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CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ ÎN CURSUL ANULUI  2014 

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

consiliului judeţean răspunde de buna funcţionare a administraţiei publice judeţene, asigurând în mod 

constant şi unitar respectarea prevederilor Constituţiei, punerea în aplicare a legilor, a decretelor 

Preşedintelui României, a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului, a hotărârilor consiliului judeţean, 

precum şi a altor acte normative. 

 

I. ACTIVITATEA DE REGLEMENTARE 

 

COMPONENŢA CONSILIULUI JUDEŢEAN GORJ ÎN CURSUL ANULUI 2014 

 

CĂLINOIU ION – președinte  

 

1. FLORESCU CIPRIAN-ADRIAN – vicepreședinte  

2. FILIP ROBERT-DORIN – vicepreședinte 

3. AMZA ELENA 

4. BANŢA VICTOR 

5. CILIBIU NICOLAE 

6. CIOLOCOI MĂDĂLINA-ADINA 

7. CIUCHIATU CONSTANTIN  

8. CORNOIU SABIN 

9. DOBRIŢOIU ION 

10. DRĂGHICI DOREL 

11. DRĂGOI ALECU 

12. DUMITRAȘCU MARIA 

13. GRECI COSMIN 

14. GRIVEI GHEORGHE 

15. MAIOREANU ANDREI PETRIŞOR 

16. MILOSTEANU GHEORGHE  

17. MITESCU GHEORGHE  

18. NANU PETRE 

19. NEAŢĂ GHEORGHE 

20. NICHIFOR GHEORGHE 

21. NOVAC GHEORGHE 

22. ORZAN GHEORGHE 

23. PAVEL NELU 

24. PĂSĂRIN OVIDIU-DRAGOŞ 

25. POPA VALENTIN 

26. PORUMBEL GHEORGHE 

27. PUNGAN MARIAN-CONSTANTIN 

28. RĂDULESCU PETRE  

29. RÂBU VASILE  

30. ROGOVEANU GEORGIANA-CHIVA 

31. ŞARAPATIN ELVIRA  

32. VÎLCEANU DAN 
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Preşedintele consiliului judeţean a urmărit, în cadrul atribuţiilor ce îi revin, îndeplinirea hotărârilor 

Consiliului Judeţean Gorj, ca for deliberativ. 

În cursul anului 2014, Consiliul Judeţean Gorj s-a întrunit în 13 şedinţe, dintre care 12 ordinare (29 

ianuarie, 27 februarie, 28 martie, 24 aprilie, 30 mai, 27 iunie, 23 iulie, 29 august, 30 septembrie, 23 

octombrie, 28 noiembrie, 18 decembrie) și una extraordinară (16 ianuarie), adoptându-se 151 de hotărâri. 

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

de dezvoltare economico-socială a judeţului, precum și de nevoile reflectate la nivelul colectivității locale, 

şi anume: probleme organizatorice, probleme privind bugetul, probleme de personal, probleme privind 

sănătatea, cultele şi cultura, urbanismul, patrimoniul, mediul, agricultura, turismul, cooperarea şi 

dezvoltarea regională, probleme de asistenţă socială, dar și strategii de dezvoltare a Județului Gorj 

Dispoziţiile emise au avut ca obiect: 

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

şedinţelor Comisiei Judeţene de Dialog Social; 

• stabilirea drepturilor salariale ale funcţionarilor publici şi personalului contractual, 

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

muncă, în condiţiile legii, pentru personalul din cadrul Aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean, 

modificarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu, precum şi ale 

Spitalului de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu- Runcu, coordonarea compartimentelor din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj, reorganizarea Comisiei paritare, aprobarea Planului 

de măsuri privind pregătirea profesională a funcţionarilor publici din cadrul Consiliului Judeţean Gorj şi a 

instituţiilor subordonate, stabilirea măsurilor privind accesul la informaţiile de interes public; 

• aprobarea Regulamentului intern pentru Aparatul de specialitate și Aparatul permanent 

de lucru ale Consiliului Județean Gorj; 

