţu", Festivalul de teatru pentru 
elevi "C-tin Stanciovici Brănişteanu", Festivalul internaţional de literatură "Tudor 
Arghezi", Atelierul Naţional de poezie "Serile la Brădiceni", Corala Gorjeană;  

- 28 sărbători comunitare; 
- 4 târguri ale meşterilor populari: Târgul de ceramică şi seminţe de la Tismana, 

TârguI meşterilor populari din România (cu participare internaţională), Târgul de 
Crăciun, toate desfăşurate la Tg-Jiu.  

- 1 tabără de cercetare etnofolclorică (Tismana şi Padeş);  
- 1 tabără internaţională de fotografie, film şi sculptură mică GORJFEST": 2 

creatori de film, 6 fotografi şi 3 sculptori din România, 6 fotografi şi 2 sculptori 
francezi, 2 sculptori columbieni),  

- 1 seminar aplicativ cu directorii de aşezăminte privitor la accesarea de fonduri 
privind construirea, reabilitarea sau dotarea aşezămintelor de cultură din mediul 
rural şi mic urban; -1 simpozion naţional "Satul românesc –sat european":  

- 2 saloane naţionale (de fotografie artistică şi de caricatură);  
- 1 salon internaţional de sculptură mică.  

Cât priveşte studiul de public, în cadrul Taberei de cercetare etnofolclorică – 
desfăşurată în perioada 1-11 iuIie 2008, la Tismana şi Padeş, s-a realizat un chestionar 
privind gradul de conştientizare a nevoilor culturale de către membrii comunităţilor 
respective. Repondenţii, în număr de 20 pentru fiecare din cele două zone cercetate, de 
vârste şi profesii diferite, au menţionat, în general, cerinţe culturale medii, realizabile 
însă doar printr-o mai mare responsabilizare a aşezămintelor de cultură şi a directorilor 
acestora. Şi cu acest prilej s-a demonstrat că la nivelul aşezămintelor oferta este sub 
nivelul cererii culturale, precum şi că o bună parte a operatorilor din teritoriu confundă 
propriile opţiuni culturale cu acelea ale comunităţii.  

După evaluare, rezultatele acestui chestionar au fost aduse la cunoştinţa 
administraţiilor publice locale din zonele cercetate.  

Proiectele culturale menţionate mai sus, au avut - datorită specificului şi 
atribuţiilor profesionale ale Centrului - două categorii de beneficiari:  

a) direcţi: instituţii publice de cultură, aşezămintele culturale din judeţ (case de 
cultură, cămine culturale, centre culturale, universităţi populare), consilii locale, 
personalul de specialitate din cadrul aşezămintelor de cultură, interpreţi, creatori, 
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meşteri populari;  
b) indirecţi: membrii comunităţilor locale din teritoriu.  
Aceştia au reprezentat, pe termen scurt, publicul ţintă pentru instituţia Centrului; 

un public fidel, prin natura lucrurilor, ceea ce legitimează ca oportune alternativele 
culturale puse la dispoziţie lui de către CJCPCT Gorj.  

 

4. Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” 

 

a) Oferta de proiecte, programe şi activităţi cultural-educative şi de cercetare 

ştiinţifică  

  
În anul 2008 instituţia noastră a desfăşurat o serie de activităţi cultural-educative 

şi ştiinţifice racordate la standardele şi direcţiile principale de evoluţie a culturii 
româneşti şi europene, punând în valoare şi dinamizând adresabilitatea către 
comunitate a ofertei de bunuri şi servicii culturale. 
 Activitatea Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu‖ în anul 2008 a urmărit 
cu prioritate să îndeplinească cu stricteţe funcţiile sale principale care sunt: 
conservarea, restaurarea, evidenţa, protejarea, cercetarea şi dezvoltarea patrimoniului 
muzeal, precum şi punerea sa în valoare în scopul cunoaşterii, instruirii şi recreării 
publicului vizitator. 
 Toate acestea au avut un caracter de permanenţă şi au fost în atenţia 
managerului ca primordialitate. 
 Programul de cercetare ştiinţifică şi evidenţa patrimoniului cultural a avut 
drept obiective dezvoltarea şi evidenţa patrimoniului, dar şi promovarea valorilor istorice 
şi culturale din judeţul Gorj, introducerea acestora în literatura de specialitate internă şi 
externă. 
 Scopul a fost elaborarea riguroasă a unor proiecte care să prezinte într-o 
succesiune culturală şi cronologică evoluţia comunităţii umane documentate arheologic 
pe teritoriul Gorjului începând din preistorie până în epoca modernă. 
 Astfel, cercetările arheologice preventive sau sistematice efectuate pe teritoriul 
judeţului Gorj au reliefat existenţa unor locuinţe de suprafaţă, barăci militare, morminte 
de înhumaţie, artefacte etc. care aparţin unor epoci diferite ce se eşalonează cronologic 
din preistorie până în epoca modernă. 
 Comunicarea patrimoniului muzeal s-a realizat prin intermediul expoziţiilor 
temporare care constituie cea mai importantă modalitate de a-l pune în valoare şi 
principala formă de manifestare cultural-educativă a muzeului. 
 Expoziţii ca: „Portul popular din Gorj‖, „Icoana Maicii Domnului‖, „Ateliere de olari 
gorjeni‖, „Civilizaţia instrumentală a lemnului‖, „90 de ani de la Marea Unire‖, „De la 
civilizaţia populară tradiţională la zestrea Maghierilor‖ etc. au avut drept scop atragerea 
unui public cât mai numeros şi diversificat. 
 De asemenea, simpozioanele organizate la sediul instituţiei sau în judeţ precum: 
„Muzeul Curtişoara – spaţiu al spiritualităţii gorjene‖, „Holocaustul – răul în secolul XX‖, 
„14 octombrie 1916 - Luptele de la podul Jiului”, „132 de ani de la naşterea geologului 
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Ion Popescu Voiteşti‖ etc. au marşat pe ideea integrării activităţii muzeului în sfera 
preocupărilor comunităţii gorjene. 
 Valenţe similare a avut şi programul „Prietenii muzeului‖ care a fost iniţiat şi 
dezvoltat cu mai multe şcoli generale din Gorj prin intermediul ONG-urilor, Euro House 
Bustuchin şi Asociaţia ProVertical, elevii exprimându-şi opiniile, în urma vizitelor 
efectuate în cadrul celor trei secţii ale muzeului, prin intermediul lutului, plastilinei sau 
acuarelei şi culorilor. 

Aniversarea a ‖90 de ani de la marea Unire‖ a prilejuit organizarea unui concurs 
cu premii, partenerii muzeului fiind mai multe şcoli generale din municipiul de reşedinţă 
dar şi din teritoriul judeţului Gorj. 
 În cadrul programului ‖Editorial‖ s-au tipărit afişe, pliante, invitaţii, flayere dar şi 
material de promovare a imaginii Muzeului Judeţean Gorj (mape, banere, indicatoare). 
Totodată în colaborare cu Asociaţia ProVertical s-a realizat filmul documentar ‖Muzeul 
Arhitecturii Populare din Gorj‖. 
 În ceea ce priveşte evidenţa patrimoniului cultural s-a implementat programul 
DOCPAT după care s-a trecut efectiv la întocmirea documentelor de evidenţă a 
patrimoniului cultural mobil rezultat în urma activităţilor de cercetare şi din donaţii.  
 Programul de conservare şi restaurare a patrimoniului cultural a urmărit 
asigurarea unui mediu optim permanent pentru obiectele muzeale aflate în expoziţie 
sau în depozite, adoptarea unor măsuri primare de conservare a patrimoniului şi 
restituirea formei originare a obiectului cultural. 
 În acest sens, s-au verificat şi înregistrat permanent condiţiile microclimatice din 
sălile de expoziţie, au fost efectuate lucrări de conservare primară a patrimoniului 
existent şi tratamente de dezinsecţie. 
 Lucrări de conservare primară s-au efectuat la Casa memorială ‖Constantin 
Brâncuşi‖ de la Hobiţa (aducerea pătulului în poziţia iniţială, acoperirea cu şindrilă şi 
placarea cu scândură a grupului sanitar), la Casa memorială ‖Tudor Vladimirescu‖ din 
Vladimir (repararea zonei estice a gardului), la biserica ‖Sf. Ioan Botezătorul‖ din cadrul 
Muzeului Arhitecturii Populare din Gorj (înlocuirea învelitorii cu şindrilă nouă) şi la 
castrul roman cu zid de piatră de la Bumbeşti Jiu ‖Gară‖ (îndepărtarea vegetaţiei din 
exteriorul incintei). 
 Restaurarea patrimoniului muzeal a avut drept scop restituirea formei originare a 
obiectului cultural prin operaţii de întregire, integrare şi completare, aplicarea de 
tratamente mecanice, fizice, chimice menite să asigure o rezistenţă îndelungată a piesei 
astfel încât să-i redea istoria şi să-şi păstreze funcţionalitatea. 
 Astfel, s-au aplicat lucrări de restaurare primară materialelor arheologice 
rezultate în urma cercetărilor arheologice şi a altor obiecte muzeale existente în 
depozitele muzeului. 
 La peştera Polovragi măsurile pe care le-am impus în a doua parte a anului 2008 
au fost orientate în mod obligatoriu spre realizarea scopului primordial de conservare a 
patrimoniului speologic, microbiologic, faunistic şi peisagistic al teritoriului acestuia. S-a 
refăcut baza de date prin instituirea unui nou registru de evidenţă a fluxului de turişti. S-
au transportat la peşteră două pubele noi de lemn, s-au efectuat lucrări de reparaţii (la 
panoul electric, poartă şi gardul de protecţie spre Cheile Olteţului), s-au montat 
indicatoare, s-a realizat un banner reprezentând sigla obiectivului şi s-au achiziţionat 
materiale necesare reabilitării iluminatului în tronsonul de caritate deschis turiştilor. 
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 Una din principalele atribuţii ale muzeului este şi dezvoltarea colecţiilor cu 
bunuri culturale de patrimoniu muzeal, constituind şi fundamentul activităţii de 
comunicare pe care instituţia o oferă publicului. Această funcţie este permanentă şi 
orientată către toate palierele de activitate ale comunităţii care pot furniza bunuri de 
patrimoniu muzeal. 
 În perioada august-decembrie 2008 patrimoniul muzeal s-a îmbogăţit cu cca. 
3000 de bunuri culturale obţinute prin donaţii de pe teritoriul judeţului Gorj, Mehedinţi şi 
Timiş. 
 Cele mai reprezentative sunt: un atelier de tâmplărie cu întreg instrumentarul, o 
maşină de cizmărie marca ‖Elastique‖ cu întreaga recuzită, inclusiv ştampila meşterului 
şi uneltele aferente, topoare neolitice, piese etnografice etc. 
 Dar cea mai consistentă donaţie a fost efectuată în prima decadă a lunii 
decembrie 2008 de către Vlad Maghieru, strănepot al generalului Gheorghe Magheru. 
 Donaţia ‖Vlad Maghieru‖ însumează piese de mobilier, argintărie de la 1876, lăzi 
de război, fotografii de familie, aparate de radio cu lămpi, reviste etc. 
 Din punct de vedere expoziţional permanent, pe 17 septembrie 2008 s-a vernisat 
expoziţia ‖Valori patrimoniale gorjene‖. Situată la parterul clădirii muzeului şi 
desfăşurată pe cinci săli, expoziţia se susţine prin paleontologie, geologie, arheologie, 
istorie şi etnografie, fiind guvernată de următoarele principii: valorificarea patrimoniului 
muzeal, corelarea caracterului formativ cu latura de divertisment a vizitei în muzeu şi 
expunerea focalizată a unor bunuri cu valoare istorică şi estetică deosebită.  
 Inedita întâlnire a acestor valori patrimoniale reprezintă preambulul expoziţiei de 
bază care va fi organizată la etajul muzeului. 
 În cadrul Muzeului Arhitecturii Populare din Gorj de la Curtişoara au fost 
introduse în circuitul turistic două case ţărăneşti care au fost amenajate cu mobilier şi 
piese textile specifice zonelor respective (Casa Romaneşti şi Casa Bumbeşti Jiu). 
 De asemenea, s-au reamenajat şi expoziţiile caselor memoriale ‖Ecaterina 
Teodoroiu‖ din Târgu Jiu şi ‖Ion Popescu Voiteşti„ de la Bălăneşti, într-o formă atractivă, 
destinată să încânte privirea vizitatorilor. 
 O atenţie deosebită s-a acordat în această perioadă pregătirii profesionale şi 
perfecţionării personalului muzeal, trei muzeografi urmând în septembrie-octombrie 
2008 cursul modulului I – Bazele muzeologiei în cadrul Centrului de Pregătire 
Profesională în Cultură de pe lângă Ministerul Culturii şi Cultelor. 
 Totodată, s-a avut în vedere trimiterea la cursuri şi absolvirea lor de către o 
persoană care răspunde de protecţia împotriva incendiilor şi prelucrarea sistematică a 
normelor pentru combaterea acestora în muzeu. 

 

b) Promovarea imaginii şi vizibilitatea instituţiei publice de cultură 

 La toate acestea, se poate adăuga faptul că s-a reuşit o excelentă promovare a 
imaginii şi vizibilităţii instituţiei, ea fiind reflectată cu prisosinţă în mass-media locală, 
regională şi naţională. 
 Managementul promovat în acest interval temporal a fost exigent, perseverent şi 
flexibil, menit să stimuleze creativitatea prin angajarea specialiştilor în căutarea de 
soluţii la problemele concrete, să promoveze lucrul în echipă şi să acţioneze potrivit şi 
cinstit în cele mai multe din situaţiile ivite. 
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 De asemenea, s-a urmărit cu prioritate consumul raţional de resurse, eficient prin 
efectele obţinute la nivelul calităţii muncii în vederea atingerii obiectivelor şi satisfacerii 
nevoilor instituţiei. 
 În concluzie, consider că prin adecvarea ofertelor culturale la nevoile şi dorinţele 
publicului, prin atragerea unor noi categorii de vizitatori şi dinamizarea adresabilităţii 
evenimentelor culturale de tip muzeal către comunitate, prin sporirea audienţei şi mai 
ales, prin calitatea serviciilor oferite de Muzeul Judeţean Gorj, am redat locul şi rolul 
instituţiei noastre de lăcaş care permanentizează istoria locală. 

 

5. Şcoala Populară de Artă Târgu-Jiu  

a) Punerea în valoare şi gestionarea ofertei de bunuri şi servicii culturale ale 

Şcolii Populare de Artă Târgu-Jiu 

2008 reprezintă un an de vârf în activitatea Şcolii Populare de Artă Târgu-Jiu, un 
reper relevant pentru importantul salt calitativ în muncă evidenţiat de indicatorii specifici 
fiecărui domeniu de activitate şi cuantificat de dinamica creşterii numărului de cursanţi, 
a dezvoltării ofertei de activităţi de instruire şi de prestări de servicii culturale şi artistice, 
ca şi succesele obţinute în varii planuri ale activităţii didactice, cultural-educative sau 
artistice.  

După cum se ştie, Şcoala Populară de Artă Târgu-Jiu este, cu siguranţă, prin 
complexitatea şi diversitatea activităţii sale, cea mai mare instituţie de acest gen din 
ţară, câtă vreme ea este: 
- aşezământ cultural din sfera educaţiei permanente şi a formării continue de interes 
comunitar, în domeniul artelor scenice şi vizuale, populare sau culte, în cel al 
meşteşugurilor tradiţionale, precum şi în alte domenii care să satisfacă cerinţele 
comunităţii — şi acesta, probabil, în topul de 3 la nivel naţional, prin cei 1460 de 
cursanţi care au absolvit anul de pregătire 2007-2008 şi l-au început pe cel următor, 
prin cele 36 de discipline/specializări urmate de aceştia la sediul central din Târgu-Jiu 
sau în una din cele 32 de secţii externe, deschise în tot atâtea localităţi rurale şi urbane 
ale Gorjului, dar şi prin rezultatele excepţionale obţinute în confruntările artistice 
interjudeţene şi naţionale; 
- centru cultural cu preocupări în conservarea, protejarea, transmiterea, promovarea şi 
punerea în valoare a culturii tradiţionale şi a patrimoniului cultural imaterial al Gorjului, 
cu obiectiv precis de realizare, prin studioul propriu de înregistrări audio-video 
document (la standarde profesioniste!), a arhivei culturii tradiţionale din Ţara Jiului de 
Sus la început de mileniu şi care derulează, în 2009, potrivit Agendei culturale a 
Consiliului Judeţean Gorj, nu mai puţin de 61 de programe şi proiecte culturale de 
importanţă locală, regională sau naţională, realizate în regie proprie sau în colaborare; 
- instituţie de spectacole cu trei stagiuni permanente, altfel spus, prestator de servicii 
artistice în domeniul teatrului de păpuşi (prin Trupa de păpuşari profesionişti 
―Pinocchio‖), al muzicii culte (prin Orchestra târgujiană de cameră ―Lyra Gorjului‖), al 
artei scenice tradiţionale (prin Ansamblul de cântece şi dansuri ―Maria Lătăreţu‖ şi cele 
6 tarafuri tradiţionale organizate pe lângă şcoală), al muzicii uşoare (prin formaţia 
―Strunga‖ şi Grupul pop ―Sideral‖). 
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Exceptând perioada estivală, când instituţia are la dispoziţie scena şi incinta cu 
scaune a propriului sediu (Teatrul de Vară), în rest nu dispunem de o sală proprie 
pentru nici unul din segmentele potrivit cărora Şcoala Populară de Artă este (şi) 
instituţie de spectacole (teatrul de păpuşi, orchestră de cameră, ansamblu folcloric). 
 
- Orchestra târgujiană de cameră “Lyra Gorjului”, numărând de obicei 23 de 
instrumentişti plătiţi pe baza legii dreptului de autor, funcţionează în urma unui 
parteneriat instituit încă din anul 2005 între Primăria şi Consiliul Local Târgu-Jiu şi 
instituţia noastră, cu serviciile plătite lunar, pe baza unei facturi emise de şcoală. 
Concertele au loc în ultima duminică a fiecărei luni (din luna septembrie până în luna 
iunie inclusiv, a anului următor), la Teatrul Dramatic ―Elvira Godeanu‖ din Târgu-Jiu. 
Preţurile de intrare la concerte sunt: 6 lei (3 lei pentru elevi, studenţi, pensionari şi 
şomeri), iar abonamentele pe o stagiune 40 lei (respectiv 20 lei pentru aceleaşi 
categorii). 

Concertele, cu o durată de 80-90 minute, se bazează pe repertoriul preclasic, 
clasic, romantic şi modern şi sunt extrem de apreciate de melomanii târgujieni. 

Nivelul valoric al interpretării este unul corespunzător unei formaţii profesioniste, 
dirijată în această stagiune, pe lângă cei doi dirijori proprii, de nume ―grele‖, precum 
Aurelian Octav Popa sau Sabin Pautza. 

Din nefericire, existenţa formaţiei este ameninţată de restanţele serioase 
înregistrate de câteva luni bune şi care, la această oră, se ridică la mai bine de 32.000 
lei. 
 
- Trupa de Păpuşari Profesionişti “Pinocchio”, numărând 9 membri, este formată din 
salariaţi ai instituţiei. Spectacolele se dau, cu rare excepţii - când se foloseşte sala 
Cercului Militar Târgu-Jiu -, în sălile de sport, sălile de spectacol sau de clasă din şcolile 
generale şi grădiniţele municipiului şi de pe raza întregului judeţ. 

De la începutul actualei stagiuni (octombrie 2008) şi până la data întocmirii 
acestui raport, păpuşarii noştri au oferit copiilor Gorjului un număr de 106 reprezentaţii 
cu piesele ―O întrecere ca-n basme‖ şi ―Fata babei şi fata moşneagului‖, urmărite de 
mai bine de 13.000 de spectatori. Încasările (peste 20.000 lei) nu sunt nici ele de 
neglijat, cu atât mai mult cu cât acest gen artistic este singurul în care criza economică 
nu se resimte câtuşi de puţin. Din acest motiv, începând cu 1 februarie crt., preţul 
biletelor a crescut de la 2 la 3 lei. 

Se cuvine subliniat impactul deosebit pe care această tânără formaţie îl are în 
rândul celui mai tânăr public din Gorj, dar şi în cel al cadrelor didactice, care apreciază 
frecvent calitatea spectacolelor trupei. 
 
- Ansamblul de cântece şi dansuri “Maria Lătăreţu”, devenit în doar câţiva ani o 
formaţie cu adevărat reprezentativă pentru mişcarea folclorică gorjeană, deşi nu are 
statut profesionist, a convins prin valoarea interpretativă şi repertorială, reuşind să 
aducă şi peste 55.000 lei la planul de venituri proprii, dar şi să reprezinte cu cinste 
instituţia şi judeţul la mari spectacole desfăşurate în Târgu-Jiu şi în mai bine de 
jumătate din localităţile Gorjului, dar şi la Bucureşti, Filiaşi, Otopeni, Craiova, Govora. A 
reprezentat România la Festivalul internaţional al Vlahilor de la Vidin - Bulgaria. 
Prezenţă familiară pe micile ecrane ale televiziunilor locale, regionale şi naţionale, atât 
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prin intermediul orchestrei şi soliştilor, cât şi al grupurilor ―Măriile Gorjului‖ şi ―Ca la 
Gorj‖, Grupul de naişti şi fluieraşi ―Jiana‖, ori formaţia de dansuri populare. 

b) Diversificarea ofertei culturale din domeniile de activitate ale Şcolii Populare 

de Artă Târgu-Jiu 

Diversificarea ofertei culturale în toate cele trei domenii de activitate ale Şcolii 
Populare de Artă Târgu-Jiu a fost şi rămâne o preocupare constantă a actualei echipe 
manageriale. Că lucrurile stau aşa şi nu altminteri o dovedeşte şi faptul că, în iulie 2004, 
la instalarea noastră, activitatea de instruire se desfăşura în doar 14 secţii externe, în 
comparaţie cu cele 32 de secţii din actuala stagiune de pregătire continuă 2008-2009. 
Cât despre statutul de instituţie de spectacol, acesta a fost căpătat abia după anul 
2005, când au apărut şi Ansamblul ―Maria Lătăreţu‖, Orchestra de cameră ―Lyra 
Gorjului‖ şi Trupa de păpuşari profesionişti ―Pinocchio‖. Mai mult, au apărut discipline 
noi în planurile de instruire ale şcolii, ca şi o multitudine de alte servicii cu profil 
cultural şi artistic, pe care instituţia le pune la dispoziţia celor interesaţi: imprimări 
audio-video în studioul profesionist propriu, fotografie artistică & publicitară, produse de 
artă populară din domeniul ţesutului tradiţional, al artei lemnului, împletiturilor, olăritului, 
artă decorativă, tehnoredactare pliante, afişe, programe, diplome etc. Serviciilor 
muzicale oferite de Ansamblul ―Maria Lătăreţu‖ şi Orchestra de cameră ―Lyra Gorjului‖ li 
se adaugă cele ale formaţiei pop ―Litua‖, ca şi cele ale unui număr de şase tarafuri 
tradiţionale care activează în secţiile externe Godineşti, Peştişani, Băleşti, Runcu, 
Târgu-Cărbuneşti şi Hurezani. 

Pentru a continua, trebuie să mai trecem în revistă şi ansamblurile sau formaţiile 
folclorice ale secţiilor externe ale şcolii, realizate în parteneriat cu autorităţile 
administrative şi culturale locale sau cu unităţile de învăţământ din teritoriu şi care au o 
contribuţie deosebită la viaţa cultural-artistică a comunităţilor cărora le aparţin. Trebuie 
subliniată o constatare ţinând de realităţile culturale ale Gorjului acestor ani, anume 
aceea că aproape nu există formaţie muzicală sau coregrafică (segmentul de vârstă 14-
40 ani), care să nu fie coordonată din punct de vedere artistic de către specialişti ai 
şcolii noastre. 

Iată, aşadar, pe lângă formaţiile de elită amintite mai sus, şi alte formaţii folclorice 
realizate prin strădania secţiilor externe ale şcolii şi care demonstrează elocvent statutul 
de producător de cultură al instituţiei noastre: Ansamblul de datini şi obiceiuri ―Roua‖ 
din Cloşani Padeş, Ansamblul de obiceiuri ―Tisa‖ din Sohodol-Tismana, Grupul vocal-
instrumental ―Muguri de castan‖ Tismana, Formaţia de dansuri populare ―Dobriţa‖, 
Ansamblul ―Maria Apostol‖ din Runcu, Ansamblul folcloric din Bâlta, Formaţia de 
fluieraşi din Negomir, Formaţiile de fluieraşi şi dansuri populare de la Drăgoteşti, 
Ansamblul Folcloric ―Dor Călător‖ din Hurezani, Dansurile populare din Stoina-Păişani, 
Ansamblul ―Brâuleţul‖ din Băleşti, Ansamblul Folcloric ―Gilortul‖ Tg-Cărbuneşti, 
Ansamblul folcloric ―Polovragii‖, Ansamblul folcloric ―Ciobănaşul‖ din Baia de Fier, 
Ansamblul de fluieraşi şi dansuri din Crasna, dansurile de la Ioneşti, Formaţia de naişti 
din Turceni. 

Tot ca diversificare a ofertei culturale pentru comunitatea gorjeană trebuie privită 
şi implicarea Şcolii Populare de Artă în organizarea marilor manifestări culturale 
realizate în Gorj. La această oră, Şcoala Populară de Artă este cu certitudine între 
primii trei organizatori gorjeni de mari evenimente culturale. Există cu adevărat 
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puţine manifestări de amploare realizate la nivelul judeţului sau municipiului fără 
participarea, în calitate de organizator principal sau de co-organizator, a Şcolii Populare 
de Artă. Nu ne referim aici doar la manifestările folclorice, ci şi la cele aparţinând altor 
genuri, precum literatura propriu-zisă sau literatura umoristică, muzica cultă, muzica 
uşoară şi folk, brâncuşiologia. 

Iată câteva dintre cele mai importante 61 de proiecte cuprinse în agenda 
culturală pe 2008, şi care au beneficiat de implicarea financiară, logistică şi 
profesională a Şcolii populare de artă: 
- Complexul de manifestări ―Sărbătoare Eminescu‖, realizat în ianuarie şi iunie, la 
Târgu-Jiu şi Floreşti - Ţânţăreni; 
- Salonul de iarnă al artelor populare; 
- Manifestarea ―De Dragobete la gorjeni‖; 
- Complexul de manifestări ştiinţifice şi artistice ―Brâncuşiana‖; 
- Salonul fotografiei de artă; 
- Manifestarea de înaltă spiritualitate creştină ―Filocalia‖, organizată în aprilie şi 
decembrie, în marile posturi ortodoxe; 
- Festivalul dansului şi portului gorjenesc ―Memorial Liviu Dafinescu‖; 
- Pastorala Floriilor, la Stăneşti; 
- ―Sărbătoarea Sf. Gheorghe în Dealul Teleştilor‖; 
- Festivalul Naţional de Literatură ―Tudor Arghezi‖; 
- Festivalul Folcloric ―Amaradia‖, Hurezani, derulat la iniţiativa şcolii; 
- Festivalul folcloric ―Iustina Băluţanu‖ de la Bustuchin; 
- Festivalul folcloric ―Pe dunghiţa Jiului‖, Turceni, promovat ca şi cel de la Bustuchin, tot 
din iniţiativa Şcolii; 
- Festivalul Naţional de Folk ―Poarta Sărutului‖; 
- Atelierul Naţional de Poezie ―Serile la Brădiceni‖; 
- Festivalul folcloric ―Gena Bârsan‖, Tg. Cărbuneşti; 
- cele două ediţii, gorjeană şi bucureşteană, a Sărbătorii Fiilor Gorjului; 
- Festivalul naţional de umor ―Ion Cănăvoiu‖ ; 
- Festivalul naţional al cântecului românesc ―Maria Lătăreţu‖; 
- Memorial ―Titu Rădoi‖, la Câmpofeni; 
- Alaiul obiceiurilor de iarnă ş.a. 

Între Şcoala Populară de Artă şi ―suratele‖ ei din subordinea Consiliului Judeţean 
(Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale, Biblioteca 
Judeţeană ―Christian Tell‖, Muzeul ―Alexandru Ştefulescu‖, Ansamblul Profesionist 
―Doina Gorjului‖), există statornicite puternice relaţii colegiale de colaborare, în sensul 
sprijinirii reciproce, logistice dar şi financiare, în organizarea marilor manifestări. Pe de 
altă parte, 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 35 de comune şi oraşe, inclusiv din municipiul Târgu-Jiu, 
confirmă bunele relaţii dintre instituţie şi autorităţile publice locale şi judeţene. 