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

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

drumurile de interes judeţean; 

• constituirea unor comisii pentru evaluarea ofertelor în vederea achiziţiei de bunuri şi 

servicii, recepţionarea unor lucrări de investiţii, consultarea autorităţilor publice pentru repartizarea pe 

unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20% din TVA; 

• constituirea comisiilor de concurs şi soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea 

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

instituţiile de cultură subordonate Consiliului Judeţean Gorj; 

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

achiziţii publice; 

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

comunitare de utilităţi publice; 

• rectificarea bugetului propriu general al Judeţului Gorj; 

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

• constituirea Comandamentului judeţean de conducere şi coordonare pentru combaterea 

poleiului şi înzăpezirii pe drumurile judeţene; 



Consiliul Județean Gorj             Raportul Președintelui 2014 

 
 

3 
 

• constituirea comisiei de analiză și evaluare oferte pentru achiziția publică privind servicii 

de promovare ”Zilele Gorjului turistic și cultural 2014”, ”Vino acasa la Brâncuși”; 

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

Naţional de Dezvoltare Locală; 

Activitatea comisiilor de specialitate 

În perioada ianuarie-decembrie 2014, cele nouă comisii de specialitate constituite la nivelul 

Consiliului Judeţean Gorj s-au întrunit în 117 şedinţe, în care au analizat proiectele de hotărâri, au întocmit 

rapoarte de avizare, procese-verbale de ședință şi au formulat propuneri şi amendamente cu privire la 

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

organizare şi funcţionare. 

În acest context, trebuie remarcate aportul substanțial și sprijinul tehnic adecvat asigurate de 

aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj, cu privire la toate activitățile desfășurate de 

autoritatea deliberativă. 

În 2014, comisiile de specialitate au contribuit la buna funcţionare a Consiliului Judeţean Gorj, 

avizând proiecte de hotărâri, pronunțânu-se asupra mai multor situații şi soluţionând probleme din 

principalele lor domenii de activitate: administraţie publică locală, buget-finanţe, cooperare şi dezvoltare 

regională, industrie, protecţia mediului, agricultură, urbanism şi amenajarea teritoriului, turism, sport, 

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

 

1. Administraţie publică locală 

 

A. Dezvoltarea Capacităţii Administrative şi Monitor Oficial  

În conformitate cu prevedere art. 104 alin. 5 lit. a şi b din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a altor acte normative privind 
activitatea desfăşurată de către autorităţile administraţiei publice locale din judeţ, au fost realizate acţiuni 
de îndrumare metodologică în vederea rezolvării problemelor privind administraţia publică locală şi 
acţiuni de verificare şi îndrumare a activităţii de autoritate tutelară. Semestrial, au fost centralizate 
situaţiile de autoritate tutelară transmise de către cele 70 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţ.  
Îndrumarea activităţii autorităţilor administraţiei publice locale în unităţile administrativ-teritoriale a 
presupus în accepţiunea generală, cunoaşterea în prealabil a situaţiei de fapt  şi urmărirea rezultatelor la 
care trebuie să ajungă prin acordarea de îndrumări.  
În vederea desfăşurării în bune condiţii a activităţii în teritoriu, au fost distribuite materiale pentru 
adoptarea anumitor acte normative pe plan intern (salubrizare, gospodărire şi înfrumuseţare a localităţii, 
regulamente de funcţionare, alte machete, etc.) şi s-a acordat sprijin efectiv în activitatea de pregătire a 
materialelor de analiză şi redactare a proiectelor de hotărâri.  
Au fost stabilite obiectivele activităţii de coordonare a autorităţilor administraţiei publice locale în baza 

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

privind administraţia publică locală. 

 

A. Obiectivele au fost axate pe aspectele organizatorice ale activităţii de administraţie. Au fost urmărite  
aspecte privind: 
 - Prezentarea în şedinţele de consiliu local a stadiului realizării acţiunilor din Programul de gospodărire a 
unităţii administrativ-teritoriale (întocmit în baza O.G. nr. 21/2002 aprobată prin Legea nr. 515/2002);  
 - Respectarea prevederilor H.G. nr. 661/2001 privind procedura de eliberare a certificatului de 
producător, modificată şi completată prin H.G. nr.1334/2004 şi H.G. nr. 1578/2004;  
  - Organizarea şi asigurarea pazei şi protecţia obiectivelor şi a bunurilor de interes public şi privat la nivelul 
localităţilor, înfiinţarea Poliţiei Locale ca serviciu public local, actualizarea şi aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale;  
- Depunerea declaraţiilor de avere şi interese de către aleşii locali şi a funcţionarilor publici pentru anul 
2013 şi transmiterea la A.N.I conform art. 42 alin. 2 din Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea 
şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate cu modificările şi completările ulterioare şi art. 74 alin. 1 
din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali cu modificările şi completările ulterioare. 
Înregistrarea  în Registrele speciale a declaraţiilor de avere şi de interese;  
- Asigurarea accesului la informaţii şi servicii publice prin mijloace electronice (adresă de e-mail şi pagina 
accesării site-ului primăriei) în relaţia cu persoanele fizice sau juridice, la nivelul unităţilor administrativ-
teritoriale, desemnarea prin dispoziţia primarului a persoanelor responsabile privind liberul acces la 
informaţiile de interes public unde nu este înfiinţat în structura organizatorică a primăriilor compartiment 
specializat de informare şi relaţii publice conform art. 11 lit. B din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri 
pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de 
afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei;  
        - Verificarea dosarelor speciale de şedinţă din semestrul I şi II/2013, ce trebuie să conţină  conform 
art. 42, alin 6 din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare următoarele: 
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materialele dezbătute la ordinea de zi, dispoziţia de convocare, procesul verbal de afişare a dispoziţiei, 
procesul verbal al şedinţei, dosar ce trebuie să fie numerotat, sigilat, parafat şi semnat de cei în drept.  
- Întrunirea consiliilor locale în şedinţe ordinare, conform art. 39, din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală. Convocarea consiliului local în scris, prin intermediul secretarului unităţii 
administrativ-teritoriale, respectarea cu cel puţin 5 zile înaintea şedinţelor ordinare sau cu cel puţin 3 zile 
înainte de şedinţele extraordinare; punerea la dispoziţia consilierilor locali a materialelor înscrise pe 
ordinea de zi; precizarea în invitaţia la şedinţă a datei, orei, locul desfăşurării şi ordinea de zi a acesteia; 
aducerea la cunoştinţă locuitorilor comunei sau ai oraşului prin mass-media sau prin orice alt mijloc de 
publicitate, consemnarea convocării în procesul-verbal al şedinţei;                         
- Îndeplinirea atribuţiilor comisiilor de specialitate stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare 
a consiliului local aprobat prin adoptarea de HCL, precum şi respectarea prevederilor art.51, alin.1, 3 şi 4, 
art.54, alin. 1,2, , 4, 5 şi 6 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
în ceea ce constă ţinerea şedinţelor pe comisii şi întocmirea rapoartelor de avizare;  
- Respectarea prevederilor H.G. nr. 600/2009 privind stabilirea beneficiarilor de ajutoare alimentare care 
provin din stocurile de intervenţie comunitară destinată categoriilor de persoane cele mai defavorizate 
din România şi atribuţiile instituţiilor implicate în planul european, întocmirea Tabelelor nominale cu 
categoriile de persoane cele mai defavorizate, la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, care vor 
beneficia de ajutoare alimentare;  
- Prezentarea de către primar a Raportului anual privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii 
administrativ-teritoriale în conformitate cu prevederile art. 63, alin. 3, lit. a, din Legea nr. 215/2001 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
- Întocmirea şi aprobarea bugetului local şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar, stabilirea impozitelor 
şi taxelor locale conform art. 63, alin. 4, lit. b, din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;  
- Asigurarea inventarierii bunurilor din patrimoniul public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale 
conform art. 63, alin. 5, lit. d, din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; prezentarea raportului asupra situaţiei gestionării bunurilor conform art. 122;  
- Modul de soluţionare a petiţiilor înregistrate în anul 2014. Autoritatea publică locală analizează 
activitatea proprie de soluţionare a petiţiilor, pe baza raportului prevăzut la alin. 1 al art. 6 şi art. 14 din 
O.G. 27/2002, în şedinţă de consiliu local.  
- Prezentarea Rapoartelor anuale de activitate ale consilierilor locali şi viceprimarilor în şedinţe de consiliu 
local în conformitate cu prevederile art. 52, al. 4 din Legea nr. 215/2001 modificată;  
   -  Desemnarea prin dispoziţia primarului a persoanelor responsabile privind liberul acces la informaţiile 
de interes public şi întocmirea Raportului anual privind transparenţa decizională conform Legii nr. 52/2003 
şi a Raportului de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 ce sunt aduse la cunoştinţă publică prin 
afişare la sediul primăriei, prin grija secretarului;  
- Promovarea strategiilor de management de proiect;  
-Organizarea întâlnirilor periodice cu cetăţenii conform prevederilor legale, consilierii fiind informaţi de 
către primarul localităţii şi de către secretar de importanţa acestor întâlniri cu cetăţenii conform art. 52, 
al. 3 din Legea nr. 215/2001, modificată şi completată de Legea nr. 286/2006, pentru a prelua problemele 
cu care aceştia se confruntă;  
S-a avut în vedere menţinerea permanentă a bunei colaborări între autorităţile administraţiei publice 
locale din comune, oraşe şi municipii şi autorităţile administraţiei publice locale de la nivel judeţean, în 
rezolvarea problemelor din administraţia publică locală.  
Preocupările în plan deliberativ ale consiliului judeţean au fost evidenţiate în cele patru ediţii ale 
Monitorului Oficial al Judeţului Gorj, realizat în baza O.G. nr. 75/2003, aprobată prin Legea nr. 534/2003. 
Au fost transmise trimestrial, aceste ediţii ale Monitorului Oficial al Judeţului Gorj, în cele 70 de unităţi 
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administrativ-teritoriale din judeţ, către instituţiile subordonate consiliului judeţean şi consilierilor 
judeţeni.  
 În baza acestor legislaţii privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de editare a monitoarelor 