În 2008 s-a participat la două programe derulate în străinătate: unul al 
Institutului Cultural Român, derulat în Israel şi onorat de un taraf al şcolii (Taraful Vică 
Argint din Pârâu de Pripor), al doilea, propriu, împreună cu Asociaţia Gorj-Vendée, în 
Polonia, la Blonje (Varşovia), pe linie de management administrativ şi cultural, o 
trilaterală franco-polono-română. 
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c) Promovarea imaginii şi vizibilitatea instituţiei publice de cultură 

Grija pentru conturarea unei imagini pozitive în conştiinţa marelui public, aceea 
de cunoaştere şi recunoaştere a brand-ului numit Şcoala Populară de Artă Târgu-
Jiu, a fost una permanentă şi presantă pe agenda managerului instituţiei. 

Buna comunicare cu mass-media, îmbinată cu un marketing destul de agresiv 
(prin conferinţe de presă, comunicate, afişe, pliante, panouri, bannere, roll-up-uri, clipuri 
radio şi tv etc. etc.), dar şi (poate în primul rând) seriozitatea dovedită în realizarea de 
evenimente extrem de numeroase şi de diverse, toate având însă drept constantă 
calitatea şi substanţa ireproşabilă, au inoculat în mintea târgu-jienilor şi a celorlalţi 
gorjeni, dar şi în conştiinţa presei, ideea că Şcoala Populară de Artă Târgu-Jiu este 
mereu locul unde ―se întâmplă ceva‖ de valoare, de bun gust şi de suflet. 

Dovada celor afirmate? Simpla constatare că, fără absolut nicio cheltuială 
financiară, instituţia aceasta este aproape mai prezentă în articole de presă, în ştiri sau 
în emisiuni din audio-vizual decât toate celelalte aşezăminte culturale gorjene la un loc. 
Cei neîncrezători pot consulta colecţia anuală a oricărui cotidian sau hebdomadar 
gorjean sau oltean, ori pot folosi motoarele de căutare de pe internet. 

Singurul ―minus‖ imputabil instituţiei şi managerului ei ar fi, în anul 2008, lipsa 
unui site de promovare propriu. La data realizării acestui raport, pe www.artegorj.ro se 
pot găsi multe informaţii care să ne facă atractivi pentru vizitatorii de pretutindeni. La 
această oră mai sunt în construcţie câteva pagini: oferta de servicii de artă populară, 
tarafuri tradiţionale etc. Până la finele trimestrului II va fi publicată pe net toată oferta de 
servicii şi toate izbânzile cultural-artistice. 

În anul 2008 Antena 1 Târgu-Jiu, împreună cu săptămânalul ―Ghimpele de Gorj‖ 
şi cotidianul ―Impact în Gorj‖ au onorat pe Viorel Gârbaciu, directorul Şcolii Populare de 
Artă Târgu-Jiu, cu Trofeul, Diploma de onoare şi Premiul de excelenţă pe anul 
2008. 

d) Colaborarea şi parteneriatele cu alţi colaboratori culturali din ţară şi din 

străinătate  

Unul dintre secretele succeselor deosebite obţinute de Şcoala Populară de Artă 
din Târgu-Jiu în practic toate domeniile ei de activitate îl constituie colaborarea 
excelentă cu instituţii şi personalităţi din elita culturii noastre naţionale sau din 
străinătate. În agenda de suflet a şcolii, sunt înscrise zeci, poate chiar sute de nume de 
adevărate personalităţi ale României contemporane: scriitorii Nicolae Manolescu, 
Gheorghe Grigurcu, Anghel Dumbrăveanu, Adam Pusloic, Mircea Tomuş, Aurel Rău, 
Alex Ştefănescu, brâncuşiologii Ion Pogorilovschi, Nina Stănculescu, Sorana 
Georgescu Gorjan, Dumitru Daba, antropologul Vintilă Mihăilescu, esteticianul Grigore 
Smeu, etnomuzicologii Speranţa Rădulescu, Grigore Leşe, Gruia Stoia, Steluţa Popa, 
Eugenia Florea, realizatorii TV Florentina Satmari, Niculina Merceanu, Valeria Arnăutu, 
Marioara Murărescu, dirijorii şi/sau compozitorii Cristian Brâncuşi, Aurelian Octav Popa, 
Sabin Pautza, Alexandru Moroşanu, Mihaela Stanciu, interpreţii folk Nicu Alifantis, Ducu 
Bertzi, Doru Stănculescu, Vasile Şeicaru, Sorin Minghiat, Mircea Vintilă, umoriştii Mihai 
Pânzaru PIM, George Corbu, Gabriel Bratu, Albert Poch, Mircea Ionescu Quintus, 
actorii Ion Caramitru, Mihai Mălaimare, Valeria Seciu, Tudor Gheorghe, ca să nu mai 
vorbim de majoritatea marilor interpreţi de cântec românesc, colaboratori ai Ansamblului 
―Maria Lătăreţu‖. 
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Opiniile favorabile exprimate de aceste personalităţi în legătură cu competenţa, 
dăruirea, seriozitatea şi altruismul puse în muncă de oamenii şcolii au condus, firesc, la 
dorinţa unor instituţii sau organizaţii de elită, precum Institutul Cultural Român, Muzeul 
Ţăranului Român, Muzeul Naţional al Satului ―Dimitrie Gusti‖, Uniunea Epigramiştilor din 
România, Uniunea Caricaturiştilor Români, Uniunea Scriitorilor din România, U.A.P. - 
Filialele Gorj, Dolj, Vâlcea, de a intra în parteneriat cu instituţia noastră. 

La fel, în 2008 am avut privilegiul de a colabora cu câteva organizaţii din 
spaţiul european. Este vorba în primul rând de Archives Internationales de Musique 
Populaire din Geneva, Elveţia, coordonate de domnul Laurent Aubert, directorul 
instituţiei. Împreună cu domnia sa şi cu echipa de cercetători etnomuzicologi de la 
Muzeul Ţăranului Român, coordonată de d-na Speranţa Rădulescu, unul din marii 
specialişti ai ţării în domeniu, în lunile martie şi iulie din 2008 s-au făcut investigaţii, 
urmate de imprimări care au fost valorificate prin cele două albume - CD: ―Musiques 
festives du Gorj - Roumanie‖, apărut în Elveţia şi ―Muzică ţărănească de taraf din Gorj‖, 
apărut în prestigioasa colecţie ―ETHNOPHONIE‖ a Muzeului Ţăranului Român şi 
Fundaţiei AL TZIGARA - SAMURCAS. Lansarea românească a celor două CD-uri a 
avut loc marţi, 24 martie 2009 la Casa de Cultură a Sindicatelor din Târgu-Jiu, în 
prezenţa echipei de cercetători de la M.Ţ.R., care au susţinut şi o masă rotundă, în faţa 
unui public alcătuit din lucrători în aşezămintele culturale gorjene, elevi şi studenţi din 
Târgu-Jiu, elevi şi instructori de la secţiile externe de profil al Şcolii Populare de Artă 
Târgu-Jiu. Trebuie subliniat că întreaga implicare în acest program a instituţiei noastre 
n-a costat mai mult de 3.000 lei, restul fondurilor fiind suportate de partenerul elveţian. 

Tot în 2008 au fost stabilite legături trainice de colaborare cu Fundaţia 
Culturală de Binefacere ―Casa Limbii Române‖ din Cernăuţi, Republica Ucraina, 
condusă de scriitorul Vasile Tărâţeanu, de Asociaţia Vlahilor din Bulgaria, coordonată 
de preşedintele Plamka Lyubomirova şi Asociaţia pentru Cercetarea, Îngrijirea şi 
Înaintarea Culturii Românilor ―Valea Timocului‖, Serbia, preşedinte Iovan Petrovici. 

Cei trei conducători ai ONG-urilor amintite mai sus, însoţiţi de câte un interpret 
de folclor românesc din ţara respectivă, au fost oaspeţii noştri cu prilejul Festivalului 
Naţional al Cântecului Românesc ―Maria Lătăreţu‖, implicându-se şi în recitalul 
ansamblului nostru în festival. Au fost discutate şi stabilite viitoare proiecte bilaterale. 

Tot în 2008 au continuat proiecte comune realizate împreună cu ANADOLU 
FOLKLOR VAKFI, o fundaţie din Edirne, Turcia, condusă de preşedintele Cengiz 
Veznikil, partener în reuşite turnee la festivaluri folclorice în anii trecuţi. De această dată 
s-a hotărât participarea Trupei de Păpuşari Profesionişti la Festivalul Internaţional de 
Teatru de la Denizli, Turcia, în mai 2009. De asemenea, împreună cu Fundaţia Gorj-
Vandee, s-a stabilit, de comun acord cu preşedintele Fundaţiei ―ECHANGES SANS 
FRONTIERES‖, din departamentul Vandee, Franţa, un parteneriat pentru un turneu în 
regiunea respectivă, în toamna acestui an. 

Se cuvine să precizăm că, în cele mai multe din cazuri, aportul financiar al 
instituţiei la proiectele din Agenda Culturală nu a fost realizat din sume provenind din 
subvenţiile bugetare ale Consiliului Judeţean Gorj, ci din veniturile proprii şi din 
sponsorizări în produse sau servicii, care nu sunt cuantificate în bugetul şcolii. 

e) Adecvarea ofertei culturale la solicitările şi nevoile publicului 

Ţine de domeniul evidenţei că oferta culturală pusă la dispoziţia publicului 
gorjean de către Şcoala Populară de Artă din Târgu-Jiu este una extrem de largă şi de 
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variată, comparabilă, ca să folosim o expresie plastică, cu aceea oferită de un 
aşezământ cultural de rang judeţean, de o instituţie de educaţie permanentă şi de nu 
mai puţin de trei instituţii de spectacol, una din domeniul teatrului de păpuşi şi 
marionete, celelalte două din domeniul muzicii simfonice, respectiv al folcloricului 
scenic. Este cu adevărat puţin probabil ca preocupările culturale ori artistice ale vreunui 
membru al comunităţii gorjene, indiferent de pregătire şi vârstă, să nu-şi găsească 
debuşeu într-una din activităţile organizate în cadrul instituţiei noastre. 

De la copiii de grădiniţă, spectatorii cei mai fideli ai Trupei ―Pinocchio‖, până la 
seniorii de vârsta a 3-a, iubitori de romanţe, de muzică de cafe-concert ori lăutărească, 
de la melomanii exigenţi, urmărind corectitudinea interpretării după partitură, la 
adolescenţii amatori de hip-hop sau break-dance, de la gospodinele având nostalgia iiei 
cusute de bunica sau a opregului ţesut de soacră la intelectualii rafinaţi, desluşind 
tainele picturii abstracte, toţi îşi găsesc la sediul şcolii, la sediile secţiilor externe din 
judeţ, pe simezele galeriilor de artă, în bâlciurile verii sau pe scenele de spectacol sau 
concert, împlinirea în artă, fie ea una cu statut de hobby, de ―violon d’Ingres‖. 

Trecând în vedere oferta inclusă în Agenda Culturală pe anul 2008, altfel spus 
parcurgând lista programelor şi proiectelor culturale minimale, anexă a proiectului de 
management pentru fiecare an, observăm multitudinea manifestărilor cu tentă folclorică, 
una din particularităţile culturii judeţului: 12 festivaluri folclorice, de la cele pentru copii la 
Festivalul Naţional al Cântecului Românesc ―Maria Lătăreţu‖, 14 manifestări complexe, 
cultural-artistice şi de spiritualitate creştină, 3 târguri ale meşterilor populari şi 6 expoziţii 
de artă populară gorjenească, 13 sărbători ale comunităţilor, şi acestea preponderent 
folclorice. Se adăugă la acestea: 3 manifestări închinate moştenirii brâncuşiene de la 
Târgu-Jiu şi din Gorj, 2 festivaluri de literatură (unul, Festivalul Naţional de Literatură 
―Tudor Arghezi‖, cu adevărat de anvergură naţională şi cu deschidere internaţională), 3 
evocări ale unor personalităţi literare din Gorj, 3 festivaluri de umor, unul (Festivalul 
Naţional de Umor ―Ion Cănăvoiu‖, de asemeni de rezonanţă şi de impact naţional), un 
festival de folk, altul de muzică uşoară, 2 saloane de fotografie artistică şi o mână de 
expoziţii de caricatură, de pictură, grafică şi/sau sculptură, câteva seri dedicate 
vârstnicilor, una femeilor, alta copiilor şi, în cele din urmă, câteva evocări istorice, cu 
tentă patriotică - iată paleta de manifestări derulate în 2008 şi, cu minime modificări, 
prevăzute şi pentru 2009. 

Fireşte, aceste manifestări au fost realizate cu beneficiarii noştri direcţi, adică 
autorităţile publice locale şi, prin ele, comunităţile locale, instituţiile sau aşezămintele de 
cultură din teritoriu, organizaţii neguvernamentale, dar şi formaţiile, interpreţii, creatorii 
şi artiştii de tot felul. 

Departe de a considera multe din manifestările amintite prilejuri pentru rotunjirea 
veniturilor noastre extrabugetare, s-a venit în întâmpinarea cererii publicului şi a 
reprezentanţilor lui, fără a face însă rabat de la calitate, de la autentic, în favoarea 
vulgarului, a produsul subcultural. 

Nu altfel au stat lucrurile în privinţa repertoriului pentru formaţiile de elită ale 
şcolii, cele care ne dau statut de instituţie de spectacol: teatrul de păpuşi, orchestra de 
cameră, ansamblul de cântece şi dansuri, tarafurile tradiţionale. 

Comunicând cu beneficiarii direcţi sau/şi, în cazul teatrului de păpuşi cu 
educatorii, s-a păstrat acelaşi echilibru al bunului simţ artistic, refuzând ideea 
comercialului. 
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În privinţa sferei de activităţi de instruire, printr-o politică flexibilă a taxelor de 
şcolarizare/instruire, s-au încurajat activităţile ţinând de strategia culturală pe termen 
mediu şi lung, diminuând taxele sau chiar desfiinţându-le. Pentru cursurile de mare 
căutare, dar ameninţând obiective culturale strategice (de pildă, orga electronică), s-a 
procedat invers, majorând taxele până la niveluri prohibitive. 

Pentru termenele medii şi lungi, ne propunem în primul rând implicarea în calitate 
de actanţi culturali a ―luminătorilor‖ tradiţionali ai satului românesc şi deci şi gorjenesc, 
adică a dascălilor şi preoţilor. 

Mai mult, intenţionăm să atragem în sistem specialişti din domeniile atât de 
deficitare pentru cultura Gorjului: antropologie culturală, etnografie, etnologie, 
etnomuzicologie, artă plastică, arhitectură. 
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V.  PROTECŢIE SOCIALĂ 

1. Asistenţă socială şi protecţia drepturilor copilului 

În cursul anului 2008, DGASPC Gorj şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu 
prevederile strategiilor naţionale în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei drepturilor 
copilului şi a „Strategiei judeţene în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului 
pentru perioada 2007-2013 şi Planului judeţean de restructurare/închidere a instituţiilor 
rezidenţiale pentru persoanele adulte cu handicap‖, aprobate de către Consiliul Judeţean 
Gorj prin Hotărârea nr. 22 din 21.03.2008. 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj realizează şi 
asigură la nivel judeţean aplicarea măsurilor, politicilor şi strategiilor de asistenţă socială 
în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, 
persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror alte persoane aflate la nevoie, activităţile 
derulate în acest sens putând fi structurate pe două componente: 
Componenta: Protecţia şi promovarea drepturilor copilului; 
Componenta: Protecţia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor adulte cu 
handicap; 

 

a) Componenta: Protecţia şi promovarea drepturilor copilului 

 
1. Prevenire a abandonului şi separării copilului de părinţii săi 

a) Servicii de prevenire a abandonului şi separării copilului de părinţii săi prin 
centrele maternale 

 În cadrul DGASPC Gorj, în anul 2008 au funcţionat 3 centre maternale – Tg-
Jiu, Novaci şi Tg-Cărbuneşti. 

b) Serviciile de monitorizare a femeii gravide  
 3 servicii de monitorizare, asistenţă şi sprijin a femeii gravide predispusă să îşi 
abandoneze copilul şi biroul rezidenţial din aparatul propriu, prin persoane desemnate, 
au monitorizat abandonul în maternitate şi nou născuţii cu risc de abandon. 

c) Centrele de zi existente la nivelul DGASPC Gorj. 
4 centre de zi – două în Tg-Jiu, unul în Novaci şi unul la Tg-Cărbuneşti (toate în 

cadrul unor complexe de servicii), în care au beneficiat de servicii un număr total de 80 
de copii din familii care nu le pot asigura, prin resurse proprii, condiţii corespunzătoare de 
îngrijire şi educare.  

d)  Acordarea de sprijin material/financiar 
În cursul anului 2008 a continuat programul de prevenire a abandonului 

/instituţionalizării derulat în parteneriat cu două asociaţii luxemburgheze : 
 - Asociaţia „Nos enfants d‖ailleurs‖ şi Asociaţia „Rumanesch kanner an der Nout‖. De 
asemenea, cu sprijinul Asociaţiei „Inimi de gorjeni‖ au fost ajutaţi material sau financiar 
un număr de 94 copii din familii cu posibilităţi reduse, aflaţi în situaţii de criză. 

e) Sprijinirea reintegrării copilului în familie 
În cadrul DGASPC Gorj au funcţionat: 

- 5 servicii de pregătire şi sprijinire a integrării/reintegrării copilului în familie (toate în 
cadrul unor complexe de servicii); 



Consiliul Județean Gorj             Raportul Președintelui 2008 

 

99 

- 5 servicii de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii (toate în cadrul unor complexe de 
servicii); 
- un compartiment plasamente în aparatul propriu, 
care au desfăşurat activităţile de pregătire a reintegrării familiale pentru un număr de 80 
copii din sistemul de protecţie specială de tip familial şi rezidenţial (evaluarea familiei, 
consilierea părinţilor, încurajarea relaţiilor cu copilul etc.), precum şi activităţi pentru 
integrarea socio-profesională a unui număr de 49 de tineri. De asemenea, în toate 
cazurile, s-a făcut monitorizarea copiilor reintegraţi în familie (vizite, contact cu 
autorităţile locale, consiliere). 

f) Reţeaua de asistenţă maternală 
La nivelul beneficiarilor au fost realizate 304 reevaluări ale situaţiei sociale a 

copiilor aflaţi la AMP, ceea ce a dus la:  
- 7 deschideri de procedură privind adopţia naţională, un număr de 9 copii fiind 
încredinţaţi în vederea adopţiei;        
- 10 reintegrări în familia naturală; 
-  9 reintegrări socioprofesionale; 
- 152 menţineri ale măsurilor de protecţie specială. 
În vederea monitorizării activităţii asistenţilor maternali au fost efectuate un număr de 
peste 950 vizite, concretizate în 950 rapoarte de vizită şi 146 de evaluări anuale ale 
asistenţilor maternali profesionişti. 

 
2. Acordarea de asistenţă şi sprijin consiliilor locale în vederea înfiinţării de 

consilii comunitare consultative şi instruirea membrilor acestor consilii 
La sfârşitul perioadei raportate, în judeţul Gorj erau înfiinţate un număr de 70 de                          

Consilii comunitare consultative cu rol în sprijinirea intervenţiei primare la nivel local, 
toate înfiinţate prin hotărâri ale consiliului local. 

Nu au putut fi organizate cursuri de instruire cu membrii consiliilor comunitare, dar s-a 
asigurat instruirea asistenţilor sociali sau a persoanelor cu atribuţii de asistenţă socială 
din cadrul a 63 de primării, cu privire la atribuţiile în domeniul asistenţei sociale ce le 
revin comunităţilor locale în contextul legislativ actual, cât şi cu privire la organizarea şi 
funcţionarea consiliilor consultative din structura cărora fac parte. Sesiunea de instruire 
s-a desfăşurat în luna octombrie 2008. Se are în vedere identificarea unei oportunităţi de 
finanţare pentru implementarea unui proiect pe această temă, în viitor. 

 
3. Reintegrarea tinerilor în societate 

 
a) Formarea de deprinderi de viaţă independentă în serviciile de protecţie de tip 

rezidenţial a copilului 
Fiecare copil/tânăr din sistemul rezidenţial are întocmit un Program de intervenţie 

specifică pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă, care este pus în 
practică şi reevaluat de personalul de specialitate care asigură îngrijirea şi educarea 
acestora. 

De asemenea, Serviciul de deprinderi de viaţă independentă organizează periodic 
acţiuni de consiliere şi de informare a tinerilor în vederea pregătirii acestora pentru 
ieşirea din sistemul de protecţie a copilului. În acest sens, în anul 2008 au fost întocmite 
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şi depuse 21 de dosare pentru căutare loc de muncă şi şomaj şi 17 dosare pentru 
solicitare de locuinţă socială la Primăria Tg. Jiu. Două tinere au primit locuinţe prin ANL. 

Un număr de 7 tineri au fost angajaţi ca urmare a participării la bursele pentru locuri 
de muncă organizate de AJOFM Gorj, iar alţi 2 tineri au urmat cursuri de recalificare în 
cadrul aceleiaşi instituţii cu care DGASPC Gorj are încheiat parteneriat de colaborare 
pentru informarea şi consilierea tinerilor în vederea identificării oportunităţilor de 
angajare.  

 
b) Sprijinirea tinerilor care părăsesc sistemul de protecţie al copilului în vederea 

integrării socio-profesionale. 
În cursul anului 2008, pentru a putea oferi un sprijin tinerilor proveniţi din sistemul de 

protecţie, DGASPC Gorj a devenit partener al Fundaţiei „S.O.S. Copiii Gorjului‖ în cadrul 
proiectului PHARE 2006/018-147.04.02 „Centrul de consiliere asistenţă şi sprijin pentru 
incluziunea socială a tinerilor peste 18 ani proveniţi din sistemul de protecţie‖. Proiectul 
va fi implementat până la 30.04.2009, în perioada raportată obţinându-se următoarele 
rezultate: 

- 71 de tineri au fost contactaţi 
- 59 de tineri au încheiat protocol de servicii cu fundaţia pentru consiliere 

profesională şi psihologică individuală şi de grup 
- 58 de tineri au fost testaţi şi evaluaţi cu bateria de teste CAS 
- 56 continuă programul de consiliere 
- 5 tineri au fost angajaţi. 

Activităţile proiectului se desfăşoară în continuare conform graficului. 
 

c) Asigurarea de servicii de recuperare pentru copiii cu dizabilităţi 
 În cadrul Direcţiei au funcţionat : 
- un centru de îngrijire de zi pentru copilul cu handicap grav în Tg-Jiu (în cadrul 
complexului de servicii pentru copilul cu dizabilităţi), în care au beneficiat de servicii de 
recuperare/reabilitare – kinetoterapie, terapie educaţională, logopedie, recuperare la 
nivelul autonomiei personale - un număr total de 33 copii cu handicap, din care 31 aflaţi 
în familie şi 2 la AMP, la 31.12.2008 numărul de beneficiari fiind de 25 de copii cu 
handicap grav. 
- un centru de îngrijire şi recuperare de zi a copiilor cu nevoi educative speciale, în Tg-
Jiu, într-un complex de servicii, în care au beneficiat de servicii de recuperare/reabilitare 
– terapie educaţională - un număr total de 15 copii cu cerinţe educative speciale, copii 
aflaţi în familii care nu le pot asigura prin resurse proprii condiţii corespunzătoare de 
îngrijire şi educare, la 31.12.2008 numărul de beneficiari fiind de 14 copii. 

 
4. Prevenirea şi combaterea traficului de copii, abuzului sexual şi exploatării 

sexuale a copiilor, eliminării exploatării prin muncă 
a) Implementarea şi monitorizarea la nivel judeţean a Planurilor naţionale elaborate 

pentru prevenirea şi combaterea traficului de copii, abuzului sexual şi exploatării 
sexuale a copiilor, eliminării exploatării prin muncă 

La nivel judeţean este constituită o echipă intersectorială locală, cu rol de 
implementare a planurilor la nivel local, care se întruneşte periodic şi organizează acţiuni 
de prelucrare a actelor normative în şcoli, în comunitate, precum şi la agenţi economici.  
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Prin intermediul unor ateliere de lucru s-au diseminat informaţii referitoare la 
exploatarea prin muncă, personalului care lucrează în mod direct cu astfel de cazuri: 
specialiştii din compartimentul ANE, Serviciul social stradal, Telefonul copilului, 
compartimentele de intervenţie în regim de urgenţă ş.a. 

În perioada raportată s-au instrumentat 14 cazuri din care 5 au fost copii care 
practică o muncă fără o formă contractuală reglementată de lege. 

 
b) Oferirea de servicii de prevenire şi combatere a abuzului, neglijării şi exploatării 

copilului,  inclusiv protecţia victimelor violenţei domestice 
În ceea ce priveşte prevenirea şi combaterea abuzului şi neglijării în cadrul DGASPC 

Gorj au funcţionat în perioada raportată: 
2 centre de primire în regim de urgenţă a copilului – în Tg.Jiu şi Novaci, un centru de 

primire şi evaluare în regim de urgenţă pentru copilul abandonat sau părăsit în 
maternitate şi compartimentul „Telefonul copilului‖, nr. unic 983, Compartimentul pentru 
copilul abuzat, neglijat, exploatat - din aparatul propriu al Direcţiei. 

Intervenţia sub aspect juridic s-a mai reflectat şi în acţiunile formulate către instanţe 
care au avut drept obiect :  

- Instituirea de plasamente în regim de urgenţă - 17; 
- Instituirea de plasamente - 3; 
- Emiterea de ordonanţe preşedinţiale - 2; 
- Decăderi din drepturile părinteşti - 2; 
- Rele tratamente aplicate minorilor - 2 ; 
- Loviri şi alte violenţe aplicate minorilor - 1; 
- Raporturi sexuale cu minori - 3 ; 
- Incest -1. 

 
Referitor la activitatea de prevenire, precizăm că specialiştii DGASPC Gorj au 

susţinut mai multe activităţi de informare şi conştientizare în şcoli şi instituţiile 
specializate de protecţie a copilului, acţiuni derulate în parteneriat cu principalele instituţii 
şi organizaţii neguvernamentale ce desfăşoară activităţi în judeţul Gorj. 

În ceea ce priveşte activitatea de prevenire a violenţei domestice, la nivel judeţean a 
fost elaborat Planul de acţiune în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie pe 
anul 2008, una din instituţiile implicate în implementarea acestuia fiind DGASPC Gorj 
sub coordonarea DMPS Gorj. 

 
5. Promovarea adopţiei naţionale ca finalitate a planului individualizat de protecţie 

În cursul perioadei raportate, 29 de persoane sau familii, care au dorit să adopte, 
au fost evaluate din punct de vedere social şi psihologic, şi au urmat cursurile de 
pregătire pentru asumarea în cunoştinţă de cauză a rolului de părinte, organizate de 
specialiştii compartimentului în 4 sesiuni a câte 3 şedinţe fiecare. În urma procesului de 
evaluare, la două familii nu li s-a acordat atestatul de familie aptă să adopte. În această 
perioadă, 44 de persoane sau familii au solicitat informaţii cu privire la procedura 
adopţiei, specialiştii compartimentului furnizându-le materiale informative, broşuri, 
pliante, încurajându-i în hotărârea pe care urmau să o ia. 

    Pentru 13 copii, care aveau ca finalitate a PIP-ului adopţia naţională, s-a deschis 
procedura de adopţie internă. 
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    În urma procesului de potrivire, la 14 persoane/familii atestate ca apte să adopte 
le-a fost dat în încredinţare în vederea adopţiei un copil, într-o situaţie s-a revocat 
încredinţarea în vederea adopţiei. Pe perioada încredinţării, specialiştii compartimentului 
urmăresc evoluţia copilului şi a relaţiilor care se stabilesc între copil şi persoana/familia 
căreia i-a fost încredinţat copilul, întocmind rapoarte în acest sens. 

La sfârşitul perioadei de încredinţare, 22 de adopţii au fost încuviinţate de Tribunalul 
Gorj, din care 8 au fost excepţii prevăzute de Legea 273/2004. 