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

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

activitatea administraţiei publice locale.   

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

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

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

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

în interesul locuitorilor. 

 

B. În conformitate cu prevederile Legii nr. 233/2002 prin care se aprobă Ordonanţa de Guvern nr. 27/2002 
privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, în cursul anului 2014 s-au repartizat 
Compartimentului Dezvoltarea Capacităţii  Administrative şi Monitor Oficial  un număr de 132 sesizări şi 
petiţii ale cetăţenilor, urmărindu-se soluţionarea în termenul prevăzut de lege şi comunicarea 
răspunsurilor. Putem detalia petiţiile primite după problematică:  
- un număr de 47 sesizări, care privesc cazurile sociale, iar când situaţia a impus, au fost sesizate instituţiile 
sau serviciile specializate în măsură să asigure o protecţie adecvată;  
- un număr de 15 petiţii se referă la starea proastă a drumurilor judeţene şi comunale, solicitând fonduri 
pentru amenajarea şi repararea acestora;  
- un număr de 32 petiţii care se referă la aplicarea necorespunzătoare a Legii fondului funciar. Întrucât 
Consiliul Judeţean nu are prerogative privind aplicarea prevederilor legale, cei care au adresat astfel de 
petiţii au fost îndrumaţi să se adreseze fie instanţelor judecătoreşti, fie comisiilor de aplicare a legilor 
fondului funciar;  
- un număr de 10 petiţii înregistrate la Consiliul Judeţean Gorj se referă la încălcarea Legii nr. 50/1991;  
- un număr de 28 petiţii ce privesc diverse domenii (branşări la reţeaua electrică, racordări la o sursă de 