    În anul 2008, pe perioada de postadopţie de doi ani, au fost monitorizate 31 de 
adopţii, pentru care s-au întocmit 124 rapoarte trimestriale. Un caz s-a înregistrat ca 
eşec, deoarece atât familia cât şi copilul nu au cooperat, urmând ca în anul 2009 să 
introducem acţiunea de anulare a adopţiei. Pentru 14 cazuri de adopţie s-a încheiat 
perioada de monitorizare post adopţie, prin referate de închidere a cazului, prezentate în 
şedinţele CPC Gorj. 

Promovarea adopţiei naţionale s-a realizat şi prin prezentarea de statistici şi materiale 
informative privind procedura adopţiei, de către conducerea Direcţiei prin mai multe 
interviuri în mass-media locală. 

În baza unui program iniţiat de Oficiul Român pentru Adopţii, activitatea de adopţii a 
fost monitorizată de către SCPAS „Sălăjanu Florian şi Cristea Diana‖, monitorizarea 
finalizându-se cu un seminar de trei zile la Tismana, la care au participat reprezentanţii 
direcţiilor din regiune (GJ,DJ,MH,VL,OT). 

 
6. Oferirea serviciilor de tip rezidenţial, în conformitate cu standardele minime 

obligatorii în domeniul protecţiei copilului. 
În toate complexele de servicii pentru copii aflate în subordinea DGASPC Gorj, în 

perioada raportată, activitatea s-a desfăşurat prin implementarea standardelor minime 
obligatorii specifice fiecărui tip de serviciu rezidenţial, vizând creşterea calităţii vieţii 
beneficiarilor şi dispariţia deosebirilor faţă de mediul familial. 

Pentru aceasta, fiecare beneficiar are o abordare personalizată a nevoilor şi plecând 
de la nevoile identificate, se concretizează planul individualizat de protecţie şi planurile 
de intervenţie specifice. 

Toate activităţile au fost desfăşurate în vederea reducerii timpului petrecut în mediu 
rezidenţial şi o cât mai rapidă reintegrare în familia naturală/lărgită sau adoptivă. Acolo 
unde acest lucru nu este posibil, serviciile oferite continuă pentru ca beneficiarii să nu fie 
confruntaţi cu riscul marginalizării şi excluziunii sociale.  

 
7. Încheierea/reînnoirea parteneriatelor cu instituţiile publice şi organizaţiile 

neguvernamentale care au responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale sau în 
protecţia şi promovarea drepturilor copilului. 
Pentru atingerea obiectivelor strategice DGASPC Gorj a iniţiat şi a continuat 

derularea unor parteneriate materializate în proiecte/programe şi convenţii de colaborare, 
cu instituţiile publice, organizaţii ale societăţii civile judeţene şi naţionale. În acest sens 
au fost încheiate un număr de peste 50 de parteneriate cu instituţii, agenţi economici şi 
organizaţii neguvernamentale printre care putem enumera: S.C. BARAN IMPEX SRL, 
S.C. TOURS CLAUS SRL, Casa Judeţeană de Pensii Gorj, Direcţia Regională de Poştă 
Craiova, S.C. COM-TEL SRL, S.C. Expres Transport S.A, Agenţia Naţională Împotriva 
Traficului de Persoane - Centrul Regional Craiova, Instituţia Prefectului - Judeţul Gorj, 
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Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Gorj, Serviciul de Combatere a Criminalităţii 
Organizate Gorj, Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi 
Terorism – Biroul Teritorial Gorj, Autoritatea de Sănătate Publică Gorj, Inspectoratul 
Teritorial de Muncă Gorj, Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj, Serviciul Public Comunitar 
pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple Gorj, Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Gorj, Serviciul de Probaţiune Gorj, ―S.O.S. Copiii Gorjului― 
etc.) 

 
8. Realizarea de materiale informative; mediatizarea serviciilor/programelor 

destinate copiilor şi familiilor în situaţie de risc. 
- la solicitarea redactorilor din mass-media locală au fost furnizate informaţii privind 

activitatea DGASPC Gorj în domeniul protecţiei copilului (22 de cereri scrise), inclusiv 
prin realizare de reportaje sociale. 

- pe baza informaţiilor furnizate, a mediatizării activităţilor de către DGASPC Gorj, dar 
şi la iniţiativa proprie a mass-media, în presa scrisă au fost publicate 165 de articole 
vizând protecţia copilului (din care 13 au făcut referire la aspecte negative), la posturile 
TV locale au fost difuzate 12 reportaje, iar în cadrul emisiunilor de ştiri activitatea direcţiei 
şi a complexelor a fost evidenţiată de 58 de ori. 

- conducerea direcţiei şi a complexelor a participat la 12 emisiuni în direct la posturile 
de televiziune locale, legate de activitatea de protecţie a copilului. 

- toate serviciile de specialitate au elaborat materiale publicitare (pliante, fluturaşi), pe 
care le diseminează în rândul beneficiarilor şi colaboratorilor cu care intră în contact 
şi/sau cu prilejul a diverse ocazii/evenimente organizate. 

- popularizarea serviciilor şi promovarea unei imagini pozitive a beneficiarilor se 
realizează şi în cadrul parteneriatelor descrise anterior, atât prin activităţi cu caracter 
permanent (întâlniri periodice, discuţii tematice, acţiuni comunitare) cât şi prin 
organizarea de diverse evenimente (serbări, mici expoziţii). 

- de asemenea, se actualizează permanent pagina Web(www.dgaspcgorj.ro) 
conţinând informaţii, anunţuri cu privire la activitatea DGASPC Gorj.  
 

b) Componenta: Protecţia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor 
adulte cu handicap 

1. Realizarea obiectivelor prevăzute în Planul operaţional pentru implementarea 
Strategiei judeţene în domeniul asistenţei sociale, pentru perioada 2007-2013 
a) Îmbunǎtǎţirea infrastructurii sociale, reabilitare, extindere, modernizare 

amenajare, dotare a instituţiilor rezidenţiale privind protecţia specială a 
persoanelor adulte cu handicap   

Având în vedere planul de restructurare a centrelor rezidenţiale (cu avizul Autoritǎţii 
Naţionale a Persoanelor cu Handicap) în vederea diversificării serviciilor sociale şi 
implementarea standardelor de calitate la aceste servicii s-au efectuat studii, proiecte, 
lucrări de reabilitare, modernizare, amenajare, dotare, la centrele rezidenţiale din cadrul 
DGASPC Gorj (Complexul de Recuperare Reabilitare Neuropsihică Bâlteni, Complexul 
de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa, Complexul de Îngrijire şi Asistenţă Suseni, 
CSCSPRRPHFP Tg-Cărbuneşti). 

  

http://www.dgaspcgorj.ro/
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b) Îmbunătăţirea modalităţilor de evaluare complexă a persoanei cu handicap şi 
asigurarea drepturilor şi facilităţilor prevăzute de legislaţia în vigoare 

 În vederea implementării unui sistem coerent şi complex de stabilire a gradului de 
handicap cu accent pe stabilirea potenţialului de integrare a persoanei cu handicap, în 
anul 2008, în baza Legii 448/2006 şi a H.G. 430/2008, s-a înfiinţat Serviciul de evaluare 
complexă a persoanelor adulte cu handicap, care funcţionează pe lângă Comisia de 
evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap. Acest serviciu de evaluare 
complexă asigură evaluarea persoanelor adulte cu handicap din punct de vedere 
medical, psihic, vocaţional, social, pentru încadrarea în grad de handicap şi asigurarea 
măsurilor de protecţie socială prevăzute de lege. În baza raportului de evaluare întocmit 
de către cadrele de specialitate din cadrul Serviciului de Evaluare Complexă, Comisia de 
Evaluare Complexă încadrează într-un grad de handicap, întocmeşte Planul individual de 
reabilitare şi integrare socială, după caz face orientare profesională şi dispune protecţia 
socială:  

      - îngrijire la domiciliu 
      - îngrijire de asistent personal profesionist 
      - admitere în centre rezidenţiale.  
  În vederea eficientizării procedurilor de obţinere a drepturilor şi facilităţilor prevăzute 

de legislaţia în vigoare, în primul rând am pus accent pe informarea corectă şi rapidă a 
persoanelor asupra drepturilor şi facilităţilor de care pot beneficia, asupra documentelor 
necesare pentru obţinerea drepturilor şi facilităţilor reglementate de lege. 

Această informare s-a făcut la sediul direcţiei de către salariaţi, prin mass – media, 
prin aducerea la cunoştinţă autorităţilor locale, prin afişare pe situl DGASPC Gorj. 

În vederea transmiterii drepturilor băneşti reglementate prin Legea nr.448/2006 s-a 
încheiat o convenţie cu Poşta Română S.A. Regională Craiova. 

În vederea asigurării gratuite a transportului interurban pe cale ferată s-a încheiat o 
convenţie cu SNCFR şi cu 21 de societăţi comerciale de transport, pentru asigurarea 
transportului gratuit cu auto a persoanelor cu handicap şi însoţitorilor acestora. 

În vederea obţinerii rovinietelor gratuite de către persoanele cu handicap, a fost 
încheiată o convenţie cu Direcţia de Drumuri şi Poduri. 

Compartimentul de prestaţii sociale şi compartimentul pentru îngrijire de tip familial au 
eliberat un număr de 19007 bilete CFR şi 40164 bilete ITA pentru persoanele cu 
handicap grav şi accentuat, care beneficiază de gratuitatea transportului interurban 
conform art. 22 din Legea 448/2006. 

S-au completat şi s-au eliberat un număr de 1949 legitimaţii de călătorie interurbană 
pentru transportul gratuit în comun şi s-au eliberat 72 de roviniete . 
 

c) Transformarea instituţiilor rezidenţiale existente din unităţi pasive de internare şi 
supraveghere, în instituţii cu o politică activă de integrare socială a persoanelor 
cu handicap  

Reevaluarea periodică a situaţiei socio-psiho-medicale a persoanei instituţionalizată 
se efectuează periodic la 6 luni şi ori de câte ori este cazul, de către comisiile 
pluridisciplinare constituite în centre, din specialişti în domeniul medicinei, în domeniul 
psihologiei şi în domeniul asistenţei sociale. 
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 În raport cu rezultatele evaluării, se modifică Planul individual de intervenţie care 
cuprinde Programul individual de îngrijire, Programul individual de recuperare şi 
Programul individual de integrare socială.  

Beneficiarii serviciilor sociale din centrele rezidenţiale pe anul 2008 au fost reevaluate 
de două ori din punct de psihic de către medicii specialişti din cadrul Direcţiei de 
Sănătate Publică, prin CAS, în baza Ordinului 372/2006 al Ministerului Sănătăţii. 

În vederea derulării programelor privind deprinderile de autonomie personală şi 
socială şi dezvoltarea abilităţilor persoanelor cu handicap, pe lângă programele de 
recuperare realizate în centrele noastre de către personal de specialitate, în colaborare 
cu Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Năvodari din Constanţa s-a 
demarat, începând din 2008, un program de schimb de beneficiari între cele două judeţe, 
la care au participat 16 beneficiari, în vederea dezvoltării autonomiei personale, s-au 
organizat excursii în împrejurimile judeţului nostru (mânăstirile Tismana, Lainici, oraşul 
Novaci, Peştera Muierilor). 

 S-a organizat Cupa Suseni 2008, competiţie sportivă pentru persoane cu handicap 
din centre, precum şi neinstituţionalizate, cu premii, etc.   
 
2. Asigurarea accesului la servicii sociale şi medicale a persoanelor cu handicap 

în vederea prevenirii instituţionalizării 
a) Promovarea accesului la serviciile necesare pentru a susţine integrarea socială 

şi a preveni marginalizarea persoanelor cu handicap  
   Centrele rezidenţiale din cadrul DGASPC Gorj dispun, pentru informarea corectă a 

beneficiarilor, de ―Ghidul beneficiarului ― care cuprinde toate informaţiile cu privire la 
serviciile sociale ce pot fi asigurate beneficiarilor, criteriile pentru a fi admis în centru, 
documentele necesare, resursele umane, financiare. Se asigură vizitarea centrului de 
către cei interesaţi.  

Comisia de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap informează 
persoanele evaluate, în funcţie de nevoi, asupra serviciilor sociale recomandate şi 
existente în judeţ. Beneficiarii centrelor au acces la asistenţă medicală atât în cadrul 
centrului cât şi la medicii specialişti din comunitate. Beneficiarii sunt înscrişi la medici de 
familie, beneficiind de asistenţă medicală gratuită. 

 Conform prevederilor Contractului Cadru a CNAS, medicii centrelor au o convenţie 
încheiată cu CAS Gorj pentru eliberarea reţetelor gratuite pentru tratamentul ambulatoriu 
pe primele trei zile. 

  Încă de la admitere, o echipă multidisciplinară formată din minim trei specialişti 
(medici, asistenţi sociali, psihologi, psihopedagog) face o evaluare şi, în funcţie de 
nevoile persoanei, întocmeşte pentru fiecare Planul Individual de Intervenţie pe baza 
Fişei de evaluare. 

  Planul Individual de Intervenţie cuprinde un Program Individual de Îngrijire, un 
Program Individual de Recuperare, un Program Individual de Integrare/Reintegrare 
 

b) Asigurarea protecţiei în regim de urgenţă a persoanelor cu handicap aflate în 
situaţie de risc major 

În această perioadă, în cadrul Compartimentului de intervenţie în regim de urgenţă a 
persoanelor adulte au fost depuse 20 sesizări.        

 Motivele acestor sesizări au fost: 
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   - Neglijenţa şi marginalizarea socială  - 8 
   - Solicitare internare în centrul de îngrijire şi asistenţă socială - 9 
   - Violenţă domestică+abuz - 2 
   - Nerespectarea sarcinilor asistentului personal -1 
 S-au monitorizat şi consiliat un număr de 36 de cazuri. Dintre acestea au beneficiat 

de consiliere psihologică 4 cazuri, s-au internat în centre 3 cazuri, s-au încheiat cu deces 
3 cazuri, s-au integrat în familie 2 cazuri. 

Din totalul cazurilor de intervenţie, 5 au fost persoane cu handicap. 
A fost creată o linie telefonică de urgenţă pentru sesizarea cazurilor de abuz, 

neglijare şi trafic, discriminarea persoanelor adulte cu handicap. 
 

c) Asigurarea accesului persoanelor cu handicap la tratament balnear şi recuperatoriu, 
la dispozitive de asistare, echipamente şi mijloace tehnice care să răspundă 
nevoilor de integrare şi incluziune socială 

În anul 2008, în baza protocolului încheiat cu Casa Naţională de Pensii Gorj pentru 
asigurarea recuperării în staţiuni balneare, s-a asigurat un număr de 165 de bilete 
gratuite în diferite staţiuni, de care s-au bucurat atât beneficiari neinstituţionalizaţi cât şi 
instituţionalizaţi. 

d) Promovarea participării persoanelor cu handicap la activităţi cultural-sportive şi 
de petrecere a timpului liber 

În acest scop în toate centrele noastre s-au organizat, cu ocazia zilei persoanei cu 
handicap, serbări susţinute de beneficiari precum şi de invitaţi, după care au urmat mese 
festive cu mâncăruri tradiţionale; Complexul Suseni organizează în fiecare an „Cupa 
Suseniului‖, la care participă persoane cu handicap din toate centrele, precum şi 
persoane cu handicap neinstituţionalizate. În urma concursului, toţi participanţii sunt 
premiaţi cu ajutorul diferitelor sponsorizări obţinute de organizatori. 

Susţinerea participării la concursuri sportive naţionale şi internaţionale a persoanelor 
cu handicap (în cadrul secţiunii VI - Cultură, sport, turism din Legea 448/2006) au fost 
înaintate adrese instituţiilor competente în vederea beneficierii de gratuitate la biletele de 
intrare.  

În acest scop, au fost acordate 20 de abonamente gratuite la spectacolele de teatru şi 
50 de abonamente gratuite la meciurile de fotbal.  
 

e) Accesibilizarea mediului fizic, informaţional, a transportului şi locuinţei 
    Pentru promovarea conceptului "Acces pentru toţi", pentru a împiedica crearea de 

noi bariere şi apariţia unor noi surse de discriminare, în colaborare cu A.J.O.F.M. Gorj s-
au acordat servicii de informare şi consiliere unui număr de 18 persoane cu handicap în 
vederea găsirii unui loc de muncă;  

- au fost înaintate adrese către primăriile din judeţ privind accesibilităţile pentru 
persoanele cu dizabilităţi, în conformitate cu Legea 448/2006 şi a Normativului NP 
51/2001 emis de Ministerul Transporturilor, 

- s-a evaluat un număr de 38 persoane cu dizabilităţi şi se evaluează în continuare 
situaţia socio-economică a persoanei cu handicap, identificând nevoile şi resursele 
acesteia;   
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- s-au distribuit materiale educativ-sanitare în vederea prevenirii consumului de 
droguri, de alcool şi de tutun, precum şi pliante, afişe pentru sensibilizarea comunităţii, cu 
privire la nevoile persoanelor cu handicap: „Pune-te în locul meu‖, ―Învaţă să înţelegi‖.   

 
3. Consolidarea parteneriatului public-privat 

a) Implicarea autorităţilor locale în gestionarea problematicii persoanei cu handicap 
 În vederea consolidării de parteneriate a căror activitate este centrată pe 

problematica persoanelor adulte cu handicap, au fost încheiate convenţii de prestări 
servicii, după cum urmează:  

1. cu 21 de societăţi comerciale de transport, pentru transportul gratuit al persoanelor 
cu handicap, în limita a 12 călătorii dus-întors, pentru persoanele cu handicap grav şi 
însoţitorii acestora, precum şi 6 călătorii dus-întors, pentru persoanele cu handicap 
accentuat.  

2. cu SNCFR, pentru transportul interurban gratuit pe calea ferată în limita a 12 
călătorii dus-întors, pentru persoanele cu handicap grav şi însoţitorii acestora, precum şi 
6 călătorii dus-întors, pentru persoanele cu handicap accentuat.  

3. cu C.N. „POŞTA ROMÂNĂ‖ S.A. Regionala Craiova în vederea transmiterii 
drepturilor (indemnizaţiilor) băneşti, reglementate prin Legea nr. 448/2006. 

  Pe parcursul acestui an, am demarat un proiect în colaborare cu Fundaţia Vasiliada, 
în care s-a urmărit gradul de accesibilizare în comunitate a unui număr de cinci 
beneficiari. Acest proiect a vizat achiziţionarea unei locuinţe protejate dotate şi adaptate 
corespunzător nevoilor specifice din Complexul Tg-Cărbuneşti. 

Pe tot parcursul anului 2008 s-a colaborat cu reprezentanţii autorităţilor locale pentru 
evaluarea nevoilor şi identificarea unor soluţii realizabile, s-au înaintat adrese către toate 
cele 70 primării din judeţ, în vederea susţinerii instructajului anual al asistenţilor personali 
ai persoanelor cu handicap grav. În decursul anului 2008, în colaborare cu asistenţii 
sociali din cadrul primăriilor de pe raza judeţului Gorj, s-a continuat acţiunea de verificare 
a dosarelor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap din cele70 de comune de 
pe raza judeţului. 

 
4. Promovarea furnizării unor servicii de calitate care să răspundă nevoilor 

individuale ale persoanei cu handicap 
Implementarea standardelor de calitate pentru serviciile specializate 
În toate cele patru complexe din subordinea DGASPC GORJ, spaţiile individuale şi 

comune sunt personalizate, beneficiarii de servicii sociale din centrele rezidenţiale sunt 
încurajaţi de către personalul specializat să-şi păstreze obiecte personale care ajută la 
menţinerea legăturii cu familia, cu viaţa lor de până la acest stadiu. 

Informarea şi consultarea beneficiarilor în centrele rezidenţiale este asigurată de 
către personalul din centrele rezidenţiale, beneficiarii sunt informaţi încă de la admitere în 
centru despre drepturile şi obligaţiile pe care le vor avea în continuare, prin proces-verbal 
de luare la cunoştinţă. Exista un „Ghid al drepturilor beneficiarilor‖ care este în mod 
obligatoriu afişat. Cu privire la consultarea beneficiarilor, putem spune că şi aceasta, 
alături de informare, fac parte din obligaţiile personalului specializat prevăzute în Ordinul 
553/2008 al ANPH care reglementează acordarea de servicii sociale într-un centru 
rezidenţial. 
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Anul 2008 a fost un an al restructurării şi dezvoltării sistemului de asistenţă socială a 
persoanelor adulte din cadrul Direcţiei Generale de Asistenta Sociala şi Protecţia 
Copilului Gorj. Chiar dacă am realizat obiectivele propuse pentru anul 2008, protecţia 
persoanelor adulte cu handicap rămâne un domeniu unde necesităţile reale existente ne 
indică în continuare un drum lung de parcurs. 

Prin îndrumarea metodologică a centrelor din subordinea DGASPC Gorj, am 
contribuit la implementarea standardelor minime de calitate (Ordinul 205/2005 al ANPH), 
am colaborat cu şefii, medicii, psihologii şi asistenţii sociali ai centrelor reuşind 
implementarea standardelor posibile . 

Am monitorizat respectarea acestor standarde pe tot parcursul anului. Astfel, am 
constatat că beneficiarii din cele patru centre rezidenţiale au fost antrenaţi şi în diverse 
activităţi, spatiile individuale şi comune sunt personalizate, beneficiarii de servicii sociale 
din centrele rezidenţiale sunt încurajaţi de către personalul specializat sa-si păstreze 
obiecte personale care ajuta la menţinerea legăturii cu familia, cu viaţa lor de până la a 
ajunge a beneficia de aceasta măsura de protecţie. 

 
5. Asigurarea serviciilor de sprijin pentru familiile care au în componenţă 

persoane cu handicap 
 
a) Identificarea permanentă a nevoilor de sprijin familial 
S-a realizat evaluarea individuală multidisciplinară a persoanei cu handicap şi a 

condiţiilor necesare implementării programului individual de reabilitare şi integrare socială/ 
planului individualizat de servicii (aceasta măsură este dusă la îndeplinire de către Serviciul 
de evaluare complexă, funcţionabil începând cu anul 2008 conform legii 448/2006 şi a HG 
430/2008); 

Se monitorizează implementarea programelor individuale de recuperare şi integrare 
socială; 

Este evaluată nevoia de sprijin a familiei în mediul ei de viaţă. 
 
b) Profesionalizarea reţelei de asistenţi personali 

Au fost întreprinse următoarele măsuri: 
- Evaluarea reţelei de asistenţi personali existentă şi crearea unei baze de date. (În cadrul 
Compartimentului de Îngrijire de Tip Familial se realizează o evidenţă concretă a contractelor 
asistenţilor personali cu primăriile, în forma computerizată.)   
- Instruirea şi calificarea asistenţilor personali 
 - Crearea unei reţele de asistenţi personali profesionişti şi calificarea lor. 
 

c) Dezvoltarea serviciilor sociale comunitare integrate : centre de zi, servicii de 
îngrijire la domiciliu, locuinţe protejate care permit menţinerea persoanei cu 
handicap în propriul mediu de viaţă, familie şi comunitate 

- Au fost evaluate nevoile de servicii şi susţinute iniţiativele autorităţilor locale în realizarea 
acestora, prin alocarea de resurse bugetare/extrabugetare ;      
 

d) Promovarea şi susţinerea mediului familial ca fiind mediul cel mai favorabil protecţiei 
şi îngrijirii persoanei cu handicap 
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- S-a urmărit responsabilizarea familiei cu privire la nevoile de îngrijire şi reabilitare a 
persoanei cu handicap (familiile persoanelor cu handicap care solicită admitere într-un 
centru rezidenţial sunt consiliate de funcţionarii de la Compartimentul de îngrijire de tip 
rezidenţial încă de la solicitarea acestei masuri, cazurile fiind preluate şi de psihologii din 
aparatul propriu al direcţiei, în ideea îngrijirii persoanei cu handicap în familie ca fiind mediul 
cel mai favorabil ). 
- Au fost organizate campanii de  promovare a alternativelor de tip familial pentru 
integrarea / reintegrarea  în  familie a persoanelor cu handicap. 
 
6. Creşterea gradului de ocupare profesională a persoanelor cu handicap 

a) Promovarea accesului la educaţie şi formare profesională corelată cu nevoile 
persoanei cu handicap, în vederea creşterii şanselor de integrare socială 

- Tinerii au fost evaluaţi complex şi orientaţi şcolar în funcţie de potenţialul lor; 
- Au fost organizate campanii de promovare a conceptelor de educaţie timpurie, 
educaţie pentru toţi şi educaţie continuă; 
- S-a realizat aplicarea şi monitorizarea curriculelor şi a programelor şcolare adaptate 
caracteristicilor copilului/ tânărului cu handicap; 
- Au fost şcolarizate la domiciliu persoanele cu handicap nedeplasabile; 
- Monitorizarea şcolarizării la domiciliu a persoanelor cu handicap nedeplasabile. 
- S-au derulat programe privind reconversia profesională a persoanelor cu handicap şi 
corelarea pregătirii profesionale a acestora cu cerinţele pieţii 
 - Am iniţiat programe care au ca obiectiv dezvoltarea abilităţilor persoanelor cu 
handicap; 

 
b) Implicarea angajatorilor 

Măsuri :  
- Stabilirea unei comunicări permanente între DGASPC, AJOFM şi ONG-uri, în ideea 
dezvoltării unui sistem eficient de formare şi orientare profesională, angajare în 
muncă a persoanelor cu handicap (în colaborare cu A.J.O.F.M. Gorj s-au acordat 
servicii de informare şi consiliere unui număr de 18 persoane cu handicap, în vederea 
găsirii unui loc de muncă);         
- Desfăşurarea unor acţiuni de informare a angajatorilor privind dreptul la muncă a 
persoanelor cu handicap. 
- Întâlniri de lucru la nivel "înalt" cu oameni de afaceri din judeţ, în vederea înfiinţării de 
servicii formate din ateliere protejate şi locuri de muncă adaptate la nivel judeţean. 
- Colaborarea cu mass-media în vederea creşterii gradului de conştientizare şi/sau 
sensibilizare a comunităţii cu privire potenţialul, abilităţile şi contribuţia persoanei cu 
handicap la piaţa muncii. 

 
c) Asigurarea serviciilor de sprijin la angajare şi post – angajare 

- S-a facilitat accesul persoanelor cu handicap la informaţii referitoare la oportunităţile 
de angajare. La  nivelul  judeţului Gorj există înfiinţate 3 unităţi  protejate care au angajat 
în total 7 persoane cu handicap: S.C. LUANNE SOFT S.R.L. cu sediul în Municipiul Tg-
Jiu, Unitatea protejată „Sf. Constantin‖ din cadrul D.G.A.S.P.C. Gorj - Complexul de 
servicii comunitare cu secţii protejate, recuperare – reabilitare a persoanelor cu 
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handicap şi formare profesională Tg-Cărbuneşti şi Unitatea protejată „Sf. Andrei‖ din 
cadrul Asociaţiei Persoanelor cu Handicap din Oltenia, cu sediul în Municipiul Tg-Jiu.  
Persoanele cu handicap din cadrul acestor unităţi protejate îşi desfăşoară activitatea în 
următoarele domenii: zootehnie, panificaţie, croitorie, tâmplărie, carmangerie, comerţ. 
- Au fost organizate burse de locuri de muncă pentru persoane cu handicap ; 
- S-au realizat baze de date în vederea evidenţei potenţialului forţei de muncă în rândul 
persoanelor cu handicap; 
- A fost creat un serviciu de asistenţă şi sprijin a persoanei cu handicap în vederea 
angajării; 
- S-au realizat proiecte având ca scop creşterea gradului de ocupare a persoanelor cu 
handicap. 

 
7. Promovarea imaginii persoanei cu handicap  

a) Informare / educare / promovarea imaginii persoanelor cu handicap 
- A fost informată şi sensibilizată opinia publică asupra drepturilor persoanelor cu handicap, 
în vederea îmbunătăţirii imaginii publice a acestor persoane; 
- Au fost derulate acţiuni (programe) cu privire la evitarea etichetării şi 
discriminării persoanelor cu handicap (s-au distribuit materiale educativ-sanitare în 
vederea prevenirii consumului de droguri, de alcool şi de tutun, precum şi pliante, afişe 
pentru sensibilizarea comunităţii,cu privire la nevoile persoanelor cu handicap ‖Pune-te 
în locul meu‖, ―Învaţă să înţelegi‖); 
- Au fost editate pliante, broşuri şi alte materiale informative şi promoţionale. 

2. Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Gorj 

a. Obiective prioritare stabilite prin planul managerial 

 Obiective educaţionale 
 Identificarea nevoilor educaţionale la nivelul unităţilor de învăţământ 

preuniversitar din judeţ. Având în vedere faptul că oferta de servicii a C.J.A.P. 
depinde aproape în exclusivitate de cunoaşterea nevoilor educaţionale 
existente la nivelul unităţilor de învăţământ, s-a procedat la elaborarea şi 
administrarea unei fişe de identificare a nevoilor de informare, consiliere 
psihologică, pedagogică şi orientare în carieră. Fişele au fost distribuite în 
diferite medii pentru colectarea datelor: urban, rural, şcoli de centru, şcoli de 
cartier, şcoli cu clase omogene / eterogene. Din evaluările parţiale şi din cele 
realizate după finalizarea programelor derulate s-a constatat o bună şi foarte 
bună receptivitate a clienţilor (elevi, părinţi, cadre didactice) ceea ce 
îndreptăţeşte concluzia că identificarea nevoilor educaţionale s-a realizat la 
un înalt grad de veridicitate. 

 Informarea / consilierea elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice în legătură cu 
reţeaua unităţilor şcolare şi ofertei educaţionale 

 Prevenirea / reducerea abandonului şcolar şi a delincvenţei juvenile. Este de 
semnalat trendul relativ stabil la nivel judeţean al acestui fenomen negativ. Cu 
toate acestea, în unele unităţi de învăţământ din mediul rural sau în cele cu 
un semnificativ segment de elevi care provin din familii de etnie rromă, 
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abandonul se menţine încă peste media pe judeţ. Cauzele sunt multiple iar 
cele mai semnificative sunt de ordin social, cultural şi educaţional 

 Optimizarea relaţiilor şcoală – familie / părinţi – copii. Profesorii consilieri din 
C.J.A.P. / C.As.P. au desfăşurat mai multe activităţi pe această temă, atât în 
unităţile de învăţământ din mediul urban, cât şi în cele din mediul rural. De 
asemenea, profesorii au participat la întâlnirile cu părinţii în care au abordat 
problematica relaţiilor părinţi – copii şi care a fost bine receptată.  

 Sprijinirea şi consilierea elevilor în orientarea carierei. În unităţile de 
învăţământ – în special la nivelul claselor a VIII-a şi a XII-a – s-au desfăşurat 
multiple activităţi la care au participat elevi şi profesori diriginţi în cadrul 
cărora au fost abordate o serie de probleme specifice orientării în carieră şi 
de ordin profesional. Marja apreciabilă de concordanţă dintre opţiunile şcolare 
şi profesionale ale absolvenţilor de clasa a VIII-a şi repartizarea 
computerizată a acestora confirma deopotrivă calitatea activităţii desfăşurate 
şi atingerea obiectivului. 

 Obiective de dezvoltare a resurselor instituţionale 
 Dezvoltarea resurselor umane şi informaţionale din CJRAE, CJAP, CAsP 
 Atragerea de resurse extrabugetare 
 Perfecţionarea cadrelor didactice prin activităţi metodice, grade didactice şi 

cursuri postuniversitare / masterate. Performanţe cu adevărat notabile s-au 
înregistrat în domeniul dezvoltării resurselor umane, toate cadrele din C.J.A.P. 
Gorj au cel puţin gradul didactic II şi au absolvit sau urmează cursuri 
postuniversitare (training profesional) sau de master. 

 Dezvoltarea resurselor materiale C.J.R.A.E. – C.J.A.P. – C.As.P. 
 Crearea / achiziţionarea instrumentelor de specialitate 

 Obiective de dezvoltare instituţională 
 Extinderea reţelei cabinetelor de asistenţă psiho-pedagogică şi repartizarea 

optimă a acestora în teritoriu. Acest obiectiv, restricţionat de numărul de posturi 
aprobat prin legea bugetului, s-a realizat în proporţie de 75 %. În anumite unităţi 
de învăţământ (din mediul rural) populaţia şcolară a scăzut, neputându-se astfel 
îndeplini criteriul de 800 de elevi / 400 de preşcolari din una / două unităţi de 
învăţământ pentru a se constitui un cabinet de asistenţă psihopedagogică, iar în 
unele cazuri nu s-a putut găsi un spaţiu pentru a se putea organiza un astfel de 
cabinet. Precizăm faptul că partea de sud-est a judeţului este încă deficitară sub 
aspectul constituirii cabinetelor de asistenţă psihopedagogică. 

 Promovarea ofertei şi imaginii instituţiei la nivelul comunităţii locale din judeţul 
Gorj 

 

b. Obiective asumate la solicitarea Inspectoratului Şcolar Judeţean 

 Identificarea opţiunilor şcolare şi profesionale ale elevilor de clasa a VIII-a, a 
X-a S.A.M. şi a XI-a an de completare şi realizarea studiului de expertiză din 
perspectivă psihologică, pedagogică şi sociologică 

 Analiza de nevoi educaţionale ale elevilor 

 Creşterea calităţii serviciilor de orientare şcolară şi consiliere profesională 
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 Prevenirea şi reducerea consumului de alcool şi droguri 

 Elaborarea unor instrumente de lucru pentru personalul C.R.E.I. 
 

c. Obiective asumate la solicitarea altor agenţi – instituţii 

 Prevenirea delincvenţei juvenile / Serviciul de Probaţiune de pe lângă 
Tribunalul Gorj 

 

3. Centrul şcolar pentru educaţie incluzivă Târgu Jiu 

a) Desfăşurarea procesului instructiv - educativ 

  Calitatea proiectării didactice.  

Realizată la timp şi de calitate de toate cadrele didactice în concordanţă cu 

curriculum naţional şi oferta educaţională a şcolii. Vizată de responsabilii comisiilor 

metodice şi conducerea unităţii. O copie se găseşte la direcţie; 

Prezentarea opţionalelor 

Opţionale propuse de cadrele didactice în funcţie de nivelul clasei, caracteristicile 

psihosociale ale elevilor, cunoştinţele, deprinderile şi aptitudinile acestora cu 

respectarea prevederilor planurilor de învăţământ şi recomandărilor metodologice; 

 
Calitatea predării 

Calitatea predării bună şi foarte bună scoasă în evidenţă în urma activităţii de 

asistenţă la ore, concluziile inspecţiei de tip RODIS a ISJ Gorj şi rezultatele la învăţătură 

la sfârşitul semestrului; 

 
Calitatea în producţie 

Practica comasată a elevilor din anul de completare s-a realizat în parteneriat cu 

2 agenţi economici şi anume: SC EUMECA ARL şi SC WILD GROUP SRL pentru  cele 

două specializări. Elevii s-au integrat în colectivele de muncitori, au desfăşurat 

activitatea conform protocoalelor respectând normele de protecţia muncii şi sarcinile 

primite la fiecare punct de lucru. 

Elevii celor două clase de absolvenţi ai nivelului I de calificare profesională au promovat 
examenul de absolvire fiind declaraţi în procent de 100% ADMIŞI 

  

Activitatea educativă 
Programul activităţilor educative pentru semestrul I  întocmit , popularizat şi 

monitorizat de profesorul coordonator de programe şi proiecte a fost realizat 100 %. 

Exemple de activităţi: 
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  In semestrul I al anului  2008, in cadrul comisiei de Educatie Rutiera s-au 

desfasurat urmatoarele activitati: 

             - ,,Indicatoarele rutiere, prietenele celor care le cunosc si le respecta‖, 

activitate de care au raspuns toti invatatorii si dirigintii impreuna cu elevii din Centrul 

Scolar pentru Educatie Incluziva. Activitatea s-a desfasurat in salile de clasa, unde 

elevii au avut de rezolvat fise de lucru cu tema mai sus mentionata. 

             - ,,Prietenul meu, agentul de circulatie‖, unde au fost invitati trei agenti de la 

Politia Municipala Tg-jiu. Activitatea s-a desfasurat in Clubul C.S.E.I., unde au fost 

invitati 70 elevi, impreuna cu profesorii lor. 

Invitaţii le-au vorbit elevilor despre pericolele la care se expun atunci cand nu 

respecta regulile de circulatie, le-a prezentat accidentele grave in care au fost implicati 

tineri, unele dintre ele mortale, au raspuns la intrebarile puse de elevi.         

          Ambele activitati au vizat  educarea elevilor in vederea unei circulatii corecte, 

disciplinate pe drumurile publice ; formarea unei atitudini responsabile si constiente 

pentru protejarea propriei vieti si a integritatii corporale. 

În cadrul Comisiei de Educaţie Sanitară s-au desfăşurat următoarele activităţi: 

- în 24 –XI – 2008 s-a desfăşurat 

activitatea cu tema  ,, Igiena clasei şi a locuinţei‖, 

la care au participat toţi elevii din şcoală.  

- în 20 – I – 2008 s-a desfăşurat activitatea 

cu tema   ,, Alimente sănătoase‖.  

 

 

b) Parteneriat educaţional - SNAC 

 În cadrul activităţii desfăşurate în acest an ne-am propus următoarele obiective: 

 Atragerea unui număr cât mai mare de licee la „Evenimentul anului 2009‖. 

 Calificarea la dans tradiţional şi modern la faza naţională şi obţinerea de premii. 

 Stimularea mentală, antrenarea fizică şi dezvoltarea abilităţilor copiilor cu nevoi 

speciale prin activităţi creative, de imaginaţie şi terapeutice cum ar fi: artele plastice, 

dansul, sportul, muzica şi abilitarea manuală. 

 Petrecerea timpului liber al voluntarilor cu elevii cu dizabilităţi. 

Activităţile desfăşurate de liceele partenere pe semestrul I al anului şcolar 2008-

2009 au fost:  

- sănătate şi frumuseţe; 

- să ne cunoaştem, să ne descoperim; 
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- poveste de unire; 

- realizarea unor podoabe pentru bradul de Crăciun; 

- programe artistice dedicate sărbătorilor de iarnă susţinute de elevii voluntari;     

- oferirea de cadouri, elevilor de la C.S.E.I. Târgu-Jiu; 

 - moment aniversar Mihai Eminescu; 

 - arhitectura calculatorului; 

 - descoperirea frumuseţilor naturii; 

 - tinerii luptă împotriva viciilor mileniului III; 

  - vizită în Centrul de plasament nr. 1,2 Motru; 

- acţiune umanitară la azilul din Novaci. 

         Liceele implicate în desfăşurarea acestor activităţi sunt: C. N. „Tudor 

Vladimirescu‖, C.N. „Ecaterina Teodoroiu‖, G. Ş. Materiale de Construcţii, G. Ş. 

Industrial Rovinari, Liceul cu Program Sportiv Tg-Jiu, Colegiul „Mihai Viteazul‖ 

Bumbeşti-Jiu, Colegiul Comercial „Virgil Madgearu‖, C. T. „Gheorghe Magheru‖ Tg-Jiu, 

G. Ş. Forestier Tg-Jiu, C. T. Motru. 

Din materialul prezentat se vede scăderea numărului de participanţi la activităţile 

din cadrul S.N.A.C. Motivaţia colegilor implicaţi în această acţiune se datorează:  

- neacordării punctajului potrivit O.M.E.C.T. nr. 1734/08.08.2007. Cu toate că în Planul 

Naţional de Acţiune pentru anul şcolar 2007-2008 acesta constituia unul din obiective, şi 

anume „Aplicarea prevederilor O.M.E.C.T. nr. 1734/08.08.2007 privind dezvoltarea 

Sistemului Naţional de Acţiune Comunitară‖ nu s-a acordat punctajul menţionat.  

- neacordării burselor în valoare de 300 euro 

atât la elevii voluntari, cât şi la profesorii 

voluntari. Judeţul Gorj a fost nominalizat cu 

patru burse. 

Activitatea artistică: Serbarea pomului de 

iarnă 

1. MONTAJ ARTISTIC  „UITE, VINE MOŞ  

CRĂCIUN‖                                                                                

2. TRUPA „CLOPOŢEL  „                             

3. PLUGUŞORUL                                                                                                                    

4.„CAPRA‖                                                                               

5. „SORCOVA‖                                               

6. STEAUA                                                        

7. „PIŢĂRĂI‖                                                                                                                          

8. DANSURI    - country                                   

- cu pompoane                           

             - dans ţigănesc                                                                        

9.SCENETA    

10. ―PARADA PERSONAJELOR DIN POVEŞSTI‖   
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Activitatea sportivă: 

În data de 16.12.2008 la C.S E.I. Tg-Jiu a desfăşurat Competiţia de Abilităţi 

Individuale la baschet Special Olympics 2008 – etapa judeţeană. 

La această competiţie s-au reunit sportivii de la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă 

Tg-Jiu, Complexul de Servicii Comunitare pentru Copilul cu Cerinţe Educaţionale 

Speciale Tg-Jiu şi de la Centrul de Recuperare Neuromotorie Tg-Jiu. 

Această competiţie a fost dedicată exclusiv sportivilor cu nivel foarte scăzut al abilităţilor 

sportive. 

 

Probele au fost individuale şi nu pe 

echipe, constând în: 

 dribling pe teren; 

 pasă la punct fix; 

 aruncări la coş. 

La start s-au reunit un număr de 

30 de sportivi de la cele 3 unităţi mai 

sus menţionate. Cu toate că am avut 

posibilitatea de a desfăşura activitatea 

în sală, sportivii au preferat să 

desfăşoare competiţia pe terenul de 

baschet de la Centrul Şcolar pentru 

Educaţie Incluzivă Tg-Jiu. 

Sportivii au participat cu entuziasm şi au depus mult suflet, iar la sfârşitul 

competiţiei s-au bucurat de câte o diplomă de participare care a fost înmânată de 

Directorul D.S. Gorj şi Directorul de la C.S.E.I. Tg-Jiu. 

Cred că această competiţie i-a făcut să uite pentru o clipă de toate problemele cu 

care se confruntă zi de zi, fapt ce ne-a determinat să luăm hotărârea de a organiza mai 

des aceste întâlniri. 

Cupa „1 Decembrie‖ la tenis de masă. Competiţia a avut loc la C.S.E.I. Tg-Jiu şi 

a fost dedicată zilei de 1 Decembrie. Elevii câştigători au primit diplome şi aplauzele 

colegilor.      

 

c) Alte activităţi  

 Cercul regional al cadrelor didactice de sprijin – Drobeta Turnu Severin - 
noiembrie 

 Schimb de experienţă cu CSEI Buzău 

 Prezentarea SAM special şi  CSEI Târgu Jiu în cadrul Consfătuirilor Cadrelor 
Didactice Tehnice 
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VI. DEZVOLTAREA JUDEŢULUI GORJ  

1. Înfiinţarea asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară 

a) Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară în domeniul Serviciilor Publice de 

Salubrizare ADIS 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 49/24.05.2007 s-a aprobat aderarea 
judeţului Gorj la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară în domeniul Serviciilor Publice 
de Salubrizare „ADIS‖ GORJ, persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică, 
înfiinţată în conformitate cu prevederile legale privind constituirea asociaţiilor de 
dezvoltare intercomunitară. 

 „ADIS‖ GORJ a dobândit personalitatea juridică prin înregistrarea la Registrul 
asociaţiilor şi fundaţiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Târgu-Jiu sub numărul 41 din 
08.12.2008, conform Certificatului de înscriere a persoanei juridice fără scop patrimonial 
nr. 3/14.01.2009 emis de Judecătoria Târgu-Jiu. 

Potrivit Statutului, asociaţia are ca scop realizarea în comun a proiectelor de 
dezvoltare a infrastructurii aferente serviciilor publice de salubrizare a localităţilor şi 
furnizarea în comun a serviciilor aflate în subordinea fiecărei autorităţi locale asociate. 

b) Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ADIA 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 49/24.05.2007 s-a aprobat aderarea 

Judeţean Gorj la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ADIA‖ GORJ, persoană 

juridică de drept privat şi de utilitate publică, înfiinţată în conformitate cu prevederile 

legale privind constituirea asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară. 

„ADIA‖ GORJ a dobândit personalitatea juridică prin înregistrarea la Registrul 

asociaţiilor şi fundaţiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Târgu Jiu. 

Potrivit Statutului, Asociaţia are ca scop realizarea în comun a proiectelor de 

dezvoltare a infrastructurii aferente Serviciilor pe baza strategiei de dezvoltare la nivelul 

judeţului Gorj şi furnizarea în comun a serviciilor, forma de gestiune fiind gestiunea 

delegată, ce se va realiza în baza unui Contract de Delegare a gestiunii Serviciilor pe 

termen lung, către un operator comun unic conform legislaţiei în vigoare. 

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

  
 Scopul exclusiv al S.C „Parc Industrial Gorj‖ S.A este de a realiza, în calitate de 
societate comercială-administrator, exploatarea parcului industrial pe bază de contracte 
comerciale încheiate între societatea comercială administrator „Parc Industrial Gorj‖ S.A 
şi persoane juridice române sau sucursale/ reprezentanţe ale companiilor din 
străinătate, după caz, care pot desfăşura activităţi specifice parcurilor industriale.  

 
În anul 2008 S.C.PARC INDUSTRIAL GORJ S.A. a realizat următoarele 

obiective: 
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o Atragerea investitorilor printr-o mai bună mediatizare a facilităţilor oferite. În 
prezent, în Parcul industrial îşi derulează activitatea 11 societăţi, al căror profil 
de activitate acoperă o paletă diversă: croitorie, prelucrarea lemnului, confecţii 
metalice, recuperarea deşeurilor metalice, panouri construcţii, brichetare 
rumeguş. 

  Este de remarcat dezvoltarea, în Parcul Industrial Gorj, a unei investiţii de peste 
25 milioane euro, de către firma PIRELLI @ C. ECO TEHNOLOGY RO S.R.L. care a 
realizat construit aici o fabrică de filtre auto. Fabrica este nu numai cea mai mare 
investiţie a unei societăţi străine realizată în judeţul Gorj, ci şi principala ofertă de locuri 
de muncă pentru zona de nord-est a judeţului. Aici lucrează în prezent peste 180 de 
persoane. 

- Amenajarea a două spaţii destinate pentru birourile societăţii. 
-  Menţinerea Parcului Industrial într-o bună stare de funcţionalitate şi 

curăţenie, prin lucrări executate la clădiri, la căile de acces şi la spaţiile verzi. 
În acest scop, Consiliul Judeţean Gorj a demarat realizarea proiectului de 

executare a unei instalaţii de apă în incinta S.C. Parc Industrial Gorj, în vederea 
înlocuirii reţelei uzate existente . 
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VII. PROTECȚIA MEDIULUI 

1. Gestionarea deşeurilor  

     
Elaborarea Planurilor Judeţene de Gestionare a Deşeurilor constituie o obligaţie 

legală la nivel naţional, stipulată de O.U.G. nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor. 

Planurile de gestiune a deşeurilor joacă un rol important în direcţia gestiunii durabile a 

deşeurilor, scopul lor principal fiind acela de a determina, din punct de vedere cantitativ 

şi calitativ, fluxurile principale de deşeuri şi opţiunile pentru tratarea acestora . 

 Activitatea în acest domeniu, la nivelul Consiliului Judeţean Gorj, a urmărit 

parcurgerea etapelor necesare şi obligatorii, pentru implementarea Planului Judeţean 

de Gestionare a Deşeurilor, după cum urmează: 

► Actualizarea şi completarea Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor 

pentru judeţul Gorj, în colaborare cu Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj, conform 

Metodologiei pentru Elaborarea, Monitorizarea şi Revizuirea Plaurilor Judeţene de 

Gestionare a Deşeurilor, aprobată prin Ordinul Ministrului Mediului nr. 951/2007. 

► Coordonarea Evaluării Strategice de Mediu (procedura SEA) pentru Planul Judeţean 

de Gestiune a Deşeurilor pentru Judeţul Gorj, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 

1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planurile 

şi programele care pot avea efecte semnificative asupra mediului. 

► Participarea la elaborarea Planului Regional de Gestionare a Deşeurilor, care a 

fost coordonată de către Agenţia Regională de Protecţie a Mediului, în colaborare cu 

reprezentanţii consiliilor judeţene şi locale din Regiunea Sud - Vest Oltenia. 

► Coordonarea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul 

Serviciilor Publice de Salubrizare „ADIS” Gorj şi a documentelor necesare 

concesionării serviciului public de salubrizare. 56 de consilii locale din judeţ au adoptat, 

în şedinţele de consiliu, hotărâri privind aderarea localităţilor respective la ADIS Gorj. 

Asociaţia se află în faza de înscriere în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor Gorj. 

► Îndeplinirea măsurilor din cadrul programului „Schema de investiţii pentru proiecte 

mici de gestionare a deşeurilor‖ RO PHARE 2004.016-772.04.01.04.01.01, PHARE 

2004 CES, în cadrul căruia au fost contractate proiecte de gestionare a deşeurilor 

pentru localităţile: Novaci (cu comunele arondate Baia de Fier, Crasna, Bumbeşti Piţic, 

Bengeşti Ciocadia, Polovragi, Alimpeşti); Rovinari (cu comunele Bîlteni, Fărcăşeşti, 

Drăguţeşti, Negomir); Turceni (cu comunele Tînţăreni, Ioneşti, Brăneşti, Borăscu, 

Urdari); Plopşoru; Cîlnic (cu comunele Ciuperceni, Teleşti); Motru; Runcu (cu 

comunele Arcani, Peştişani). 

►Serviciul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor şi a Activităţilor de Salubrizare 

Gorj face parte din grupul de lucru şi a participat la elaborarea planului judeţean de 

colectare a deşeurilor, plan aflat în faza de finalizare. Rolul său a fost de urmărire a 

încheierii de contracte parteneriale de asociere, în vederea elaborării de proiecte 
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pentru accesarea de fonduri structurale, pentru dotarea cu infrastructura necesară în 

gestionarea deşeurilor. Localităţile care nu au încheiat astfel de contracte au fost 

grupate în 3 zone de vecinătate. Consilierii de proiecte au invitat primarii localităţilor 

rămase pe zone şi s-au elaborat şi ultimele 3 proiecte care urmează a fi selectate. 

Astfel, fiecare localitate face parte dintr-un proiect prin care îşi vor achiziţiona 2 maşini 

speciale pentru transport deşeuri, pubele pentru fiecare generator de deşeuri, iar în 

localităţile mai îndepărtate, cum sunt : Rovinari, Tg-Cărbuneşti, Motru, Novaci, Turceni, 

se va construi câte o staţie de transfer.  

► Contractare proiecte în cadrul Programului Phare 2005 CES – Schema de 

investiţii pentru sprijinirea iniţiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de 

mediu, pentru localităţile: Motru (Staţie pentru transferul ecologic al deşeurilor din zona 

Motru, valoarea proiectului fiind de 58.627,82 Euro), Târgu-Cărbuneşti (Staţie de 

transfer deşeuri în oraşul Târgu-Cărbuneşti, valoarea proiectului fiind de 800.000 Euro) 

şi Padeş (Implementarea unui sistem de gestionare a deşeurilor în comuna Padeş – 

zonă cu potenţial turistic şi sit de importanţă comunitară, valoarea proiectului fiind de 

391.480 Euro). 

► Actualizarea Studiului de Oportunitate a fost realizată prin intermediul proiectului 

“Planul de management al deşeurilor în judeţul Gorj”, România ROE-023-06, 

finanţat în cadrul Programului de Cooperare între Guvernul României şi Guvernul 

Flamand, proiect ce are ca termen de finalizare luna februarie 2008. 

Bugetul total al proiectului este de 82.288,85 Euro şi este asigurat de către finanţator şi 

parteneri, după cum urmează: 

- Guvernul flamand 44.999,96 Euro,   54,69% 

- Ecorem nv Belgia 15.758,99 Euro,   19,15% 

- Consiliul Judeţean Gorj 21.529,90 Euro, 26,16%, din care, 6.880 Euro numerar 

(8% din valoarea proiectului) şi 14.649,90 Euro contribuţie în natură.  

►Conform Ordonanţei 21/2002, consiliul judeţean are atribuţiuni în acordarea de 

asistenţă tehnică, sprijin şi îndrumare autorităţilor administraţiei publice locale şi în 

domeniul gospodăririi localităţilor. 

    În acest sens, prin hotărârea de consiliu judeţean nr.48/2008 s-a lansat concursul cu 

premii pentru cea mai îngrijită şi curată localitate. Lunar, aparatul de specialitate din 

cadrul Serviciului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor şi a Activităţilor de Salubrizare 

Gorj monitorizează gradul de îndeplinire a celor 18 criterii de evaluare care se aduc la 

cunoştinţa comisiei de urbanism a consiliului judeţean pentru verificare şi nominalizare 

a celor 3 localităţi, ce vor fi premiate după cum urmează : 

   - Premiul I    100.000 lei 

   - Premiul II    75.000 lei 

   - Premiul III    50.000 lei 
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2. Calitatea apei 

► Judeţul Gorj a beneficiat de asistenţă tehnică sub formă de grant, oferită prin 
programul ISPA - Extinderea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi 
apă uzată; a fost elaborat Master Planul acestui proiect, pentru început fiind implicate 
sistemele de alimentare cu apă şi canalizare aparţinând operatorului regional 
SC.APAREGIO GORJ, intenţia fiind pentru extinderea, în viitor, la nivelul întregului 
judeţ. 
► Prin Serviciului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor şi a Activităţilor de Salubrizare 
Gorj, Consiliul Judeţean Gorj este reprezentat în grupul tehnic pentru monitorizarea 
salubrizării cursurilor de apă din intravilanul localităţilor, cu deosebire a secţiunilor 
de scurgere a podurilor şi podeţelor pentru prevenirea inundaţiilor. În cadrul acestui 
grup, s-a făcut inventarierea podurilor şi podeţelor, categoria de drum care le 
traversează, poziţia kilometrică pentru fiecare localitate. 
De asemenea, face parte din comisia comună de monitorizare şi salubrizare a 
cursului superior al Jiului, comisie comună a judeţelor Hunedoara şi Gorj. 

3. Calitatea aerului şi schimbări climatice 

► A fost semnat protocolul de colaborare între Consiliul Judeţean Gorj şi Agenţia 
pentru Protecţia Mediului Gorj, pentru elaborarea, aplicarea şi monitorizarea Planului 
Integrat de Gestionare a Calităţii Aerului. 

4. Proiecte cu parteneri externi 

► Consiliul Judeţean Gorj, împreună cu Ambasada României în Belgia, Uniunea 
Naţională a Consiliilor Judeţene din România şi Organizaţia Parteneriat Villages 
Roumains, a promovat în judeţul Gorj, începând cu anul 2007, proiectul “Tineri în 
România”. 
Contribuţia Consiliului Judeţean Gorj în cadrul acestui proiect este organizarea de 
camp-uri pentru tinerii voluntari belgieni în localităţile din judeţul Gorj. În vara anului 
2008, un grup de 18 tineri belgieni au participat la acţiuni de voluntariat în comuna 
Polovragi. 

► Consiliului Judeţean Gorj a iniţiat o nouă colaborare externă, în cadrul Programului 
de cooperare bilaterală Flandra – Europa Centrală şi de Est, ca partener în Proiectul 
„Dezvoltarea capacităţii de utilizare a tehnicilor durabile de mediu - Aplicarea 
Fitoremedierii în România”. Proiectul este finanţat de Guvernul flamand, rolul 
Consiliului Judeţean Gorj, alături de alţi parteneri din România, fiind acela de a asigura 
suport logistic în cadrul proiectului, de a încuraja utilizarea soluţiilor promovate de 
proiect la remedierea solurilor contaminate şi de a participa cu experţii săi la sesiunile 
de instruire.  

În cadrul proiectului, Ecorem n.v. este lider-aplicant, Universitatea Hasselt din Belgia – 
sub-contractor, Consiliul Judeţean Gorj, împreună cu Universităţile din Baia Mare, Iaşi şi 
Timişoara, Consiliul Judeţean Maramureş, Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Maramureş, Consiliul Municipal Baia Mare - parteneri. 
 

http://www.arpmbc.ro/download/605.ppt
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5. Alte activităţi 

►În baza prevederilor legale, facem parte din comisia pentru furnizarea de produse 
alimentare provenind din stocurile de intervenţie comunitare pentru persoanele 
defavorizate din judeţul Gorj. Pentru aceasta, a fost elaborat graficul de livrare, 
preluarea produselor din depozit împreună cu delegatul localităţilor şi distribuirea a 20 
kg făină şi 6 kg zahăr către beneficiari. 
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VIII.    SITUAŢII DE URGENŢĂ 
 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”Lt. col. Dumitru Petrescu” al Judeţului 

Gorj (I.S.U.J. GORJ), este serviciul public deconcentrat, structura profesionistă din 
cadrul Sistemului Judeţean de management al situaţiilor de urgenţă şi funcţionează în baza 
actelor normative în vigoare privind Sistemul Naţional de Management pentru Situaţii de 
Urgenţă. 

 

ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE 

Pe parcursul anului 2008 Inspectoratul pentru I.S.U.J. Gorj precum şi serviciile 

voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă locale au fost alertate pentru gestionarea 

unui număr de 628 situaţii de urgenţă – media fiind de 1,6/zi şi a intervenit la 474 

situaţii de urgenţă 235 pentru stingerea incendiilor 

Au mai fost monitorizate în anul 2008, 10 alunecări de teren, 92 incendii la 

vegetaţie uscată, 12 poluări accidentale şi 40 situaţii de urgenţă în urma fenomenelor 

meteorologice periculoase pentru gestionarea acestora intervenind Serviciile Voluntare 

pentru Situaţii de Urgenţă sub coordonarea Comitetelor Locale pentru Situaţii de 

urgenţă.  

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Lt.col. Dumitru Petrescu‖ al judeţului 

Gorj a participat la căutarea şi scoaterea a 10 persoane înecate. 

Serviciile Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă au intervenit şi au participat în 

cooperare cu ISU Gorj la 89 intervenţii cu aportul a 609 voluntari  şi 1103 civili. 

       Secretariatul Tehnic Permanent a asigurat   convocarea membrilor Comitetului 

Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă  Gorj în  13 şedinţe din care: 

În anul 2008 au fost primite un număr de 23 avertizări meteorologice (20 COD 

GALBEN, 3 COD PORTOCALIU) şi 15 avertizări hidrologice de la instituţiile abilitate în 

domeniu. 

 S-a organizat şi desfăşurat faza zonală a concursurilor serviciilor profesioniste 

pentru situaţii de urgenţă. 

 Au fost organizate şi s-au desfăşurat 4 aplicaţii complexe de pregătire cu 

angrenarea  şi a altor componente ale sistemului judeţean de management al situaţiilor 

de urgenţă (Servicii Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă, Servicii Private pentru Situaţii 

de Urgenţă, Sistemul de Gospodărire a Apelor, Inspectoratul Judeţean de Poliţie, 

Inspectoratul Judeţean de Jandarmi, Serviciul de ambulanţă, etc.),  
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 S-au achiziţionat 7 computere personale dotate cu multifuncţionale prin fonduri 

alocate de Consiliul Judeţean Gorj iar personalul compartimentului a asigurat instalarea 

sistemelor de operare şi a programelor utilitare necesare utilizării acestora şi au fost 

distribuite la subunităţile inspectoratului, asigurându-se totodată instruirea personalului 

de specialitate; 

 Au fost întocmite documentele necesare şi împreună cu Oficiul de 

Telecomunicaţii Speciale al Jud. Gorj, s-a realizat implementarea Serviciului de 

Mesagerie Electronică Criptată la toate subunităţile şi la sediul 2 al inspectoratului din 

str. Tismana, nr.1, realizându-se şi instruirea personalului care deserveşte aceste 

computere; 

 Activitatea de control şi îndrumare pentru prevenirea situaţiilor de urgenţă şi 

de intervenţie în cazul producerii unor astfel de evenimente, s-a concretizat în 

planificarea, organizarea şi executarea a 822 de controale de prevenire (656 în 2007) 

din care 271 la operatorii economici, 241 la localităţi, 193 la instituţii,  52 la serviciile 

voluntare pentru situaţii de urgenţă, 30 la obiective de investiţii, 18 la obiective 

SEVESO, 11 la societăţile de proiectare, 3 la construcţiile hidrotehnice şi 3 la punctele 

de comandă. Controalele de fond şi tematice pentru prevenirea situaţiilor de urgenţă au 

fost direcţionate în special către clădirile publice şi cu aglomerări de persoane, unităţi 

din domeniile ocrotirii sănătăţii, de îngrijire şi cazare a copiilor instituţionalizaţi, 

bătrânilor şi persoanelor cu handicap, turismului, educaţiei şi cultelor, obiectivele 

silvice, precum şi către operatorii economici ce distribuie carburanţi, complexe 

comerciale (supermarket-uri) etc., 

Activitatea de asanare a muniţiei rămase neexplodate s-a materializat prin 

executarea a 9 misiuni (5 în 2007), respectiv 5 proiectile explozive (1 de calibru 105 şi 4 

de calibru 77 mm), un proiectil perforant de calibru 53 mm, o grenadă defensivă de 

război şi alte muniţii de exerciţiu găsite pe teritoriul judeţului.  

Referitor la activitatea de pregătirea populaţiei aceasta s-a concretizat prin: 

- pregătirea personalului de conducere din cadrul administraţiei publice 

judeţene şi locale cu atribuţii în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, a 

membrilor comitetului judeţean şi comitetelor  locale pentru situaţii de urgenţă, centrelor 

operative şi celulelor de urgenţă, a inspectorilor şi personalului de specialitate cu 

atribuţii în domeniul protecţiei civile şi apărării  împotriva incendiilor, precum şi a  

personalului din serviciile publice voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă s-a 

executat prin cursuri organizate în cadrul Centrului Naţional de Perfecţionare a Pregătirii 

pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă şi Centrului Zonal de pregătire Craiova. 

Procentul de participare la cursuri fiind de 44,11%; 
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- pregătirea personalul instituţiilor, operatorilor economici şi localităţilor 

prin desfăşurarea a 238 instruiri (170 în 2007), fiind prezentate pericolele potenţiale de 

incendiu, probabilitatea de apariţie, consecinţele pe care le presupun pentru viaţa 

oamenilor, mediu şi bunurile materiale precum şi modul de comportare pe timpul 

situaţiilor de urgenţă.  

 - populaţia şi personalul serviciilor voluntare şi private pentru  situaţii de 

urgenţă a fost pregătită prin participarea la cele 35 de aplicaţii, 67 exerciţii de 

alarmare, din care: 31 în caz de incendiu, 23 de alarmare publică şi 13 de evacuare. 

În acest context s-a organizat şi desfăşurat faza judeţeană a concursurilor 

profesionale ale serviciilor voluntare şi private pentru  situaţii de urgenţă precum şi 

cursul de pregătire al specialiştilor din compartimentele de prevenire a serviciilor 

publice. De remarcat este faptul că prezenţa la cursuri a fost de 100%, constatându-se 

un interes deosebit din partea participanţilor; 

 - pregătirea elevilor s-a desfăşurat prin parcurgerea temelor de specialitate şi 

prin activităţi extraşcolare incluse în cadrul programelor şi planurilor activităţilor de profil, 

în funcţie de particularităţi şi vârstă. Au fost organizate şi desfăşurate concursurile 

cercurilor de elevi „Prietenii Pompierilor‖ şi „Cu viaţa mea apăr viaţa‖, iar în unităţile 

şcolare din judeţ au fost derulate activităţi de informare şi conştientizare a riscurilor de 

inundaţii cu tema „Toţi împotriva inundaţiilor‖; 

 În scopul informării populaţiei şi a diferitelor categorii socioprofesionale 
asupra tipurilor de riscuri generatoare de situaţii de urgenţă, a măsurilor de prevenire a 
acestora precum şi a comportamentului care trebuie urmat în cazul manifestării 
diferitelor tipuri de riscuri au fost întocmite şi editate aproximativ 820 reviste, pliante, 
articole, spoturi publicitare, etc., cu sprijinul financiar al Consiliul Judeţean, Direcţiei 
Silvice şi Inspectoratului Şcolar Judeţean Gorj (anexa nr. 6). 

În ceea ce priveşte pregătirea personalului propriu în anul 2008, care a avut 

ca obiectiv profesionalizarea personalului încadrat din sursă externă, se constată o 

creştere cu aproximativ 33% a activităţilor specifice, în sensul că anul acesta au fost 

organizate şi s-au desfăşurat o serie de cursuri de iniţiere în carieră în diferite 

specialităţi  pentru personalul încadrat din sursă externă în urma celor 2 etape din anii 

2006 şi 2007, cursuri de perfecţionare şi dezvoltare a carierei şi cursuri  de carieră 

pentru acordarea gradului de plutonier adjutant. (situaţie prezentată în detaliu în anexa 

nr. 10 ).Tot în acest sens au fost organizate şi s-au desfăşurat 4 sesiuni de pregătire 

în specialitate cu întreg personalul inspectoratului pe categorii de personal, 1 şedinţă 

de tragere cu armamentul din dotare şi şedinţe de pregătire la educaţia fizică. 

În scopul informării populaţiei cu privire la  activitatea Inspectoratului pentru 

Situaţii de Urgenţă Gorj, cunoaşterii şi aplicării regulilor şi  măsurilor de prevenire şi 

stingere a incendiilor şi a consecinţelor negative a nerespectării acestora, au fost 
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publicate pe parcursul anului 2008, în mass-media centrală şi locală,  un număr de 

1558 materiale, dintre care 1552 referiri pozitive şi neutre,  respectiv 99,62%  şi 

doar  6 referiri nefavorabile, respectiv 0,38%. 

De asemenea s-a participat la următoarele activităţii:  

- asigurarea pazei secţiilor de votare la alegerile locale şi parlamentare din lunile 
iunie şi noiembrie; 
- participarea cu personal la misiunii specifice cu ocazia desfăşurării SUMMIT-ul 
NATO din luna aprilie;  
- acţiuni de donare a sângelui de către personalul I.S.U. Gorj; 
- colectarea de fonduri băneşti în valoare de 5610 lei pentru sinistraţi din alte zone 
ale ţări şi persoane aflate la nevoie; 
- tot personalul din cadrul Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Lt.col. Dumitru 
Petrescu‖ al judeţului Gorj este membru al organizaţiei umanitare Crucia Roşie 
Română - filiala Gorj.  
- inspectoratul a participat la 9 activităţi de plantare a peste 4200 puieţi în lunile 
martie, octombrie şi noiembrie în baza  protocolului cu Agenţia de Protecţie a 
Mediului şi Direcţia Silvică Gorj. 
- Inspectoratul a organizat şi participat conform Calendarului Sportiv al M.A.I. în 
cadrul competiţiilor sportive la nivel judeţean, interjudeţean, respectiv la nivel 
naţional (tenis de masă, şah, fotbal, tir, atletism şi cros etc). La campionatul naţional 
de tenis de masă plt.maj. Teică Radu s-a situat pe locul al II-lea. 

 

 Un sprijin deosebit acordat din partea Consiliului Judeţean Gorj a constat 

în darea în administrare a sapaţiilor din clădirea situată în strada Tismanei nr. 1, 

pentru desfăşurarea activităţilor de protecţie civilă din cadrul sistemului de 

management al situaţii de urgenţă. 

Totodată împreună cu  Consiliului Judeţean şi Oficiul de Telecomunicaţii 

Speciale al Judeţului Gorj şi S.C. Comtec S.R.L s-a realizat o infrastructură modernă de 

informatică la noul sediu din cartierul Bîrseşti asigurându-se şi accesul la reţeaua 

internet; 
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IX. EVIDENŢA PERSOANELOR 
 

Evidenţa persoanelor prezintă o deosebită importanţă pentru statul român, în 
scopul cunoaşterii şi individualizării tuturor cetăţenilor ţării, al desfăşurării 
corespunzătoare a multiplelor raporturi dintre instituţiile statului şi cetăţeni, în realizarea 
drepturilor şi obligaţiilor ce revin atât unora, cât şi altora, pentru monitorizarea mişcării 
populaţiei pe teritoriul ţării si, nu în ultimul rând, pentru a veni în sprijinul structurilor 
Ministerului Administraţiei şi Internelor care desfăşoară activităţi în scopul prevenirii şi 
combaterii infracţiunilor, precum şi al instituţiilor cu atribuţii în domeniul apărării, 
siguranţei naţionale, ordinii şi liniştii publice şi justiţiei. 

Totodată, evidenţa persoanelor şi actele de identitate servesc cetăţenilor pentru 
a face dovada identităţii, cetăţeniei române, a adresei de domiciliu şi a celei de 
reşedinţă, necesare la valorificarea drepturilor şi obligaţiilor prevăzute în Constituţie, 
facilitează variatele raporturi juridice între persoanele fizice şi oferă informaţiile 
necesare pentru a fi identificaţi membri de familie, alte rude sau persoane despre care 
nu se cunosc date de ani de zile. 

Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Gorj are obligaţia de a 
sprijini, îndruma, coordona şi controla din punct de vedere metodologic activitatea 
serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor şi a oficiilor de stare 
civilă din judeţ, precum şi de a lua măsuri pentru îmbunătăţirea activităţilor ce intră 
în sfera sa de competenţă. 

Activitatea Direcţiei Comunitare Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Gorj are în 
vedere crearea şi respectarea cadrului legal privind ţinerea evidenţei persoanelor şi 
eliberarea, în sistem de ghişeu unic, a certificatelor de stare civilă, a actelor de 
identitate, a paşapoartelor, a permiselor de conducere şi a certificatelor de 
înmatriculare, precum şi prestarea unor servicii de calitate şi în condiţii civilizate 
cetăţenilor.  

1. Activităţi pe linie de management 

Un obiectiv prioritar pentru anul 2008 l-a reprezentat conectarea D.C.J.E.P. Gorj 
şi a serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor din judeţ la 
Reţeaua de Comunicaţii Voce-Date a Ministerului Internelor şi Reformei 
Administrative prin tehnologia VPN, utilizând nodul de la Biroul Judeţean de 
Administrare a Bazelor de Date pentru Evidenţa Persoanelor Gorj, cu posibilităţi de 
extindere şi la alte servicii locale care s-ar putea înfiinţa în viitor. Funcţionarea acestei 
reţele reprezintă o condiţie esenţială pentru trecerea la emiterea cărţii electronice de 
identitate începând cu data de 01.01.2011. În această perioadă furnizorul de servicii 
(VODAFONE) desfăşoară testele finale de verificare a funcţionării în parametri a 
echipamentelor specifice.  

Realizarea acestui obiectiv este facilitată de faptul că specialiştii informaticieni 
din cadrul D.C.J.E.P., împreună cu cei ai Consiliului Judeţean Gorj, au contribuit la 
întocmirea documentaţiei şi obţinerea unei finanţări în valoare de 54000 euro prin 
Programul „Evidenţa persoanelor – un serviciu european”. Prin acest program 
finanţat din fonduri europene au fost achiziţionate routerele necesare dotării 
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D.C.J.E.P. şi pentru nodul de comunicaţii, precum şi calculatoare şi alte echipamente 
de birotică. 

Creşterea calităţii serviciilor prestate către cetăţeni este un obiectiv urmărit atât 
de către Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Gorj, cât şi de toţi 
factorii implicaţi în organizarea şi funcţionarea SPCLEP. În acest an la nivelul Direcţia 
Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Gorj s-a urmărit implementarea 
sistemului de management al calităţii conform standardelor ISO 9001, menit să 
introducă procedurarea activităţilor specifice de stare civilă şi evidenţă a persoanelor, 
precum şi a celorlalte activităţii de la nivelul Direcţiei. În luna septembrie a fost obţinut 
Certificatul prin care se confirmă că sistemul de management al calităţii implementat de 
Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Gorj a fost evaluat de 
TOTAL Q ARM – Organism de Certificare Sisteme Management şi este conform cu 
cerinţele standardului SR EN ISO 9001:2001.  

Sistemul de management al calităţii este aplicabil activităţilor de sprijin şi 
coordonare metodologic al serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a 
persoanelor şi ale oficiilor de stare civilă din judeţul Gorj; actualizare, utilizare şi 
valorificare date din Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor; coordonare şi control 
al modului de gestionare şi întocmire a registrelor de stare civilă şi a listelor electorale 
permanente; asigurarea emiterii certificatelor de stare civilă, a cărţilor de identitate şi a 
cărţilor de alegător; monitorizare şi control al modului de respectare a prevederilor 
legale în domeniul asigurării protecţiei datelor referitoare la persoană; evidenţă şi 
păstrare registre de stare civilă exemplarul II şi efectuare menţiuni pe acesta; eliberare 
extrase de pe actele de stare civilă – exemplarul II; schimbare de nume pe cale 
administrativă. 
 În vederea aplicării în cadrul serviciilor publice comunitare de evidenţă a 
persoanelor a prevederilor Concepţiei Integrate de Pregătire a personalului instituţiilor / 
structurilor implicate în procesul de aderare a României la spaţiul Schengen, ale 
Planului de acţiuni pentru intensificarea pregătirii personalului M.A.I. şi personalului 
serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, Direcţia Comunitară 
Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Gorj a desfăşurat activităţi periodice de 
pregătire în domeniul Schengen în baza documentelor şi materialelor puse la 
dispoziţie de către Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor. 
 A fost acordat sprijin de specialitate autorităţilor administraţiei publice locale din 
Stoina şi Hurezani în vederea înfiinţării de servicii publice comunitare locale de 
evidenţă a persoanelor, la acest moment acestea aflându-se în faza de întocmire a 
documentaţiilor necesare. 

 În cursul lunii august au demarat procedurile de înfiinţare a Serviciului Public 
Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor la nivelul oraşului Tismana, la această dată 
fiind obţinut avizul de înfiinţare de la Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor 
şi a fost făcută comunicarea spre avizare la Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a 
proiectului de hotărâre însoţit de organigramă, statul de funcţii şi Regulamentul de 
Organizare şi Funcţionare. Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a 
Persoanelor Tismana îi vor fi arondate şi comunele Godineşti, Padeş, Peştişani care în 
prezent sunt arondate Direcţiei Publice Comunitare Locale de Evidenţă a Persoanelor 
Târgu Jiu. 
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Acţiunile de mediatizare au vizat obligaţiile dispuse de art. 18 alin. (2) şi alin. 
(3), a sancţiunilor prevăzute de art. 42 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 
97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor 
români, precum şi a documentelor necesare eliberării actelor de identitate şi a 
programului de lucru, acestea concretizându-se în 126 conferinţe de presă sau 
comunicate de presă.  

Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Gorj s-a aflat în 
atenţia presei locale şi ca beneficiar al proiectului „Euroadministraţie”, proiect 
finanţat prin programul PHARE 2006/018-147.01.03.02.03, care vizează crearea 
structurilor specifice pentru realizarea şi monitorizarea fiecărei etape din cadrul 
procesului de descentralizare, creşterea performanţelor administraţiei publice locale prin 
pregătirea funcţionarilor din cadrul aparatului de specialitate, precum şi a celor din 
instituţiile subordonate. Din cadrul Direcţiei, nouă persoane au urmat cursurile de 
instruire în domeniul informaticii ECDL – Licenţă europeană de operare pe computer, 
obţinând certificatul standard pentru calificarea de bază în utilizarea calculatorului. 

2. Activităţi pe linie de evidenţă a persoanelor 

Prin atribuţiile ce-i revin, Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţă a 
Persoanelor Gorj – Serviciul de Evidenţă a Persoanelor a efectuat pe parcursul acestui 
an, în conformitate cu Planul-cadru pentru efectuarea activităţilor complexe de sprijin 
şi îndrumare metodologică pe linie de management, evidenţa persoanelor şi 
informatică, un număr de 46 activităţi la serviciile publice comunitare locale de 
evidenţă a persoanelor.  

A fost urmărit modul în care au fost cunoscute, aplicate şi respectate prevederile 
O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale 
cetăţenilor români, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 290/2005, cu 
completările ulterioare, ale Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor 
privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, 
aprobate prin H.G. nr. 1375/2006, ale O.M.A.I. nr. 1260/10.04.2006 privind organizarea 
şi funcţionarea ghişeului unic în cadrul serviciilor publice comunitare locale de evidenţă 
a persoanelor, lucrările fiind verificate prin sondaj. 

În vederea eliminării neconformităţilor, în notele de constatare încheiate cu 
ocazia verificărilor efectuate au stabilite măsurile pe care trebuie să le ia şeful 
respectivului S.P.C.L.E.P. şi termenele de executare. Şefii S.P.C.L.E.P. au înaintat 
D.C.J.E.P. referate privind acţiunile întreprinse în acest sens, iar modul în care au fost 
puse în practică măsurile stabilite a fost verificat cu ocazia următoarei activităţi de sprijin 
şi coordonare metodologică. 

Totodată primarilor din localităţile în care funcţionează S.P.C.L.E.P. le-au fost 
transmise 22 de informări asupra aspectelor constatate în urma acţiunilor mai sus 
menţionate. 

Având în vedere importanţa deosebită pe care o au actele de identitate pentru 
cetăţenii români, precum şi în interesul rezolvării operative şi corecte a tuturor situaţiilor 
existente care să permită identificarea corectă a cetăţenilor, prevenind astfel tentativele 
de substituire a identităţii, în contextul scrutinurilor din anul 2008, punerea în legalitate 
cu acte de identitate a cetăţenilor a constituit principala preocupare a serviciilor 
publice comunitare de evidenţă a persoanelor de pe raza Judeţean Gorj. 
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Activităţile întreprinse pe această linie de către serviciile publice comunitare de 
evidenţă a persoanelor s-au desfăşurat în baza Planului de măsuri comun DCJEP – IPJ 
Gorj nr. 30/1223/11.01.2008 pentru diminuarea numărului de persoane care nu au 
solicitat eliberarea actelor de identitate în termenul prevăzut de lege, ce are la bază 
Protocolul de colaborare între Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor –
Inspectoratul General al Poliţiei Române nr. 82103/10893 din 2004 pentru realizarea 
sarcinilor comune pe linie de evidenţă a persoanelor, precum şi a Instrucţiunilor 
Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa Persoanelor nr. 393517/2006 privind 
reglementarea activităţilor cu caracter operativ desfăşurate de serviciile publice 
comunitare de evidenţă a persoanelor şi a modului de completare a cărţii de identitate 
provizorii. 

În conformitate cu acest plan, în prima zi lucrătoare a anului au fost efectuate 
selecţiile din bazele de date locale privind restanţierii din anii anteriori existenţi la data 
de 01.01.2008 şi au fost editate, cu sprijinul Biroului Judeţean de Administrare a 
Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor Gorj, listele pentru verificări în teren. 
Aceste liste au fost preluate de către Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţă a 
Persoanelor care le-a înaintat, pe bază de adresă, şefilor de poliţii municipale şi 
orăşeneşti, inclusiv pentru posturile de poliţie arondate. 

Fiecare listă a fost însoţită, pentru fiecare persoană, de către un imprimat 
cuprinzând informaţii referitoare la programul de lucru al S.P.C.L.E.P. care arondează 
localitatea de domiciliu, respectiv documentele necesare pentru prima eliberare şi în 
cazul expirării actului de identitate, precum şi un proces-verbal de aducere la cunoştinţa 
persoanei a obligativităţii deţinerii unui act de identitate valabil. Aceste imprimate au fost 
tipărite cu sprijinul Consiliului Judeţean Gorj. 

După primirea listelor, în termen de 30 de zile, lucrătorii de poliţie au adus la 
cunoştinţa persoanelor înscrise pe liste, pe bază de semnătură, obligativitatea solicitării 
unui act de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani, respectiv în locul celui expirat, şi au 
restituit S.P.C.L.E.P. care arondează localitatea de domiciliu a persoanei procesele-
verbale completate. În cursul anului 2008 s-au primit 6160 procese-verbale completate. 
Pe baza acestor procese-verbale lucrătorii de evidenţă a persoanelor au făcut 
menţiunile corespunzătoare privind restanţele justificate şi au continuat verificările, după 
caz, în Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor, în evidenţele stării civile, ale 
structurii de paşapoarte, la penitenciare. 

La sfârsitul anului 2008, la nivelul Judeţean Gorj se înregistra un număr total de 
4218 persoane restanţiere pe linie de evidenţa a persoanelor (2121 din anii anteriori şi 
2097 din anul 2008), din care: 1654 la 14 ani (708 din anii anteriori şi 946 din anul 2008) 
şi 2564 la expirare (1413 din anii anteriori şi 1151 din anul 2008). 

Situaţia persoanelor restanţiere pe linie de evidenţa a persoanelor din anii 
anteriori anului 2008 este prezentată în anexa 2. 

Situaţia persoanelor restanţiere pe linie de evidenţa a persoanelor din anul 2008 
este prezentată în anexa 3. 

În urma preluării în baza de date a informaţiilor din procesele-verbale de 
verificare în teren a persoanelor restanţiere înaintate serviciilor publice comunitare 
locale de evidenţă a persoanelor de către structurile de ordine publică din judeţ rezultă 
că din totalul de 4218 persoane restanţiere pe linie de evidenţă a persoanelor, 1218 
reprezintă restanţe justificate – 385 la prima eliberare şi 833 la expirare. Dintre cele 
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1218 persoane care nu au solicitat eliberarea unui act de identitate în termenul prevăzut 
de lege, 278 sunt plecate în străinătate, 443 sunt plecate în alte localităţi, 54 sunt posibil 
decedate, 26 sunt arestate, 396 sunt necunoscute la adresă, iar 21 reprezintă alte 
cazuri. 

La solicitarea autorităţilor administraţiei publice locale, a instituţiilor sau a 
persoanelor interesate, au fost executate 129 acţiuni cu camera mobilă, fiind puse în 
legalitate pe linie de evidenţă a persoanelor un număr de 773 persoane 
netransportabile sau internate în unităţi sanitare ori de ocrotire socială, reţinute, arestate 
ori care execută pedepse privative de libertate, precum şi a celor care locuiesc în 
localităţi izolate sau aflate la distanţe mari de serviciul public comunitar de evidenţă a 
persoanelor, în condiţiile art. 51 din Hotărârea de Guvern nr. 1375/2006 privind Normele 
metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi 
actele de identitate ale cetăţenilor români.  

Astfel numărul actelor de identitate eliberate în cursul anului 2008 se ridică la 
36601, din care 35501 cărţi de identitate şi 1100 cărţi de identitate provizorii, vizele de 
reşedinţă aplicate cifrându-se la 2954. 

Statistica activităţii de evidenţă a persoanelor desfăşurată la nivelul Judeţean 
Gorj în anul 2008 este prezentată în anexa 1. 

Activităţile mai sus menţionate au caracter de permanenţă, urmând ca aspectele 
circumscrise acestor activităţi să fie consemnate în rapoartele trimestriale referitoare la 
aplicarea a Planului de măsuri I.N.E.P. - I.G.P.R. nr. 73155/10655 din 2004 pentru 
impulsionarea activităţii de punere în legalitate a cetăţenilor cu acte de identitate. 

În vederea realizării măsurilor ce revin serviciilor publice comunitare de evidenţă 
a persoanelor în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 522/2006 pentru 
modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 430/2001 privind aprobarea 
Strategiei Guvernului României de îmbunătăţire a situaţiei romilor, punctul 25 – 
„Asigurarea consilierii necesare obţinerii actelor de identitate şi a certificatelor de stare 
civilă pentru cetăţenii români de etnie rromă‖, o altă direcţie prioritară este reprezentată 
de monitorizarea situaţiei rromilor la nivelul Judeţean Gorj. 

În perioada ianuarie - noiembrie s-a derulat proiectul finanţat din fonduri 
PHARE,,Un pas înainte”, în valoare de 44.990 Euro, implementat în parteneriat între 
Consiliul Judeţean, Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Gorj şi 
Uniunea Rromilor Creştini din România, printre obiectivele acestuia regăsindu-se 
evaluarea numărului de persoane fără acte de identitate în localităţile ţintă, realizarea 
de acte de identitate şi stare civilă pentru cetăţeni rromi, consilierea cetăţenilor rromi cu 
privire la punerea în legalitate pe linie de evidenţa persoanelor şi stare civilă. 

Activităţile comune pentru realizarea obiectivelor au constat în întâlniri periodice 
cu reprezentanţii U.R.C.R. şi cei ai Consiliului Judeţean, discutarea obiectivelor 
generale şi specifice ale proiectului, insistându-se pe sarcinile comune referitoare la 
punerea în legalitate a cetăţenilor rromi în ceea ce priveşte actele de stare civilă şi 
actele de identitate, stabilirea modalităţilor de depunere a cererilor de eliberare a actelor 
de identitate însoţite de documentele necesare, dezbaterea modalităţilor concrete 
privind consilierea comunităţilor de rromi pe probleme de specialitate, în vederea 
realizării obiectivelor proiectului. 
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Potrivit datelor declarate de reprezentantul U.R.C.R., în urma derulării proiectului 
au fost întocmite pentru cetăţenii rromi 625 de acte de identitate şi 163 acte de stare 
civilă. 