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

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

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

 

C. S-a asigurat reprezentarea Consiliului Judeţean la şedinţele Comitetului Consultativ de Dialog Civic 

pentru Problemele Persoanelor Vârstnice.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

durata funcţionării Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra 

terenurilor;  

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

arhiva Consiliului Judeţean Gorj pe bază de inventar;  

 

B. Sesizări și petiții 

În conformitate cu prevederile legii nr.233/2002 prin care se aprobă Ordonanţa de Urgenţă a 

Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, în cursul anului 2014, 

la nivelul Consiliului Judeţean Gorj, au fost înregistrate un număr de 78 sesizări şi petiţii ale cetăţenilor, 

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

Din totalul de 78 sesizări şi petiţii, un număr de 4 petiții au fost anonime, care nu au fost luate în 

considerare, fiind clasate conform art. 7 din Ordonanța nr. 27/2002. 

De la Parlamentul României – Camera Deputaților au fost transmise 2 petiții, care au fost soluționate în 

termenul legal și s-a trimis răspuns petenților. 

De la Instituția Prefectului s-a primit o petiție, ce a fost soluționată în termenul legal. 

De menționat faptul că toate petițiile au fost rezolvate în termenul legal și s-au trimis răspunsuri 

petenților. 

Cele mai multe petiții au fost formulate de cetăţeni din localităţile: Turcinești, Bumbești-Jiu, Plopşoru, 

Peştişani, Schela, Berlești, Țicleni, Tismana, Bălești, Tg-Jiu, Vladimir, Drăguțești, Cătune, Scoarța, Prigoria, 

Borăscu, Fărcășești, Stejari, Dănești, Săulești etc.  

Problemele ridicate în petiţii au avut ca obiect: 

- obţinerea de titluri de proprietate pentru terenurile agricole pe care le dețin conform legilor fondului 

funciar; 

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

posibilităţi materiale, cu pensii mici; 

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

- reparaţii de drumuri judeţene şi comunale; 

- sprijin în obţinerea unor locuri de muncă; 

- reparaţii poduri, podeţe, pe drumurile judeţene; 

- sprijin în obţinerea gradului I sau II de handicap; 

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

facă naveta în condiţii corespunzătoare; 

- asigurarea marcajelor şi indicatoarelor de circulație acolo unde se impune; 

- reparaţii îmbrăcăminţi asfaltice; 

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

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

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

petiţionarul fiind înştiinţat în acest sens, conform OUG nr.27/2002. 
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Unele petiţii au fost redirecţionate către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, 

întrucât se refereau la legislaţia privind persoanele cu handicap, precum şi către Instituţia Prefectului Gorj, 

cele care se refereau la Legea fondului funciar. 

 

2. Accesul la informaţiile de interes public pe anul 2013 

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

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

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

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

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

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

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

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

    În perioada anului 2014, au fost înregistrate un număr de 37 de cererii de informaţii de interes public 

formulate în scris. 

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

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

    Informaţiile solicitate  verbal au fost în număr de 601, răspunsul fiind comunicat pe loc de funcţionarul 

desemnat pentru activitatea de relaţii publice, în situaţiile în care au permis acest lucru. În celelalte cazuri, 

solicitanţii au fost îndrumaţi către serviciile din cadrul Consiliului Judeţean Gorj sau instituţiilor publice 

subordonate acestuia. 

     Obiectivele stabilite pentru perioada anului 2014 au fost : coordonarea activităţii de acordare a 

informaţiilor de interes public solicitate, stabilind condiţiile şi formele în care are loc accesul la acestea; 

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

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

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

prevederilor legale. 

 

3. Compartiment contractări servicii sociale 

              Pe parcursul anului  2014 Compartimentul contractări servicii sociale din cadrul Consiliului 

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

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

        Astfel, în conformitate cu prevederile art. 114 alin.(2) lit.c) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, 

s-a procedat la  întocmirea  Listei unice a furnizorilor  publici şi privaţi de servicii sociale acreditaţi sau 

în curs de acreditare la 31.12.2013 din judeţul Gorj, aprobată prin dispoziţia nr.203/11.03.2014 a  

preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj. 