Având în vedere necesitatea aplicării în practică a exigenţelor Uniunii Europene 
în legătură cu situaţia persoanelor asistate în unităţile sanitare şi de protecţie socială, 
monitorizarea situaţiei privind punerea în legalitate pe linie de evidenţă a 
persoanelor a asistaţilor şi minorilor instituţionalizaţi în unităţile sanitare şi de 
protecţie socială reprezintă o altă coordonată importantă a activităţii D.C.J.E.P. 

În acest sens a fost încheiat între D.C.J.E.P. şi Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Gorj Protocolul privind activităţile desfăşurate în vederea 
punerii în legalitate pe linie de stare civilă şi de evidenţă a persoanelor a asistaţilor şi 
copiilor instituţionalizaţi în unităţile sanitare şi de protecţie socială nr. 
356/3803/28.03.2008. 

În conformitate cu Planul de măsuri pentru punerea în legalitate pe linie de stare 
civilă şi de evidenţă a persoanelor, a asistaţilor şi copiilor instituţionalizaţi în unităţile 
sanitare şi de protecţie socială întocmit la nivelul D.C.J.E.P. Gorj nr. 374/2008, s-au 
efectuat s-au desfăşurat 172 de controale, cu această ocazie fiind puse în legalitate 210 
persoane cu acte de identitate sau vize de reşedinţă. La data de 31.12.2008 nu se află 
în unităţile sanitare şi de protecţie socială persoane minore sau majore nepuse în 
legalitate pe linie de stare civilă şi evidenţă a persoanelor. 

Cu ocazia acestor controale au fost reinstruiţi factorii de răspundere cu privire la 
obligaţiile legale ce le revin pe această linie şi s-a urmărit identificarea persoanelor 
neînregistrate la starea civilă ori nepuse în legalitate pe linia actelor de identitate. 
 În acest sens s-a avut în vedere personalul căruia îi revin sarcini directe pe 
această linie din secţiile de maternitate, pediatrie, centre de plasament (completarea 
declaraţiilor în vederea stabilirii identităţii mamei, art. 19 şi art. 23 din Legea nr. 
119/1996 privind înregistrarea la starea civilă a copiilor abandonaţi de părinţi etc.) 

Pe parcursul fiecărei luni s-a analizat situaţia persoanelor asistate din unităţile 
sanitare şi de ocrotire socială, ţinându-se cont de fiecare caz în parte, urgentându-se 
verificarea şi procurarea certificatelor de naştere pentru punerea în legalitate a 
acestora. S-a atras atenţia personalului cu atribuţii pe linia păstrării actelor de stare 
civilă şi de identitate în vederea evitării pierderii, distrugerii, deteriorării, furtului ori 
folosirii în alte scopuri ilegale de către titulari. 

S-au prelucrat cu această ocazie prevederile O.G. nr. 97/2005 cu referire la 
respectarea strictă a prevederilor acestui act normativ pentru a evita consecinţele de 
natură contravenţională la care se supun privind punerea în legalitate a persoanelor pe 
linia domicilierii la sediul unităţii de ocrotire, în cazul identificării părinţilor, fiind verificate 
totodată menţiunile făcute în cartea de imobil exemplarul I. 
 De asemenea, personalul din unităţile sanitare şi de ocrotire socială a fost 
reinstruit în legătură cu caracteristicile, forma şi conţinutul actelor de identitate în scopul 
prevenirii folosirii documentelor false. 

D.C.J.E.P. coordonează activităţile de producere şi distribuire a cărţilor de 
alegător pentru tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani şi nu sunt în posesia 
acestor documente. 

Cărţile de alegător au fost produse şi înmânate odată cu eliberarea cărţii de 
identitate pentru persoanele majore sau în baza Protocolului privind realizarea sarcinilor 
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comune pentru distribuirea cărţilor de alegător, încheiat între Inspectoratul Naţional 
pentru Evidenţa Persoanelor – Centrul Naţional de Administrare a Bazelor de Date 
privind Evidenţa Persoanelor – Inspectoratul General al Poliţiei Române pentru 
persoanele care au împlinit 18 ani şi sunt deja posesoare de cărţi de identitate. 

Astfel trimestrial au fost efectuate selecţiile din bazele de date locale pentru 
tinerii care au împlinit 18 ani în cursul trimestrului anterior, fiind produse de către 
BJABDEP Gorj un număr de 5580 cărţi de alegător. Acestea au fost înaintate DCJEP 
Gorj, care le-a transmis SPCLEP, spre a fi distribuite către structurile de ordine publică 
în baza Protocolului comun. 

Cărţile de alegător care nu pot fi distribuite de formaţiunile de ordine publică din 
judeţ sunt returnate către serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor 
de care arondează localitatea de domiciliu a titularului cărţii de alegător, în vederea 
distribuirii lor la ghişeu. 

Punerea în practică a conceptului de « ghişeu unic » la nivelul celor 5 servicii 
publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor care preiau acte în acest sistem 
(Motru, Tg. Cărbuneşti, Rovinari, Novaci, Bumbeşti Jiu), s-a concretizat în primirea unui 
număr de 1020 cereri de eliberare a paşapoartelor simple, care au fost transmise 
Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple Gorj. 
După confecţionarea paşapoartelor, acestea au fost predate serviciilor publice 
comunitare locale de evidenţă a persoanelor spre a fi înmânate solicitanţilor.  
 Odată cu încadrarea celui de-al doilea lucrător regim evidenţa persoanelor la 
SPCLEP Turceni au fost create premisele pentru demararea activităţii de linie de ghişeu 
unic şi la nivelul acestui serviciu. În urma discuţiilor purtate cu şeful SPCEEPS Gorj s-a 
stabilit ca activitatea pe această linie să înceapă în cursul lunii ianuarie 2009, până la 
această perioadă derulându-se activităţile de instruire a noului lucrător pe linie de 
evidenţa persoanelor şi paşapoarte. De asemenea au fost purtate discuţii cu 
conducerea Trezoreriei Gorj în vederea deschiderii în oraşul Turceni a unui punct de 
lucru pentru ca cetăţenii să poată plăti taxele aferente eliberării paşaportului. 

Rolul coordonator al DCJEP privind activitatea de întocmire a listelor 
electorale permanente. 

În perioada premergătoare scrutinurilor din acest an au fost dispuse măsuri astfel 
încât serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor să realizeze 
actualizarea la zi a bazelor de date locale conform modificărilor intervenite în statutul 
civil al persoanelor, domiciliul sau reşedinţa acestora, pierderea/dobândirea drepturilor 
electorale şi corectării erorilor din bazele de date, asigurarea calităţii listelor electorale 
constituind o preocupare permanentă în legătură cu un celălalt obiectiv de bază al 
activităţii D.C.J.E.P. – eliberarea actelor de identitate.  

În cadrul convocării periodice a şefilor SPCLEP şi lucrătorilor regim evidenţă din 
cadrul acestora au fost prelucrate prevederile actelor normative şi radiogramele de linie 
referitoare la alegerile autorităţilor administraţiei publice locale din 01.06.2008, precum 
şi pentru alegerea Camera Deputaţilor şi a Senatului din 30.11.2008. 

Programului de lucru cu publicul în săptămâna premergătoare alegerilor şi în 
data alegerilor, a fost prelungit, mediatizându-se totodată acest fapt.  

Întrucât în unele localităţi de la nivelul Judeţean Gorj imobilele nu sunt 
numerotate, lucrătorii SPCLEP împreună cu cei ai BJABDEP Gorj au depus eforturi 
deosebite pentru arondarea punctuală a unui număr însemnat de cetăţeni. 
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În urma ultimului scrutin nu au fost semnalate neconformităţi în ce priveşte 
conţinutul listelor electorale, iar activitatea structurilor de evidenţă a persoanelor din 
judeţ nu a făcut obiectul aprecierilor negative din partea instituţiilor implicate în alegeri, 
formaţiunilor politice ori media locală.  

Activitatea desfăşurată pe linia Legii nr. 677/2001 pentru protecţia 
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera 
circulaţie a acestor date.  

Furnizările de date cu caracter personal s-a efectuat cu respectarea prevederilor 
Legii 677/2001, serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor fiind notificate 
ca operator de date cu caracter personal la Autoritatea Naţională de Supraveghere a 
Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal. 

Cumulat, în cursul anului 2008, au fost efectuate 66292 verificări în RNEP, din 
care 49951 pentru Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, 633 pentru Ministerul 
Apărării Naţionale, 10986 pentru alte ministere, 1638 pentru agenţi economici şi 3084 
pentru persoane fizice. 

Lucrătorii Compartimentului Informatică din cadrul Serviciului de Evidenţă a 
Persoanelor au asigurat asistenţa de specialitate atât pentru D.C.J.E.P. cât şi pentru 
serviciile locale în vederea asigurării conectării la Reţeaua de Comunicaţii Voce - Date 
prin nodul de la Biroul Judeţean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa 
Persoanelor.  
 Furnizorul de servicii VODAFONE a finalizat activităţile de instalare a 
echipamentelor specifice fiind încheiate procese - verbale de predare - primire între 
VODAFONE şi D.C.J.E.P., respectiv primăriile ce au în subordine servicii publice 
comunitare locale de evidenţă a persoanelor.  

Specialiştii Compartimentului Informatică, ai B.J.A.B.D.E.P. şi S.T.S. au colaborat 
pentru definitivarea setărilor echipamentelor de comunicaţii.  

În paralel cu aceste activităţi s-a desfăşurat reconfigurarea reţelei interne a 
D.C.J.E.P.. 

Site-ul Direcţiei a fost reproiectat şi este în permanenţă actualizat în vederea 
informării corecte a vizitatorilor acestuia. 

Compartimentul informatică a asigurat tehnoredactarea situaţiilor statistice, 
analizelor periodice întocmite de structurile Direcţiei, a executat activităţi de întreţinere 
preventivă a echipamentelor din dotare şi a asigurat protecţia datelor cu caracter 
personal şi a informaţiilor gestionate. 

Activităţile de studii şi documentare au vizat în special cunoaşterea tehnologiei 
VPN prin care s-a realizat conectarea serviciilor de evidenţă a persoanelor la Reţeaua 
de Comunicaţii Voce Date a Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, având ca 
obiectiv emiterea cărţii electronice de identitate începând cu data de 01.01.2011. 

3. Activităţi pe linie de stare civilă 

 În perioada analizată, activitatea Biroului Stare Civilă din cadrul Direcţiei 
Comunitare Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Gorj, s-a desfăşurat în conformitate cu 
prevederile Legii 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, a Metodologiei pentru 
aplicarea unitară a dispoziţiilor Legii 119/1996, a Ordonanţei nr. 41/2003 privind 
dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, precum 
şi a radiogramelor primite de la Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor.  
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 În acest sens, au fost urmărite cu prioritate sarcinile şi obiectivele stabilite prin 
documentele de planificare a muncii, respectiv Planul de măsuri şi acţiuni anual şi 
semestrial întocmit la nivelul Direcţiei precum şi graficul trimestrial cu termene şi 
responsabilităţi concrete, existent la Biroul Stare Civilă. 

Astfel, obiectivul prioritar al celor cinci funcţionari angajaţi ai acestui birou a fost 
verificarea modului de organizare a activităţii şi respectarea dispoziţiilor legale de către 
ofiţerii de stare civilă din cadrul primăriilor de pe raza judeţului. În acest sens, în 
conformitate cu graficul anual, a fost efectuat un număr de 91 deplasări în teren, din 
care 2 la municipii, 11 controale şi recontroale la oraşe, 78 controale şi recontroale la 
comune. 
    Cu ocazia efectuării acestor verificări în teren, s-a constatat faptul că, în general 
ofiţerii de stare civilă respectă dispoziţiile legale şi metodologice, pentru eliberarea 
certificatelor de stare civilă există documente justificative şi nu au fost înregistrate cazuri 
de dispariţie a documentelor cu regim special. 

Totusi, a fost luată măsura sancţionării contravenţionale a ofiţerului de stare civilă 
delegat de la Primăria Albeni, în conformitate cu prevederile Legii 119/1996 cu privire la 
actele de stare civilă, pentru întârziere în comunicarea menţiunilor de stare civilă la 
exemplarul II. 
 În perioada analizată, o altă activitate importantă a fost aceea de primire a 
dosarelor privind solicitarea transcrierii unor certificate sau extrase de stare civilă emise 
de către autorităţile străine, completarea verificărilor şi înaintarea documentaţiilor către 
INEP în vederea obţinerii aprobării. Astfel, în perioada 01.01. - 31.12.2008 au fost 
verificate şi înaintate 206 astfel de referate privind transcrierea a 167 extrase de 
naştere, 23 de căsătorie şi 16 de deces.  

Tot în această perioadă au mai fost avizate 75 dosare de rectificare ale actelor 
de stare civilă şi s-au întocmit 36 dosare de schimbare de nume pe cale administrativă, 
în 35 dintre acestea fiind dată dispoziţia de admitere de către Preşedintele consiliului 
judeţean. 

O mare parte din programul de lucru a fost afectată, în intervalul de timp analizat, 
activităţii desfăşurate în arhiva cu registre de stare civilă a direcţiei, fiind operate de 
către funcţionarii Biroului Stare Civilă în registrele de exemplarul II un număr de 11854 
menţiuni. 
  De asemenea, la solicitarea instituţiilor prevăzute de lege, au fost eliberate 212 
extrase de pe actele de stare civilă. 
 În cursul anului au fost încheiate un număr de 22 căsătorii mixte între cetăţenii 
români şi străini, şi a fost înregistrată o situaţie în care o persoană a renunţat la 
cetăţenia română. 
 Având în vedere faptul că una din atribuţiile specifice ale biroului constă în 
asigurarea pentru toate primăriile de pe raza de competenţă a materialelor şi 
documentelor cu regim special, în această perioadă au fost ridicate de la INEP un 
număr de 16 000 certificate de stare civilă, dintre care 7000 de naştere, 4000 de 
căsătorie, 5000 de deces, precum şi 76 de registre, dintre care 26 de naştere, 24 de 
căsătorie şi 26 de deces. Pe plan local, au fost distribuite către primării 17025 certificate 
de stare civilă ( 7550 de naştere, 3975 de căsătorie, 5500 de deces), 56 registre de 
stare civilă (18 de naştere, 18 de căsătorie şi 20 de deces ) precum şi 1.600 ml. 
cerneală specială. 
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 O importanţă deosebită a fost acordată instruirii profesionale a delegaţilor de 
stare civilă din judeţ, în perioada analizată, fiind organizate şi executate convocări 
metodologice, atât la sediul D.C.J.E.P., cât şi pe centre zonale, ocazie cu care au fost 
prelucrate dispoziţiile legale şi metodologice în domeniu şi au fost dezbătute aspectele 
ridicate de către ofiţerii de stare civilă. 

În vederea aplicării unitare pe raza Judeţean a dispoziţiilor, eşaloanelor 
superioare în domeniu, Biroul de Stare Civilă a asigurat în această perioadă 
transmiterea către primării a radiogramelor I.N.E.P., având totodată şi rolul de 
coordonator al activităţii de judeţ prin acordarea de sprijin şi consultanţă de specialitate 
acolo unde s-a solicitat. 
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X. SALVARE MONTANĂ 

Serviciului Public Judeţean 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 şi în mediul subteran speologic, amenajarea şi 
întreţinerea traseelor turistice montane, patrularea preventivă în zonele montane cu flux 
turistic mare, grad de periculozitate ridicat şi în staţiunile montane de practicare 
intensivă a sporturilor de iarnă, deplasarea de urgenţă la locul solicitat, salvarea 
accidentatului sau a bolnavului, acordarea primului ajutor medical şi transportarea 
acestuia la prima unitate medicala de specialitate.  
 Acţiunile de patrulare - prevenire s-au concentrat către zonele cu 
mare afluenţă turistică, astfel : 
- In zona munţilor Cerna, Mehedinţi, Godeanu s-au efectuat peste 132 de zile/om în 

următoarele perimetre de interes turistic : Cloşani, lac Valea Mare, Izvoarele 
Cernei, Cerna Sat, Motru Sec, pe creasta munţilor Godeanu, pe traseele turistice 
pedestre din munţii Mehedinţi şi în munţii Godeanu; 

- In zona munţilor Vâlcan s-au efectuat peste 202 de zile/om în următoarele 
perimetre de interes turistic: Lainici, Şusiţa, Cheile Sohodolului, Valea Bâlta, Vâja, 
Tismana, Valea şi Plaiul Pocruia, zona de alpinism Cheile Sohodolului, perimetrele 
speologice Runcu, Tismana, Pocruia şi pe cele 8 trasee turistice pedestre; 

- in zona munţilor Parâng s-au 
efectuat 106 de zile/om în 
următoarele perimetre de 
interes turistic Cheile 
Olteţului, Cheile Galbenului , 
zona de campare  alpină 
Gâlcescu, Lainici, perimetru 
speologic Polovragi – Baia 
de Fier, zonele de alpinism 
Polovragi şi Baia de Fier şi 
pe cele 10 trasee turistice 
pedestre de creasta şi 
adiacente. 
Aceste activităţi s-au 

organizat la fiecare sfârşit de săptămână şi permanent pe perioada vacanţelor şcolare, 
în cel puţin două locaţii diferite, reuşindu-se astfel asigurarea unui grad de răspundere 
la acţiuni de 100%.  

În cursul anului 2008 s-au realizat un număr de peste 800 zile patrulare/om, 
asistenţa la punctul sanitar al Bazei de Intervenţie Salvamont de la Rânca fiind 
asigurată în regim de permanenţă cu 1 -10 salvatori, în funcţie de sezon şi afluxul de 
turişti din zonă. 
 În vederea pregătirii specifice a salvatorilor montani s-a asigurat participarea la 
şcolile naţionale de pregătire salvamont şi s-a organizat lunar câte una - două acţiuni de 
pregătire centralizată şi omogenizare a salvatorilor angajaţi şi voluntari precum şi de 
atragere şi formare de noi salvatori candidaţi . 
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În baza relaţiilor de colaborare cu echipe similare din ţările cu mare tradiţie în 
salvarea montană, un salvator alpin din cadrul S.P.J. Salvamont Gorj a participat gratuit 

şi a absolvit cursurile şcolii de salvare 
montană de iarnă, din Germania. 
 Pe lângă acestea, Serviciul Public 
Judeţean Salvamont Gorj, s-a implicat 
în activitatea de repunere în valoare, 
dezvoltare şi promovare a 
potenţialului turistic al judeţului Gorj, 
având membri în grupurile de lucru 
organizate la nivel judeţean şi regional, 
pentru întocmirea planului de dezvoltare 
socială şi economică, precum şi un 
membru în Comisia Naţională a 
Muntelui. 

Astfel, cele 6 programe turistice concepute de noi pe 
specificul judeţului Gorj : „Acasă la Brâncuşi‖, „Mânăstirile 
Gorjului‖, „Peşterile Gorjului‖, „Rânca Super-schi‖, „Gorj Eco-
turism‖ şi „România - Gorj - Adventure‖, au fost popularizate şi 
promovate la Târgul Naţional de Turism al României din aprilie 
2008 şi la Târgul Internaţional de Turism al României, în luna 
octombrie a anului 2008, la Târgul de Turism al Bucureştilor - 
luna mai şi la târgul regional al Olteniei. 

Baza de date a Centrului de Informaţii Turistice s-a 
reactualizat în permanenţă şi a fost pusă la dispoziţia tuturor 
turiştilor interesaţi, încercându-se promovarea acesteia prin 
toate mijloacele : presă, internet, târguri turism, materiale 
promoţionale etc. 

De asemenea, s-a reuşit încheierea unei colaborări cu 
studioul teritorial de radio „Radio Oltenia‖ în baza căreia, 
săptămânal, beneficiem gratuit de un spaţiu de emisie pentru a promova destinaţii 
turistice din judeţul Gorj. 
 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 2008, în zona montană a 
judeţului Gorj s-a răspuns la un număr de 
204 de solicitări, majoritatea accidente pe 
pârtia de schi (110), alte cazuri asistate la 
punctul sanitar Rânca (39), restul,accidente 
specifice perioadei de vară, înregistrându-se 

două  accidente mortale, toate datorate unor activităţi economice.  
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 În colaborare cu instituţiile de învăţământ din judeţ au fost organizate 
acţiuni de educaţie montană, ecologică şi de prim ajutor, în rândul copiilor şi 
tinerilor, asigurându-se şi asistenţă de specialitate pe perioada desfăşurării acţiunilor 
şcolare organizate în zona montană. Au fost încheiate parteneriate de colaborare cu 11 
unităţi de învăţământ din judeţul Gorj.  
 De asemenea, echipele de salvatori au participat la acţiuni de 
salvare/recuperare de victime din mediul acvatic (în cadrul S.P.J. Salvamont existând 
singurii scafandrii din judeţul nostru), precum şi la acţiuni ale Inspectoratului Poliţiei 
Judeţene Gorj, în căutarea de persoane dispărute. Serviciul Salvamont a fost cooptat în 
structura complexă de intervenţie rapidă a Poliţiei Judeţene Gorj, în cazul semnalării de 
dispariţii de copii. 
 În anul 2008 am obţinut fonduri nerambursabile, printr-un program 
de finanţare, pentru amenajarea unui număr de cinci trasee turistice montane în 
comunele Baia de Fier, Crasna, Bumbeşti Jiu, Tismana şi Padeş, realizarea unui nou 
program turistic ―ECO Turism în Gorj‖ şi a materialelor promoţionale necesare 
promovării acestuia, pagină web şi pliante. 
 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 2008 s-a organizat o competiţie de automobilism /viteza pe traseu 
montan (doua etape de CN),  două concursuri de turism montan şi două competiţii 
locale de schi alpin . 

De asemenea, s-a colaborat la realizarea unor emisiuni radio/TV şi a unor 
articole în presa scrisă cu caracter promoţional al potenţialului turistic al judeţului Gorj 
cu următoarele posturi de televiziune şi radio : TVR 1, TVR 2, TVR Internaţional, TVR 
Cultural, TVR Craiova, Antena 1, PRO TV, Realitatea, Radio 21, Radio Craiova, Radio 
România Internaţional etc. 
 In anul 2008 s-a reuşit achiziţionarea unei ambulanţe tip autoturism de teren, 
a unui snowmobil, mijloace de transport performante care permit reducerea timpului de 
răspuns la intervenţie. De asemenea, au fost achiziţionate o serie de echipamente 
specifice de salvare, pentru unele dintre ele efectuându-se importuri directe de la 
producătorii din UE, obţinându-se astfel economii substanţiale. 

Activitatea financiar-contabilă s-a desfăşurat 
bine, realizându-se o execuţie bugetară de 99,9%. 

In cursul anului 2008 s-a acordat o mare 
atenţie pregătirii de noi membri salvamont, reuşindu-
se atestarea a patru noi membri voluntari şi 
promovarea acestora în echipele de salvatori.  

Considerăm ca a fost un an bun pentru 
activitatea Salvamont la nivelul judeţului Gorj, an în 
care s-a reuşit să se facă faţă tuturor solicitărilor şi, 
mai ales, să se cristalizeze un nucleu puternic de 
salvatori profesionişti şi voluntari care să poată 
menţine mereu activitatea de salvare montană la un 
nivel foarte bun. 
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XI. DEZVOLTAREA ŞI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII 
 

Activitatea desfăşurată în cursul anului 2008 s-a materializat într-o serie de 
realizări ce s-au înscris pe un curs ascendent faţă de anii precedenţi. Realizările 
înregistrate în anul 2008 au fost posibile şi datorită numeroaselor demersuri făcute în 
vederea creşterii fondurilor necesare realizării lucrărilor de reabilitare, modernizare, 
reparaţii curente şi capitale pe reţeaua de drumuri publice judeţene, precum şi 
realizarea lucrărilor tehnico-edilitare la nivelul întregului judeţ.  

Direcţiile de specialitate au asigurat în cadrul Consiliului Judeţean îndeplinirea 
atribuţiilor ce-i reveneau 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 comunitare de utilităţii publice. 

Prin direcţiile de specialitate, Consiliul Judeţean promovează, urmăreşte şi 
asigură asistenţa tehnică de specialitate pentru lucrările finanţate total sau parţial de 
către Consiliul Judeţean si, în acelaşi timp, oferă la cerere, consiliilor locale, sprijin în 
promovarea unor investiţii finanţate din fonduri locale sau externe. 

1. Investiţii    

a) Infrastructură rutieră  

 
 Servicii de proiectare: 
Promovarea, elaborarea documentaţiilor tehnice, urmărirea execuţiei şi 

recepţia lucrărilor de modernizare, reabilitare, reparaţii capitale, reparaţii curente 
şi întreţinere pe reţeaua de drumuri publice . 

În elaborarea priorităţilor prind activitatea de drumuri, s-a avut în vedere starea 
de viabilitate, importanţa tehnico-economică a acestora, traficul mediu zilnic, 
modernizarea traseelor principale care fac legătura cu judeţele limitrofe, precum şi 
racordarea centrelor de comună la reţeaua de drumuri judeţene sau naţionale prin 
drumuri asfaltate. 

În anul 2008, Consiliul Judeţean Gorj a scos la licitaţie în vederea întocmirii 
documentaţiilor tehnico-economice următoarele obiective de investiţii:  

 Reabilitare DJ672, km 0+000-43+623, (DN67) Ciuperceni-Godineşti-
Tismana-Peştişani-Brădiceni-Buduhala, jud.Gorj” - au fost efectuate plăţi în valoare 
de 233.240,00 lei, reprezentând plata integrală pentru întocmirea studiului de 
fezabilitate de către societate comercială S.C. TRAPEC S.A. BUCUREŞTI în baza 
contractului de prestări servicii nr. 6223/61/C din 29.06.2007 

 ,,Reabilitare DJ675, km 0+000-25+000, (DN67) Tg-Cărbuneşti - Ţicleni-
Peşteana Jiu”- au fost efectuate plăţi în valoare de 135.660,00 lei, reprezentând plata 
integrală pentru întocmirea studiului de fezabilitate de către societate comercială S.C. 
TRAPEC S.A. BUCUREŞTI în baza contractului de prestări servicii nr.6224/63/C din 
29.06.2007 

 ,,Reabilitare DJ 674, Vlăduleni – Urdari – Turceni – Ioneşti - limita jud. 
Mehedinţi, 38,4 km (km 0+000-38+400)”- au fost efectuate plăţi în valoare de 
44.349,00 lei, reprezentând cofinanţarea suportată de Consiliul Judeţean Gorj pentru 
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întocmirea studiului de fezabilitate, a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie, de 
către S.C. CONSILIER CONSTRUCT S.R.L în baza contractului de prestări servicii nr. 
5223/54/C din 22.05.2008 

 „Reabilitare DJ 673A, Dragoteşti-Mătăsari - DN67 27,79 km” - au fost 
efectuate plăţi în valoare de 35.950,60 lei, reprezentând cofinanţarea suportată de 
Consiliul Judeţean Gorj pentru întocmirea studiului de fezabilitate, a proiectului tehnic şi 
a detaliilor de execuţie, de către S.C. CONSIS PROIECT S.R.L. în baza contractului de 
prestări servicii nr. 5222/55/C din 22.05.2008. 

 Elaborare studii şi prognoze pentru întreţinerea, dezvoltarea unitară şi 
sistematizarea drumurilor publice – au fost efectuate plăţi în valoare de 547.400,00 
lei reprezentând restul rămas de plată din valoarea totală a contractului nr. 10970/98C 
din 07.11.2007încheiat cu societatea comercială S.C. POLITEH`S CONSULT S.R.L 

 
 Execuţie lucrări 
 Protecţia resurselor naturale în judeţul Gorj, pe teritoriul localităţilor 

Bustuchin, Obârşia şi Ioneşti 
Proiectul a avut trei puncte de lucru: Bustuchin, Obârşia (comuna Dănciuleşti) şi 

Ioneşti, după cum urmează: 
Punct de lucru nr.1: Consolidare terasamente pe DJ 675C, km 13+200, în 

comuna Bustuchin, judeţul Gorj 
 Punct de lucru nr.2: Consolidare terasamente pe DJ 605A, km 49+900, Obârşia 

(comuna Dănciuleşti) 
Punct de lucru nr.3: Consolidare terasamente pe DJ 674, km 33+000, comuna 

Ioneşti, judeţul Gorj 
Execuţia lucrărilor la cele trei consolidări de mai sus a fost finalizată în anul 2008. 
Pentru execuţia obiectivului de investiţie „Consolidare terasamente pe DJ 675C, 

km 13+200, în comuna Bustuchin, judeţul Gorj‖ a fost încheiat contractul nr. 4636/39/C 
din 07.05.2008 în valoare de 434.859,32 lei cu Asociaţia S.C. T.P.S.U.D. S.A. BĂLTENI 
– S.C. COREMI INTER S.A. Suma plătită de Consiliul Judeţean Gorj în anul 2008, 
conform procentului de cofinanţare a fost de 179.827,65 lei.  
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Execuţie lucrări la obiectivul de investiţie „Consolidare terasamente pe DJ 675C, 
km 13+200, în comuna Bustuchin, judeţul Gorj” 

 
Pentru execuţia obiectivului de investiţie „Consolidare terasamente pe DJ 674, 

km 33+000, în comuna Ioneşti, judeţul Gorj‖ a fost încheiat contractul nr. 2536/13/C din 
12.03.2008 în valoare de 1.670.566,62 lei cu S.C. SCT BUCUREŞTI S.A. Proiectantul 
lucrării a fost S.C. ROBRICONS S.R.L. CRAIOVA. Ordinul de începere al lucrărilor a 
fost emis în data de 01.04.2008 cu numărul 3437. Termenul de execuţie, conform 
contractului a fost de 8 luni. Suma plătită de Consiliul Judeţean Gorj în anul 2008, 
conform procentului de cofinanţare a fost de 764.834,78 lei.  

 

 
Recepţie la terminarea lucrărilor la obiectivul de investiţie,,Consolidare 

terasamente pe DJ 674, km 33+000, în comuna Ioneşti, judeţul Gorj” 
 
Pentru execuţia obiectivului de investiţie „Consolidare terasamente pe DJ 605A, 

km 49+900, Obârşia, judeţul Gorj‖ a fost încheiat contractul nr. 2538/14/C din 
12.03.2008 în valoare de 494.463,27 lei cu S.C. ROVIMCON COMPANY S.A. 
ROVINARI. Proiectantul lucrării a fost S.C. GEOCONSULTING S.R.L. TG.JIU. Ordinul 
de începere al lucrărilor a fost emis în data de 04.06.2008 cu numărul 5592. Termenul 
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de execuţie, conform contractului a fost de 6 luni. În urma notificării constructorului, a 
fost efectuată recepţia la terminarea lucrărilor şi s-a încheiat procesul verbal 
nr.12566/28.11.2088. Suma plătită de Consiliul Judeţean Gorj în anul 2008, conform 
procentului de cofinanţare a fost de 194.241,61 lei.  

 
   
 
 
  
 
 

Execuţie 
lucrări la obiectivul 
de investiţie 

„Consolidare 
terasamente pe DJ 
605A, km 49+900, 
Obârşia” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ameliorare albie în zona podului şi consolidare rampe de acces pe pod 

pe DJ 675C, km 0+450, Popeşti 
 
Consiliul Judeţean Gorj a încheiat contractul nr.10648 din 30.10.2007 în valoare 

de 352.721,56 lei, cu S.C. CONROM S.R.L. TG. JIU. Proiectantul lucrării a fost S.C. 
GEOCONSULTING S.R.L. TG.JIU. Ordinul de începere al lucrărilor a fost emis în data 
de 08.11.2007 cu nr.11028. Termenul de execuţie conform contractului a fost de 4 luni. 
În urma notificării constructorului cu numărul 6146/23.06.2008, a fost efectuată recepţia 
la terminarea lucrărilor şi s-a încheiat procesul verbal la terminarea lucrărilor 
nr.7050/15.07.2008. În anul 2008 au fost efectuate plăţi în valoare de 353.339,94 lei. 
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Recepţie la terminarea lucrărilor la obiectivul de investiţie „Ameliorare albie în 

zona podului şi consolidare rampe de acces pe pod pe DJ 675C, km 0+450, Popeşti” 
 
 Modernizare sistem rutier DJ 674B, Negomir-Borăscu 
 
Consiliul Judeţean Gorj a încheiat contractul nr.10647 din 30.10.2007 în valoare 

de 1.782.758,04 lei, cu S.C. ECPROD S.A.ROVINARI. Proiectantul lucrării a fost S.C. 
PROREDRUM S.R.L. Tg-Jiu. Ordinul de începere al lucrărilor a fost emis în data de 
05.11.2007 cu nr.10861. Termenul de execuţie conform contractului a fost de 4 luni. În 
urma notificării constructorului cu numărul 11415 din 11.11.2008, a fost efectuată 
recepţia la terminarea lucrărilor şi s-a încheiat procesul verbal la terminarea lucrărilor 
nr.12016 din 26.11.2008. În anul 2008 au fost efectuate plăţi în valoare de 1.088.302,12 
lei. 

 
 
Recepţie la terminarea lucrărilor la obiectivul de investiţie,,Modernizare sistem 

rutier DJ 674B, Negomir - Borăscu” 
 
 Reabilitare sistem rutier pe DJ 671, Apa Neagră – Padeş – Cloşani – 

Valea Mare, km 15+000-18+584 
Execuţia obiectivului de investiţie a fost cuprinsă în lista,,alte cheltuieli de 

investiţii‖ pe anul 2007, cap.84.12. Consiliul Judeţean Gorj a încheiat contractul 
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nr.10394/95/C în valoare de 1.444.820,38 lei, cu S.C. ANCORAD OLTENIA S.A. . 
Proiectantul lucrării a fost compartimentul de drumuri publice din cadrul Direcţiei 
Tehnice a Consiliului Judeţean Gorj.. Termenul de execuţie conform contractului a fost 
de 2luni. În anul 2008 au fost efectuate plăţi în valoare de 740.352,83 lei. 

 
   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

Recepţie la terminarea lucrărilor la obiectivul de investiţie „Reabilitare sistem 
rutier pe DJ 671, Apa Neagră – Padeş – Cloşani – Valea Mare, km 15+000-18+584” 

 
 Reabilitare sistem rutier pe DJ 672C, Tălpăşeşti-Stroieşti-Runcu, km 

2+240-km 7+340 
 
Consiliul Judeţean Gorj a încheiat contractul nr.8606/82/C în valoare de 

1.948.112,11 lei, cu S.C. SCT BUCUREŞTI S.A.. Proiectantul lucrării a fost 
compartimentul de drumuri publice din cadrul Direcţiei Tehnice a Consiliului Judeţean 
Gorj. Termenul de execuţie conform contractului a fost de 16 luni. În anul 2008 au fost 
efectuate plăţi în valoare de 1.261.194,90 lei. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Reabilitare DJ 661, Ţînţăreni – Tg-Cărbuneşti – Săcelu - Crasna, km 

0+000-69+040 
Drumul judeţean DJ 661, Ţînţăreni – Tg-Cărbuneşti – Săcelu - Crasna, km 

0+000-69+040, îşi are originea în drumul european E79 (DN 66 – Filiaşi - Tg Jiu – 
Petroşani) la km 5+500 şi face legătura între partea de sud şi parte de nord a judeţului, 
având punctul terminus în localitatea Crasna, la intersecţia cu drumul judeţean DJ 665. 
Din punct de vedere administrativ, drumul judeţean DJ661 se desfăşoară pe teritoriul 
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judeţului Gorj şi traversează intravilanul oraşului Tg-Cărbuneşti (km37+100-48+000) şi 
teritoriile administrative ale următoarelor comune: Ţânţăreni (km 0+000-4+000), 
Turburea (km 4+000-16+000), Aninoasa (km 16+000-19+000), Săuleşti (km 19+000-
26+000), Bărbăteşti (km26+000-33+300), Jupâneşti (km 33+300-37+100), Albeni 
(km48+000-51+000), Bengeşti-Ciocadia (km 51+000-52+500), Săcelu (km 52+500-
65+500), Crasna (65+500-69+040). 

Având drept criterii prioritare importanţa economică a zonei pe care o 
traversează, intensitatea traficului, nevoia de a realiza o parte din numeroasele cerinţe 
ale populaţiei Judeţean, precum şi corelarea programului de reabilitare a drumurilor 
judeţene cu strategia naţională de reabilitare a drumurilor publice, Consiliul Judeţean 
Gorj a propus reabilitarea drumului judeţean DJ 661 Ţânţăreni –Tg-Cărbuneşti – Săcelu 
– Crasna, km 0+000-69+040. Astfel, într-o primă etapă a fost elaborat studiul de 
fezabilitate pentru acest obiectiv, indicatorii tehnico – economici actualizaţi ai investiţiei 
fiind aprobaţi prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 14/2007. Într-o etapă următoare a 
fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 33/2007 şi contractarea unui 
împrumut intern în valoare de 70.000.000,00 lei, sumă necesară pentru realizarea 
investiţiei ―Reabilitare drum judeţean DJ 661, Ţânţăreni –Tg-Cărbuneşti – Săcelu – 
Crasna, km 0+000-69+040‖. După obţinerea împrumutului intern urmare a unui contract 
încheiat cu SC BANCPOST SA, Consiliul Judeţean Gorj a demarat procedura de 
achiziţie publică de prestări servicii de proiectare şi execuţie lucrări ―Reabilitare DJ 661, 
Ţînţăreni – Tîrgu-Cărbuneşti – Săcelu - Crasna, km 0+000-69+040‖. Procedura de 
achiziţie a fost finalizată la începutul anului 2008, contractul de servicii de proiectare şi 
execuţie lucrări fiind semnat/încheiat în data de 15.02.2008 cu asociaţia S.C.T 
BUCURESTI S.A. – S.C. DIMAR S.R.L.– S.C. PROREDRUM S.R.L. 

În acest scop a fost semnat contractul de proiectare şi execuţie lucrări― 
Reabilitare drum judeţean DJ 661, Ţânţăreni –Tg-Cărbuneşti – Săcelu – Crasna, km 
0+000-69+040‖cu nr. DJRC/15/18.02.2008. Documentaţia de proiectare (proiect tehnic, 
detalii de execuţie, elaborare documentaţii de obţinere a avizelor, acordurilor, 
certificatului de urbanism şi autorizaţiei de construire, caietele de sarcini), a fost depusă 
la sediul Consiliului Judeţean Gorj cu numărul de înregistrare 4050 din 16.04.2008. 
Execuţia lucrărilor la obiectivul ―Reabilitare drum judeţean DJ661 Ţânţăreni – Tg 
Cărbuneşti – Săcelu – Crasna, km 0+000-69+040‖ a fost demarată în data de 
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09.05.2008 conform ordinului de începere nr.4787 şi urmează să se desfăşoare pe 
parcursul a 22,5 luni. 

 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 

Aşternere strat de binder 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atelier de compactare 
    
Execuţia lucrărilor de „Reabilitare pe DJ 661, Ţînţăreni-Tîrgu Cărbuneşti-Săcelu-

Crasna, km 0+000-69+040” 
 
 Marcaje rutiere 
Execuţia marcajelor rutiere pe drumurile publice judeţene, este strict necesară 

pentru desfăşurarea în condiţii de siguranţă a circulaţiei rutiere şi evitarea 
evenimentelor rutiere. 

 Din cauza traficului intens, a importanţei social-economice a anumitor 
zone şi a necesităţii promovării turistice a judeţului, s-a impus execuţia de premarcaje şi 
marcaje rutiere pe următoarele drumuri: 

 
Nr. crt. Denumirea drumului 

1 DJ 673 A Trestioara - Mătăsari - Strâmba Vulcan (27,79 km) 

2 DJ 673 Ploştina – Slivileşti – Borăscu – Turceni (36,65 km) 

3 DJ 675 Cărbuneşti – Peşteana (25,00 km) 

4 DJ 665 D Pociovalişte – Siteşti (4,81 km) 

5 DJ 675 C Logreşti-Bustuchin- Alimpesti -Peştera Muierii 
(12,50 km) 

6 DJ 671 B Jirov - Văgiuleşti - Motru – Glogova (35,5 km) 
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7 DJ 671 Apa Neagră –Padeş-Cloşani-Valea Mare (18,7 km) 

8 DJ 675 B Câmpu Mare-Albeni-Alimpeşti (20,3 km) 

9 DJ 672 C DN 67-Tălpăşeşti-Stroieşti-Răchiţi-Runcu-Lim.Jud. 
HD (14,7 km) 

10 DJ 664 A Turcineşti-Rugi-Curpen-Stăneşti-Ursaţi (18,920km) 

11 DJ 674 Vlăduleni-Fărcăşeşti-Peşteana de Jos Urdari-Turceni-
Ioneşti –Lim.Jud. MH (38,4 km) 

  
  Lungimea totală a drumurilor judeţene pe care s-au executat marcaje 

rutiere este de 254 km, iar premarcajul - pe 152,298 km. 
 Marcajele executate au fost de două tipuri: longitudinale şi transversale. 
 Marcajele longitudinale de separare a sensurilor de circulaţie s-au 

executat, de regulă, din linie discontinuă simplă, iar în unele cazuri speciale se folosesc 
linii continue. 

Marcajele transversale pot fi: de oprire, de cedare a trecerii, de traversare pentru 
pietoni. 

Lucrările de marcaje rutiere au fost executate de societatea comercială S.C. 
UNIFLEX S.R.L. în baza contractului nr. 8081 din 13.08.2008 

În anul 2008 au fost efectuate plăţi în valoare de 668.725,07 lei. 
 

 
   
 
 
  
 
 
 
   
 
 
 
 
 
Recepţie la terminarea lucrărilor la obiectivul de investiţie,, Marcaje rutiere” 
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 Tratamente bituminoase simple executate la rece cu emulsie 

bituminoasă tip EBCR 60 
 
Datorită stării de degradare avansată a drumurilor judeţene s-a considerat că 

este necesară execuţia de tratamente bituminoase simple executate la rece cu emulsie 
bituminoasă tip EBCR 60, pe anumite drumuri judeţene. În urma desfăşurării procedurii 
de achiziţie public, lucrările de execuţie tratamente bituminoase simple executate la 
rece a fost câştigată de două societăţi comerciale: S.C. DRUMCO S.A. şi S.C. 
ANCORAD OLTENIA S.A. CRAIOVA. Lucrările au fost demarate în vara anului 2008. 

În anul 2008 au fost executate lucrări de tratamente bituminoase simple 
executate la rece cu emulsie bituminoasă pe următoarele drumuri judeţene. 

DJ 662, (DN66) Capul Dealului – Bibesti – Hurezani, km 0+000 -Km 19+000, L= 
19,000 km 

DJ 665A, ( DN 67 ) Balanesti – Voitestii din Vale – Musetesti, km 0+000 –km 
11+787, L= 11,787 km 

DJ 671B, Jirov – Vagiulesti – Motru – Glogova, km 25+300 – km 30+100, km 
31+575 – km 41+000,L=14,225 km 

DJ 664 A Turcineşti-Rugi-Curpen-Stăneşti-Ursaţi km 0+800 – 5+080, km 8+208-
18+920,       L=14,992 km 

DJ 671 Apa Neagra-Paseş-Cloşani-Valea Mare km 0+000 – 15+000, L=15,000 
km 

DJ 672 C DN 67-Talpăşeşti-Stroieşti-Răchiţi-Runcu-limită jud.HD, km 0+000 – 
2+240, km 9+000 – 20+718, L=13,958 km 

DJ 672 D DN 67 D-Leleşti-Dobriţa-Runcu km 0+000 – 4+100, L=4,100km 
DJ 674 C Câlnic-Şomăneşti-DN 66, km 0+000 – 7+058, L=7,058 km 
DJ 675 B Câmpu Mare-Albeni-Alimpeşti, km 0+000 – 19+000, L=19,000 km 
  În anul 2008 au fost executate şi decontate lucrări în valoare de 

3.092.409,18 lei  

 
 
   
Recepţie la terminare lucrărilor la obiectivul de investiţii „Tratamente bituminoase 

simple executate la rece cu emulsie bituminoasă tip EBCR 60‖ 
 
 



Consiliul Județean Gorj             Raportul Președintelui 2008 

 

149 

 

b) Patrimoniu public al judeţului 

 
 Amenajare clădire P+2E pentru Inspectoratul pentru Situaţii de 

Urgenţă, împrejmuire teren şi racorduri utilităţi, localitatea Tg-Jiu, cartier Bârseşti - 
investiţia de bază a fost finalizată în luna decembrie 2007 şi a fost recepţionată şi pusă 
în funcţiune în cursul anului 2008. Obiectivul general al investiţiei a fost crearea 
condiţiilor de desfăşurare a activităţilor centrului judeţean de formare şi evaluare a 
personalului din serviciile voluntare de urgenţă şi pentru asigurarea spaţiilor necesare 
depozitării materialelor de intervenţie şi a celor de protecţie civilă.  

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Extindere alimentare cu apă potabilă pentru ISU Gorj, str. Tismana nr. 1, 
Târgu-Jiu – investiţia a fost promovată în vederea racordării obiectivului 
menţionat mai sus, la reţeaua de apă potabilă, în scopul asigurării condiţiilor 
optime de desfăşurare a activităţii. Investiţia a fost finalizată, recepţionată şi pusă 
în funcţiune în anul 2008. Valoarea lucrărilor executate este de 26.460,82 lei. 
 

 Reparaţie capitală Muzeul Judeţean Gorj – în anul 2008 au continuat lucrările, 
obiectivul de investiţie fiind recepţionat în luna noiembrie. Valoarea decontată în 
anul 2008 pentru acest obiectiv este de 633.071,71 lei. 
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Muzeul Judeţean Gorj 

 
 Amenajare Secţie Oncologie – Spitalul Judeţean Gorj 

 Pentru asigurarea condiţiilor corespunzătoare desfăşurării actului medical în 
Secţia Oncologie a Spitalului Târgu-Jiu, în anul 2008 au fost achiziţionate şi contractate 
lucrările de amenajare a secţiei, care au fost finalizate şi recepţionate în luna aprilie a 
acestui an. Valoarea decontată în anul 2008 pentru serviciile de proiectare este de 
48.790,00 lei, iar valoarea decontată pentru lucrările executate este de 508.975,73 lei. 

       

 
 Reabilitare termică – Spitalul de pneumoftiziologie, localitatea Runcu, 

judeţul Gorj - investiţia se derulează prin „Programul Pilot privind reabilitarea 
termică a unor clădiri proprietate publică din domeniul asistenţei sociale şi 
ocrotirii sănătăţii, aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice 
locale‖, aprobat prin H.G. nr. 1868/2005. Lucrările au fost contractate de 
Compania Naţională de Investiţii S.A., finanţarea fiind asigurată din Fondul 
Elveţian de contrapartidă, surse M.D.L.P.L. şi buget propriu al judeţului. Din 
valoarea totală de 251.521,00 lei a cofinanţării ce îi revine Consiliului Judeţean 
Gorj, în anul 2008 au fost decontate lucrări în valoare de 140.728,00 lei. 
Lucrarea urmează a fi finalizată în cursul acestui an. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S 
Spitalul de pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” Dobriţa – com. Runcu 

 
 



Consiliul Județean Gorj             Raportul Președintelui 2008 

 

151 

c) Alimentări cu apă 

o alimentare cu apă prin programul finanţat în baza H.G. nr.577/1997: au 
continuat lucrările de alimentare cu apă la sate, însumând un total de 2.204.204,00 lei, 
din care: 

 Alimentare cu apă comuna Bustuchin, satul Zevelceşti şi Pojaru, în 
valoare de 551.867,57 lei; 

 Alimentare cu apă comuna Drăguţeşti, satele Drăguţeşti şi Tâlveşti, în 
valoare 400.712,43 lei; 

 Alimentare cu apă comuna Ţânţăreni, satele Ţânţăreni, Floreşti, Arpadia şi 
Chiciora, în valoare de 304.213,00 lei; 

 Alimentare cu apă comuna Hurezani, satele Hurezani şi Pegeni, în 
valoare de 68.820,00 lei; 

 Alimentare cu apă comuna Bâlteni, satele Bâlteni, Cocoreni, Peşteana Jiu 
şi Vlăduleni, în valoare de 131.300,00 lei; 

 Alimentare cu apă comuna Drăguţeşti, satele Iaşi şi Urecheşti, în valoare 
de 83.300,00 lei; 

 Alimentare cu apă comuna Plopşoru, satul Olari, în valoare de 503.300,00 
lei; 

 Alimentare cu apă oraş Tismana, satul Sohodol, în valoare de 77.391,00 
lei; 

 Alimentare cu apă comuna Vladimir, satele Vladimir, Andreeşti, Valea 
Deşului şi Frasin, în valoare de 83.300,00 lei. 

 A fost finalizată şi pusă în funcţiune investiţia de la Hurezani.  
   
o alimentare cu apă prin programul finanţat în baza H.G. nr. 687/1997: a 

continuat programul de alimentare cu apă la sate, după cum urmează: 
 Alimentare cu apă a localităţilor Teleşti şi Buduhala, comuna Teleşti – până 

în prezent, din totalul investiţiei de 1.970.211,00 USD, au fost executate lucrări în 
valoare de 1.801.665,00 USD. Investiţia urmează a fi finalizată şi recepţionată în cursul 
acestui an. 

 
Alimentare cu apă comuna Teleşti 

 

 Alimentare cu apă satele Bălăneşti, Voiteşti Deal, Voiteşti Vale, Glodeni şi 
Cânepeşti, comuna Bălăneşti – au fost executate lucrări în valoare de 1.536.028,29 
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USD, din totalul investiţiei de 2.380.000,00 USD. Investiţia a fost finalizată şi 
recepţionată în acest an.  

 
Alimentare cu apă comuna Bălăneşti 

 
Conform prevederilor contractuale, la investiţiile derulate prin programul 

menţionat, Consiliul Judeţean Gorj are obligaţia de a asigura fondurile necesare pentru 
executarea lucrărilor privind drumurile de acces şi racordurile electrice pentru 
gospodăriile de apă. 

 Lucrările au fost cuprinse în bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice şi Locuinţelor.  

 

2. Lucrări de întreţinere şi reparaţii 

 

a) pe drumuri  

 
Lucrări de întreţinere, reparaţii curente şi periodice 
Prin această activitate s-a urmărit întreţinere anuală şi reparaţii curente şi 

periodice pe întreaga reţea de 842,64 km de drumuri publice judeţene, atât pe cele 
modernizate, cât şi pe cele pietruite. Este de menţionat că s-a reuşit realizarea 
programului de reparare pe întreaga reţea de drumuri (reparaţii asfaltice, întreţinere 
drumuri pietruite, reparaţii şi întreţinere poduri şi podeţe etc.). 

Sintetizat, activitatea de întreţinere curentă şi periodică, pe principalele 
subgrupe de lucrări se prezintă astfel:  

 Activitate de iarnă în valoare de 775.993,07,00 lei 
 Semnalizare rutieră în valoare de 299.155,44 lei 
 Întreţinerea pe timp de vară în valoare de 25.075.770,85 lei 
 

           Plăţi proiecte, taxe, avize  
Pentru obţinerea autorizaţiei de construire a fost necesar efectuarea de plăţi în 

vederea achitării avizelor şi acordurilor cuprinse în certificatele de urbanism. Suma 
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totală plătită de Consiliul Judeţean Gorj a fost pentru aceste categorii de cheltuieli de 
66.926,00 lei. 

 
          Lucrări finanţate conform H.G. 577/1997 

De reţinut este faptul că în ceea ce priveşte programul finanţat în baza HG 
577/1997 privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate, deşi se puteau finanţa şi drumuri judeţene, pentru a veni în 
sprijinul comunelor, s-a luat decizia ca întreaga sumă de 4.194.536,00 lei alocată 
Judeţean Gorj în anul 2008, să fie destinată drumurilor comunale, ştiut fiind faptul că 
pentru bugetele locale promovarea şi susţinerea unor astfel de investiţii ar fi însemat un 
efort financiar mult prea mare. De finanţare, în cadrul acestui program, au beneficiat un 
număr de 14 comune, după cu urmează:  

Investiţii în continuare 
Asfaltare pe DC 90 Băleşti - Tămăşeşti km 5+120 - 6+690 în valoare de 384.968 

lei; 
Asfaltare pe DC 51 Slămneşti - Floreşti km 0+500 - 2+500 în valoare de 

368.230,76 lei; 
Asfaltare pe DC 105 DN 67 - Peşteana - Vulcan km 1+300 - 4+600 în valoare de 

215.000,00 lei 
 Asfaltare pe DC 44 A Vladimir - Valea Deşului km 0+000 - 3+000 în valoare de 

150.000,00 lei 
   Asfaltare pe DC 31 Tg - Logreşti - Bustuchin km 0+000 - 3+000 în valoare de 

493.500,00 lei 
Asfaltare DC 27 Târgu Cărbuneşti - Ştefăneşti - Pârâul Viu km 3+300 - 6+600 în 

valoare de 150.000,00 lei 
Asfaltare DC 27 A Colţeşti - Albeni km 9+400 - 12+300, 16+150 - 19+000 în 

valoare de 614.000 lei; 
Asfaltare DC 49 Poiana - Bulbuceni km 5+000 - 9+000, în valoare de 446.530,00 

lei 
Asfaltare DC 83 Scoarţa - Lazuri km 0+000 - 1+620 în valoare de 31.275,24 lei 
Asfaltare DC 149 Sâmbotin - Bumbeşti - Jiu km 2+700 - 4+700, în valoare de 

418.209 lei; 
Asfaltare DC 51 Slămneşti - Floreşti km 20+600 – 21+750, în valoare de 

250.000,00 lei.  
Investiţii noi 
Asfaltare pe DC 50 Floreşti – DC 51 km 0+000 - 1+402 cu valoarea de 

164.358,00 lei  
Asfaltare pe DC 38 Pegeni - Plopu, km 3+000 – 5+000 cu valoarea de 15.000,00 

lei. 
Asfaltare pe DC 44 Vierşani – Andreeşti km 4+300 – 12+000 cu valoarea de 

273.465 lei 
Asfaltare pe DC 75 Bolboasa – Bălăceşti - Siacu, km 0+000 – 0+818 şi km 

1+638 – 2+400 cu valoarea de 110.000,00 lei. 
Asfaltare pe DC 21 Albeni – Ciocadia km 2+624 – 3+800 cu valoarea de 

110.000,00 lei 
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b) la unităţile sanitare 

  
 Reparaţii curente arhitectură şi instalaţii electrice la Spitalul Judeţean Tg-

Jiu - Secţia Medicală II – lucrarea a fost finalizată şi recepţionată, valoarea decontată 
în anul 2008 fiind de 339.292,27 lei; 

 Reparaţii curente în vederea amenajării de birouri pentru Serviciul de 
evaluare Complexă a Persoanelor cu Handicap, la fosta Secţie Radiologie din cadrul 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu – lucrarea a fost finalizată şi recepţionată, 
valoarea decontată în anul 2008 fiind de 365.734,12 lei; 

 Reparaţii curente la faţade, învelitoare şi reţele exterioare de canalizare 
ale Secţiei Dermatologie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Gorj – lucrarea a fost 
demarată în anul 2008, fiind finalizată şi recepţionată în acest an. Valoarea decontată 
pentru lucrările executate este de 107.588,00 lei. 

 
Secţia Dermatologie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Gorj 

 

3. S.C. „Întreprinderea de Drumuri şi Poduri Gorj” S.A. 

 

În anul 2008, S.C. I.D.P. Gorj a realizat o producţie facturată (inclusiv T.V.A.) 

repartizată astfel: 

- lucrări pentru consiliul judeţean Gorj - buget  - 25.478.977,34 lei 

- lucrări pentru diverşi terţi     -   1.584.495,03 lei 

- vânzări materiale                -      108.812,59 lei 

- prestări servicii pentru terţi     -        97.250,08 lei 

În cadrul prestaţiilor pentru Consiliul Judeţean Gorj, s-au efectuat lucrări de 

întreţinere drumuri şi poduri, semnalizare rutieră, îmbrăcăminţi asfaltice uşoare, 

aprovizionare de materiale antiderapante şi deszăpezirea drumurilor, precum şi unele 

lucrări accidentale sau consolidări terasamente, lucrări executate în regim de urgenţă în 

urma unor fenomene naturale deosebite. 
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 Structura realizărilor la lucrările de întreţinere se prezintă astfel: 

- activitate de iarnă:          775.992,08 lei 

- semnalizare rutieră:          299.155,44 lei 

- activitate întreţinere, altele decât reparaţii la partea carosabilă:   

             785.857,11 lei 

- colmatări rosturi şi fisuri:            73.522,39 lei 

- reparaţii îmbrăcăminţi asfaltice 78.586 mp:    3.456.932,56 lei 

- reparaţii drumuri pietruite 3.064 mc:        344.519,57 lei 

- îmbrăcăminţi asfaltice uşoare 24,433 km:             19.426.333,25 lei 

DJ671C Ohaba-Văgiuleşti, 7,000 km:                7.234.548,95 lei 

DJ674B Borăscu-Menţi, 2,050 km:      1.705.471,86 lei 

DJ663 Văcarea-Dăneşti, 1,000 km:              646.896,33 lei 

DJ605B Brăteşti-Piscoiu, 2,150 km:               1.095.758,98 lei 

DJ665C Crasna-Dumbrăveni-Bobu, 1,500 km:                830.055,24 lei 

DJ675B Cîmpu Mare-Zorleşti, 0,692 km:                 353.170,38 lei 

DJ671B Lim. Jud. MH-Văgiuleşti, 1,200 km:                          804.128,54 lei 

DJ663 Dîmbova-Urecheşti, 5,457 km:                        4.385.936,19 lei 

DJ672C Tălpăşeşti-Strieşti-Runcu, 0,880 km:               663.776,09 lei 

DJ672 DN67-Ciuperceni-Vălcele, 0,765 km:                          405.876,10 lei 

DJ663 Dăneşti-Ungureni, 1,739 km:              1.300.714,59 lei 

- apărări maluri DJ605C Nistoreşti:       316.664,94 lei 

După cum rezultă din structura realizărilor, în afară de lucrările de reparaţie şi 

întreţinere drumuri, s-a desfăşurat şi activitatea de aprovizionare cu materiale 

antiderapante şi deszăpezire a drumurilor judeţene. 

Valoarea se compune din următoarele prestaţii: 

- aprovizionat material antiderapant:            256.432,16 lei 

- deszăpezire manuală şi mecanică:  513.345,36 lei 

- informare operativă:       6.214,56 lei 

Pentru desfăşurarea în condiţii de siguranţă a traficului din puncte de vedere a 

semnalizării rutiere, unitatea a realizat în anul 2008 lucrări de semnalizare rutieră prin 

plantare stâlpi şi montare indicatoare, precum şi montare parapeţi elastici în valoare de 

299.155,44 lei, urmărindu-se în permanenţă completarea indicatoarelor distruse sau 

deteriorate. 

Baza materială 

Unitatea are în dotare trei staţii sortare amplasate în locaţiile Andreeşti, 

Tg.Cărbuneşti şi Gureni, staţii ce produc agregate sortate necesare atât pentru 

executarea lucrărilor cât şi pentru vânzarea către diverşi beneficiari, patru instalaţii de 

producere mixturi asfaltice, din care una a fost modernizată în anul 2008 conform 

cerinţelor şi exigenţelor actuale. Tot în anul 2008 a fost modernizată şi repusă în 

funcţiune instalaţia de preparare betoane de ciment. 
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Cu ajutorul acestor instalaţii societatea a vândut către alţi beneficiari agregate 

sortate şi mixturi asfaltice în valoare de 108.812.59 lei. 

În bazele de producţie Tg-Cărbuneşti şi Gureni există instalaţii de preparare 

mixturi asfaltice care au produs în anul 2008 o cantitate de 28.801 to, precum şi staţii de 

sortare care, împreună cu cea amplasată în baza Andreeşti, au produs o cantitate de 

44.131 mc agregate sortate. 

Pentru obţinerea unor mixturi asfaltice corespunzătoare normativelor în vigoare 

s-au efectuat numeroase lucrări de îmbunătăţire a parametrilor la staţia Tg-Cărbuneşti, 

iar instalaţia de la Gureni a fost modernizată în totalitate, corespunzând cerinţelor 

privind calitatea produselor şi poluarea în zonă. 

O importanţă deosebită se acordă protecţiei şi siguranţei muncii, urmărindu-se 

atât respectarea normelor de protecţie a muncii, cât şi echiparea muncitorilor cu 

echipamente corespunzătoare meseriei pe care o practică, precum şi a sezonului în 

care se lucrează. 

4. Sc Tisprest S.A. 

Pe parcursul anului 2008 "SC TISPREST SA" şi-a desfăşurat activitatea având 

ca obiect sectorul "CONSTRUCTII", aducându-şi o contribuţie importantă în ceea ce 

priveşte execuţia unor lucrări de modernizare a unor imobile aflate în patrimoniul 

Consiliului Judetean Gorj.  

Au fost executate lucrări de reparaţii curente la o serie de secţii din cadrul 

Spitalului Judeţean Tg-Jiu respectiv: Secţia Medicala II, Dermatologie precum si 

modernizarea fostei secţii .Radiologie'', în incinta căreia au fost amenajate birouri 

pentru Serviciul de Evaluare a Persoanelor cu Handicap.  

La 31 decembrie 2008 "SC TISPREST SA", a obţinut o cifră  de afaceri în sumă 

de 792242 lei, aceasta înregistrând o creştere de 203,29 lei faţă de exerciţiul financiar 

precedent.  

La 31 decembrie 2008 S.C. TISPREST SA a pus un accent deosebit pe 

creşterea calităţii în ceea ce priveşte activitatea desfăşurată, iar pe parcursul anului 

2009 vom continua pe această linie precum şi pentru diversificarea obiectului de 

activitate având în vedere transformările si exigenţele pieţei.  
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XII. OBIECTIVE PRIORITARE 2009  
 

1. ÎNTĂRIREA CAPACITĂŢII ADMINISTRATIVE 

a) Coordonare administraţie publică locală  
Organizarea şi funcţionarea administraţiei publice în unităţile administrativ-

teritoriale în vederea soluţionării treburilor publice, în numele şi în interesul 

colectivităţilor locale pe care le reprezintă;  

Activităţi de administraţie prin care se concretizează relaţia de colaborare a 

autorităţilor administraţiei publice locale şi autorităţile administraţiei publice locale de la 

nivel judeţean;  

Continuarea schimbului gratuit, pe bază de reciprocitate, de Monitoare Oficiale 

ale judeţelor din ţară, în speranţa menţinerii relaţiilor de colaborare între judeţe, lucru ce 

va duce la un flux de informaţii utile şi eficiente între instituţiile implicate cu privire la 

activitatea autorităţii publice judeţene; 

Implicarea într-o mai mare măsură a Patronatelor şi Sindicatelor în rezolvarea 

problemelor societăţii civile, aducând propuneri de teme pentru Dialogul Social şi 

găsirea de soluţii în rezolvarea problemelor intervenite; 

O mai bună colaborare între Consiliul Judeţean Gorj şi Instituţia Prefectului Gorj 

în rezolvarea problemelor Revoluţionarilor din Decembrie 1989; 

b) Autoritatea teritorială de ordine publică  
Acordarea personalităţii juridice pentru autorităţile teritoriale de ordine publică 

pentru a facilita strângerea de fonduri ţi descentralizarea financiară a bugetelor poliţiei; 

Constituirea unui comitet coordonator naţional care să reprezinte interesele 

autorităţilor teritoriale de ordine publică; 

Colaborarea cu Inspectoratul Judeţean de poliţie pentru perfecţionarea activităţii 

de siguranţă publică şi realizarea sprijinului logistic necesar; 

c) Securitatea şi sănătatea muncii 
Continuarea evaluării riscurilor pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor; 

Întocmirea planului de prevenire şi protecţie bazat pe evaluarea riscurilor; 

 Asigurarea materialelor necesare informării şi instruirii lucrătorilor;  

 Amenajarea locurilor de muncă din punct de vedere tehnic şi organizatoric 

pentru prevenirea pericolelor; 

 Asigurarea de echipament individual de protectie pentru toti lucratorii care au 

nevoie de acesta; 

Efectuarea instruirii lucratorilor privind securitatea şi sanatatea în munca. 
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d) Audit Public 
În conformitate cu Planul strategic de audit public intern pentru perioada 2006 – 

2010 şi Planul anual de audit public intern pentru anul 2009 acţiunile compartimentului 

vor viza: 

Modul în care au fost implementate recomandările formulate din rapoartele de 

audit; 

Auditarea situaţiilor financiare anuale conform prevederilor legale; 

Auditarea utilizării fondurilor publice primite de la Consiliul Judeţean Gorj, de: 

     - Centrul Militar Zonal Gorj; 

     - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Gorj; 

     - Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Tg-Jiu; 

     - Ansamblul Artistic „Doina Gorjului‖; 

     - Biblioteca Judeţeană „Christian Tell‖. 

Auditarea sistemului contabil şi fiabilitatea acestuia la Consiliul Judeţean Gorj; 

Auditul inventarierii patrimoniului Consiliului Judeţean Gorj; 

Auditul activităţii de achiziţii publice la Consiliul Judeţean Gorj; 

Auditul activităţii de cooperare şi dezvoltare regională în cadrul Consiliului 

Judeţean Gorj 

e) Compartimentul autorizări şi control 
Continuarea programului de întocmire a cadastrului general pentru oraşele 

judeţului Gorj şi actualizarea planurilor urbanistice generale pentru comunele din judeţ,  

Aprobarea Planului judeţean de gestiune a deşeurilor. 

Organizarea licitaţiei şi demararea proiectării pentru întocmirea Planului de 

Amenajare a Teritoriului Judeţului Gorj (lucrare care se va finaliza în 2010) 

Întocmirea Harţii turistice interactive a judeţului Gorj 

Închiderea gropilor de gunoi neconforme existente în localităţile judeţului. 

Realizarea proiectelor cu finanţare externă în colaborare cu Direcţia de 

specialitate a consiliului judeţean. 

Eliberarea de certificate de urbanism şi autorizaţii de construire. 

 
f) Managementul Calităţii 

Obţinea certificării sistemului de management al calităţii conform standardului 

ISO 9001; 

Realizarea a cel puţin unui proiect cu finanţare extrabugetară care să aibă ca 

obiective creşterea calităţii serviciilor Consiliului Judeţean Gorj şi a unităţilor 

subordonate; 
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2. SALVARE MONTANĂ 

Finalizărea lucrărilor de amenajări exterioare şi sistematizarea pe verticală  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 asistenţă de specialitate pe 

perioada desfăşurării acţiunilor.  

Pe plan naţional, în funcţie de priorităţile activităţii, se va asigura participarea la 

acţiunile de pregătire/perfecţionare şi testare/autorizare a salvatorilor alpini şi 

salvatorilor speologi, iar pe plan internaţional se va continua colaborarea cu partenerii 

tradiţionali ai echipei şi se va încerca, în limita bugetului, participarea la acţiunile 

internaţionale la care o să fim invitaţi. 

Traseele turistice montane vor fi verificate în permanenţă şi se va demara 

acţiunea de omologare a acestor trasee . 

Echipamentul de lucru, protecţie şi salvare se va verifica şi testa permanent 

astfel încât să corespundă normelor tehnice în vigoare şi se va înlocui ori de cate ori 

este nevoie, astfel încât acţiunile de 

salvare sa se desfăşoare în deplină 

siguranţă pentru salvatori şi accidentaţi. 

De asemenea, se vor realiza o 

serie de materiale promoţionale - afişe 

şi pliante - cu care se va participa cu un 

stand reprezentativ pentru judeţul Gorj 

la ediţiile de vară şi toamnă ale Târgului 

Naţional de Turism 2009.  

 

3. CULTURĂ 

a) CJCPCT Gorj 
Instituţia va continua tradiţia organizării unor manifestări de anvergură judeţeană, 

regională şi naţională, punând mare accent pe internaţionalizarea acestor manifestări. 

Astfel de festivaluri se vor desfăşura la Novaci, Turceni, Tg- Jiu, Tg. Cărbuneşti, 

Drăgoteşti, Bustuchin, Hurezani, Godineşti, Tismana, Runcu, Peştişani, Motru, Rovinari, 

Stoina, Bolboşi, Baia de fier, Bălceşti, Negomir, Crasna, etc. 

GORJFEST va deveni Tabără internaţională de fotografie, sculptură mică, 

grafică şi pictură, vor fi 10 participanţi din România, şi 30 din Europa, America de Sud şi 

America de Nord. 

ALTE PROIECTE ce vor fi realizate în 2009:  

Reînfiinţarea Casei de cultură Ţicleni;  
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Înfiinţarea Muzeului Civilizaţiei Montane de la Novaci, a Muzeului "Maria Apostol" 

Runcu, a Muzeului dealului la Tg-Cărbuneşti şi a colecţiilor muzeale Bumbeşti Piţic, 

Bărbăteşti, Jupâneşti şi Băleşti;  

Înfiinţarea Centrului Cultural şi a Muzeului «Valea Amaradiei» Hurezani (sept. 

2009);  

Instituirea Festivalului folcloric "Mărţişoare folclorice" Stoina, a Festivalului 

interjudeţean de folclor "Maria Apostol" Runcu şi a Festivalului judeţean de folclor "Vatra 

satului" Negomir;  

Înfiinţarea Asociaţiei Meşterilor Populari din Gorj;  

Înfiinţarea de filiale ale Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea 

Culturii Tradiţionale Gorj la Runcu şi Hurezani;  

Rezolvarea spaţiilor. pentru sediul CJCPCT Gorj, înfiinţarea Punctului de 

informare şi a Bibliotecii Centrului;  

Sprijinirea editării a cel puţin 3 monografii locale;  

Editarea "Revistei Jiului de Sus" (bianual), a revistei "Portal Măiastra" (trimestrial) 

şi a 4 cărţi de studii de etnografie, folclor, istorie culturală, precum şi a unor pliante sau 

albume ale unor localităţi ale Gorjului (Haralambie Bodescu, "Universul imaginar-

simbolic al folclorului din zona Amaradiei de Sus"; Vasile Arimia, "Gorjul cultural (1890-

1990)"; Dan Neguleasa, "Documente privind şcoala gorjeană la mijlocul secolului al 

XIX-lea"; "Protocoalele Consiliului Judetean Gorj 1864-1865" îngrijitor editie Ion Cepoi; 

rezervă - Ion Cepoi, "Teatrul Căldăruşe "):  

Continuarea completării Băncii de date a culturii tradiţionale a Gorjului.  

 
b) Muzeul Judeţean Gorj 

Pentru anul 2009 prioritatea este secţia de istorie şi arheologie a cărei expoziţie 

permanentă trebuie refăcută conform principiului ‖Istoria naţională reflectată prin cea 

locală‖. 

Pilonii pe care se fundamentează aceasta sunt următorii: valorificarea 

patrimoniului cultural judeţean pe care muzeul îl deţine: prezentarea evenimenţială şi a 

elementelor de habitat gorjean; corelarea caracterului formativ cu latura de divertisment 

a vizitei în muzeu şi oxigenarea expoziţiei prin expunerea focalizată a unor bunuri cu 

valoare istorică şi estetică deosebită. 

Totul trebuie să fie subordonat unui climat psihologic relaxant care-l conduce pe 

vizitator cu gândul mult mai departe de obiectul, vitrina sau peretele din faţa lui. 

Impactul asupra vizitatorului trebuie potenţat de lumină, culori, obiect şi de ‖punerea în 

pagină‖ a ideilor şi informaţiilor. 

De asemenea, în egală măsură atenţia trebuie acordată Muzeului Arhitecturii 

Populare din Gorj de la Curtişoara unde priorităţi sunt refacerea podurilor de lemn, a 

împrejmuirilor, amenajarea caselor şi obiectivelor încă, neintroduse în circuitul turistic 

de la sfârşitul anilor 70 ai veacului trecut. 
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Pentru Casa memorială ‖Tudor Vladimirescu‖ din Vladimir se impune 

reamenajarea expoziţiei într-o formă adecvată noii strategii de tip muzeal. 

Peştera Polovragi are drept scop primordial reabilitarea iluminatului în tronsonul 

de caritate deschis turiştilor care trebuie să respecte normele de conservare a 

patrimoniului ariilor naturale. 

În ceea ce priveşte programele cu publicul dorim să obţinem prin activităţile 

expoziţionale şi manifestările propuse o sporire a prezenţei publicului în cadrul 

acestora, iar pe de altă parte formarea unui public partener, specializat care să vadă în 

muzeu o sursă de informare, recreere, dar şi un loc în care să participe activ la iniţiativa 

culturală şi promovarea a protejării patrimoniului cultural naţional. 

Planul de marketing cultural pe care îl propunem pentru anul 2009 va porni de la 

cunoaşterea certă a nevoilor, dorinţelor şi aşteptărilor beneficiarilor actului cultural 

muzeal. 

În funcţie de acestea Muzeul Judeţean Gorj îşi va promova imaginea prin mai 

multe produse care vor răspândi în ţară şi în lume valorile arheologice, istorice şi 

etnografice ale comunităţile locale gorjene. 

Celelalte obiective ale muzeului se vor axa pe cercetarea echilibrată a siturilor 

arheologice, pe conservarea şi restaurarea patrimoniului şi dezvoltarea acestuia, mai 

ales din donaţii. 

Noua strategie muzeală urmăreşte să fie adaptabilă mediului şi necesităţilor 

vizitatorilor, membrilor comunităţilor locale, atenţiei la calitatea actului cultural şi la 

imaginea pe care acesta dezvoltă.  

 
c) Şcoala Populară de Artă  

Viziunea strategică pe termen scurt, mediu şi lung asupra dezvoltării: 

a. ca instituţie de spectacole: 

Un marketing agresiv, în vederea măririi numărului de spectatori la Trupa de 

păpuşari Pinocchio, montarea a cel puţin două premiere de succes; 

Reducerea cheltuielilor de producţie a spectacolelor, pentru toate sectoarele; 

Rezolvarea recuperării creditelor restante la Orchestra de cameră ―Lyra Gorjului‖ 

şi asigurarea finanţării integrale şi la timp a ei; 

Reducerea numărului de colaboratori la Ansamblul ―Maria Lătăreţu‖; 

Eficientizarea spectacolelor în turneu, în sensul asigurării unui plafon minim 

pentru fiecare deplasare; 

Un marketing corespunzător, inclusiv pe site-ul www.artegorj.ro, în vederea 

asigurării de comenzi pentru latura tradiţională, respectiv tarafurile gorjeneşti şi 

produsele meşterilor populari ai Şcolii. 

b. ca operator cultural pe linie de educaţie permanentă: 

Analiza viabilităţii activităţilor de instruire de la secţiile externe, în sensul 

renunţării la cele neperformante sau fără frecvenţă corespunzătoare; 
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Regândirea pentru anul de instruire 2009-2010 a cuantumului taxelor de 

şcolarizare şi a măririi contribuţiei consiliilor locale în suportarea financiară a activitătilor 

din teritoriu; 

Reorganizarea comisiei metodice; 

Achiziţionarea de materie primă pentru meşterii populari, în vederea respectării 

obligaţiei de a presta un număr de ore pentru producţie artistică. 

c. ca aşezământ cultural, organizator de programe şi proiecte culturale: 

Analiza oportunităţii selectării evenimentelor din Agenda culturală a instituţiei şi 

din cea a judeţului Gorj, prin renunţarea la unele proiecte de substanţă şi calitate 

îndoielnică ori care au pierdut posibilitatea finanţării; 

Accesarea de fonduri pentru proiectele culturale ―Festivalul Naţional de Folk 

Poarta Sărutului‖, programul multianual de revitalizare a meşteşugului de lăutar şi a 

tarafurilor tradiţionale; 

Găsirea de sponsori pentru suportarea cheltuielilor de deplasare în străinătate 

(turneul din Normandia); 

Continuarea explorărilor şi a campaniei de imprimări document pentru lăutarii şi 

rapsozii din Gorj. 

d. din punct de vedere al resurselor extrabugetare: 

Găsirea unei soluţii de turneu pe Litoral pentru teatrul de păpuşi; 

Postarea pe internet a ofertei de servicii, în special a Teatrului de păpuşi 

Pinocchio, a Orchestrei de cameră, a tarafurilor tradiţionale, Trupei pop ―Sideral‖, 

meşterilor populari; 

Întocmirea de proiecte pentru accesarea de fonduri nerambursabile europene 

pentru achiziţionarea de costume populare. 

e. alte priorităţi: 

Întocmirea unor măsurători în vederea stabilirii corecte a necesarului de 

personal în serviciile funcţionale, tehnico-economice şi administrative; 

Găsirea unor soluţii de montare de sisteme de alarmare şi de renunţare la 

paza contractuală. 

4. PROTECŢIE SOCIALĂ 

Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională  
Creşterea eficienţei activităţii C.J.R.A.E. / C.J.A.P. prin raţionalizarea funcţiilor şi 

atribuţiilor manageriale 

Extinderea ariei de intervenţie a C.J.R.A.E. / C.J.A.P. / C.As.P. în domeniul 

educaţiei 

Formarea continua a profesorilor consilieri 

Asigurarea calităţii serviciilor educaţionale în domeniile consilierii, asistenţei 

psihopedagogice şi orientării în carieră 

Dezvoltarea activităţii de cercetare 
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Asigurarea şi dezvoltarea bazei didactico – materiale 

Dezvoltarea activităţii de marketing 

Dezvoltarea managementului informaţiilor 

 

În anul şcolar 2008 – 2009, Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă 

Educaţională, Centrul Judeţean şi Cabinetele de Asistenţă Psihopedagogică din judeţul 

Gorj vor derula următoarele proiecte educaţionale: 

Perioada 15 septembrie – 15 octombrie 2008: 

Puternici, dar nu violenţi ! 

Start pentru o viaţă sănătoasă 

Prevenirea violenţei în şcoală 

Drum spre viitor 

Cariera între vis şi realitate 

Prezenta ta contează 

Noi însine ! 

Perioada 15 septembrie 2008 – 15 iunie 2009: 

Mă înţeleg mai bine cu copilul meu 

5. DEZVOLTAREA JUDEŢULUI GORJ  

S.C.Parc Industrial Gorj  
Realizarea cu ajutorul Consiliului Judetean Gorj a instalaţiei de apă din incinta 

Parcului Industrial . 

Menţinerea gradului de ocupare a Parcului Industrial prin atragerea în 

permanenţă de investitori. 

Menţinerea Parcului Industrial într-o permanentă stare de funcţionalitate. 

Atragerea de fonduri în vederea modernizării infrastructurii ;  

Realizarea alimentării cu energie electrică independentă. 

Repararea clădirilor şi a căilor de acces din cadrul societăţii .  

 

6. EVIDENŢA PERSOANELOR 

Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanei 

Pe linie de management  

Pentru următorul an D.C.J.E.P. Gorj îsi propune întărirea rolului său coordonator, 

de sprijin şi îndrumare metodologică a serviciilor publice comunitare locale de evidenţă 

a persoanelor din judeţul Gorj, atât pe linie de organizare, planificare a activităţii, cât şi 

pe linie de evidenţă a persoanelor, stare civilă, informatică, prelucrarea datelor cu 

caracter personal.  
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La solicitarea autorităţilor administraţiei publice locale va fi acordat sprijin şi 

îndrumare pentru înfiinţarea de noi servicii publice comunitare locale de evidenţă a 

persoanelor; 

Va fi avută în vedere o mai mare implicare în pregătirea/perfecţionarea 

profesională a lucrătorilor de evidenţă a persoanelor şi stare civilă, informatică, 

prelucrarea datelor cu caracter personal, informaţii clasificate, Schengen, atât din cadrul 

D.C.J.E.P. Gorj, cât şi din cadrul serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a 

persoanelor şi a oficiilor de stare civilă din judeţ. La convocările organizate vor fi 

dezbătute inclusiv aspecte pe linie de anticorupţie, fiind invitaţi să participe şi 

reprezentanţi ai structurilor teritoriale ai Direcţiei Generale Anticorupţie şi Direcţiei 

Generale de Informaţii şi Protecţie Internă. 

Se va realizarea conectarea tuturor oficiilor de stare civilă din judeţ şi 

informatizarea stării civile, prin programul Consiliului Judeţean „Managementul 

documentelor‖ . 

Vor fi desfăşurate activităţi în vederea obţinerii avizului S.R.I. privind 

implementarea Normelor de protecţie a informaţiilor clasificate la nivelul D.C.J.E.P.. 

Se va realiza monitorizarea conectării serviciilor publice comunitare de evidenţă 

a persoanelor din judeţ la Reţeaua de Comunicaţii Voce - Date a Ministerului 

Administraţiei şi Internelor. 

Se va continua mediatizarea informaţiilor de interes pentru cetăţeni privind 

eliberarea actelor de identitate şi a cărţilor de alegător. 

Pe linie de evidenţă a persoanelor : 

A. pe linia reducerii numărului de persoane restanţiere pe linie de evidenţă a 

persoanelor 

Întâlnirea în şedinţe de lucru comune a factorilor de decizie de la nivelul Direcţiei 

Comunitare Judeţene de Evidenţă a Persoanelor, serviciilor publice comunitare locale 

de evidenţă a persoanelor, la care să fie invitaţi reprezentanţi ai Consiliului Judeţean 

Gorj, Inspectoratului de Poliţie al Judeţean Gorj, Biroului Judeţean de Administrare a 

bazelor de Date Gorj, şi ai altor autorităţi în vederea analizării situaţiei şi dispunerii 

măsurilor în consecinţă 

Continuarea acţiunilor prevăzute în Planul de măsuri comun D.C.J.E.P. Gorj – 

I.P.J. Gorj care cuprinde activităţile ce urmează a fi desfăşurate pe această linie şi a 

Instrucţiunilor Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa Persoanelor nr. 393517/2006 

privind reglementarea activităţilor cu caracter operativ desfăşurate de serviciile publice 

comunitare de evidenţă a persoanelor şi a modului de completare a cărţii de identitate 

provizorii 

Organizarea de activităţi de preluare a imaginii şi de primire a documentelor 

necesare eliberării actelor de identitate, în situaţiile prevăzute la art. 51 alin. (1) din H.G. 

nr. 1375/2005, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale 
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Continuarea identificării persoanelor fără acte de identitate aflate în unităţile 

sanitare şi de protecţie socială pentru punerea în legalitate 

Continuarea colaborării cu reprezentanţii etniei rromilor pentru identificarea şi 

punerea în legalitate a persoanelor fără acte de identitate. 

Continuarea activităţilor de ţinere în actualitate a bazelor de date şi desfăşurarea 

activităţilor specifice perioadei anterioare extragerii actualizărilor pentru tipărirea listelor 

electorale permanente şi a listelor electorale pentru alegerile europarlamentare şi 

prezidenţiale ce vor avea loc în anul 2009. 

Pe linie de stare civilă  

Continuarea acţiunilor de sprijin şi îndrumare metodologică a activităţilor 

desfăşurate de către ofiţerii delegaţi de stare civilă din cadrul primăriilor, conform 

graficului aprobat de conducerea Consiliului Judeţean, manifestând maximă exigenţă în 

cazul constatării încălcării dispoziţiilor legale. 

 

Continuarea activităţilor de punere în legalitate pe linie de stare civilă a minorilor 

instituţionalizaţi şi a persoanelor internate în unităţi de protecţie socială, prin deplasări la 

aceste instituţii şi rezolvarea unor situaţii concrete, semnalate de către reprezentanţi ai 

D.G.A.S.P.C. 

 

Verificarea dosarelor de transcriere, rectificare ori schimbare de nume pe cale 

administrativă sub aspectul existenţei documentelor şi legalităţii acestora şi formularea 

de propuneri corespunzătoare către I.N.E.P. sau conducerea Consiliului Judeţean. 

7. SITUAŢII DE URGENŢĂ  

  Punerea în funcţiune, cu sprijin financiar de la Consiliul Judeţean Gorj, a 

Centrului Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei din cadrul Sistemului de 

Management Informaţional al Situaţiilor de Urgenţă. 

Continuarea procesului de dotare cu tehnică şi materiale de intervenţie 

prevenirea conform programelor aprobate la nivel naţional. 

Realizarea infrastructuri pentru instituirea în baza programului anual a Serviciului 

Mobil de Urgenţă Reanimare şi descarcerare (S.M.U.R.D.) în cadrul Inspectoratul 

pentru Situaţii de Urgenţă „Lt.col. Dumitru Petrescu‖ al judeţului Gorj. 

Urmărirea reactualizării PAAR-urilor de către fiecare unitate administrative 

teritorială din judeţ. Reducerea numărului de incendii produse la gospodăriile populaţiei 

precum şi numărul victimelor rezultate în urma incendiilor. Continuarea organizării 

cursurilor de pregătire al specialiştilor de prevenire din cadrul serviciilor voluntare pentru 

situaţii de urgenţă. 