 Având în vedere modificarea legislaţiei privind acreditarea furnizorilor de servicii 

sociale/serviciilor sociale, respectiv HG 118/2014 de aprobare a normelor   metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii 197/2012şi precizărilor M.M.F.P.S.P.V.,  Compartimentul contractări servicii sociale din 

cadrul Consiliului Judeţean Gorj a transmis către toţi furnizorii de servicii sociale publici şi privaţi din 
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judeţul Gorj adrese cu privire la noua metodologie de  acreditare şi etapele de parcurs în vederea obţinerii 

certificatului de acreditare ca furnizor de servicii sociale, respectiv (adresa nr. 5437/28.04.2014 către  cele 

70 de primării din judeţ, adresa nr. 5956/09.05.2014 către Centrul Magnolia, adresa nr. 5963/ 09.05.2014 

către D.G.A.S.P.C. Gorj, adresa nr. 5962/09.05.2014către Asociaţia Sf.Toma Novaci, adresa nr. 

5961/09.05.2014către Asociaţia ,,Copiii noştri de pretutindeni”,  adresa nr. 5960/09.05.2014 către 

Fundaţia ,,Pro Satul”, adresa nr. 5959/09.05.2014către Asociaţia Vasiliada , filiala Tg Jiu, adresa nr. 

5958/09.05.2014către Penitenciarul Tg Jiu, adresa nr. 5957/09.05.2014 către SOS Copii Gorjului, adresa 

nr. 5955/09.05.2014 către Centrul Christian Tg Jiu). 

 În acest demers, au fost acordate sprijin şi asistenţă, în vederea completării corecte şi complete a 

cererii de acreditare furnizor servicii sociale  (sprijin direct la sediul Consiliului Judeţean, prin contactare 

telefonică, e-mail sau fax). 

 Colectarea, completarea, procesarea şi centralizarea informaţiilor  a avut drept scop actualizarea 

Listei unică a furnizorilor publici şi privaţi de servicii sociale acreditate din judeţul Gorj, în conformitate 

cu noua legislaţie, care va fi dată publicităţii, prin afişare pe site-ul Consiliului Judeţean Gorj 

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

din judeţ şi a tuturor celor interesaţi. Lista unică a furnizorilor publici şi privaţi de servicii sociale urmează 

a fi actualizată periodic, în funcţie de modificările intervenite în conţinutul ei. 

           În vederea îndeplinirii atribuţiilor stabilite prin Legea Asistenţei Sociale nr. 292/2011 

Compartimentul contractări servicii sociale a elaborat   Strategia  de dezvoltare a serviciilor sociale 

acordate de furnizorii publici şi privaţi din judeţul Gorj pentru perioada 2014-2020 şi  a planurilor anuale 

de acţiune privind serviciile sociale pentru anul 2014. 

Toate aceste documente au fost elaborate ca MODEL 

Documentele model – elaborate de către Compartimentul Contractări servicii sociale au fost publicate 

pe site-ul Consiliului Judeţean Gorj www.cjgorj.ro  Secţiunea anunţuri, Buletin informativ. 

Au fost întocmite şi transmise 70 de adrese  de informare către Primăriile din judeţul Gorj , înregistrate 

sub nr. 3301/11.03.2014, aceste documente  model au fost transmise şi prin e-mail la cele 70 de Primării 

existente la nivelul judeţului. 

Din cele 70 de  primării existente la nivelul judeţului Gorj au transmis documentele solicitate un număr de 

doar 39 de primării. 

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

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

asistenţă socială din judeţ în vederea  elaborării strategiilor locale de dezvoltare a serviciilor sociale şi 

a planurilor anuale de acţiune privind serviciile sociale, precum şi a monitorizării acestora. 

         În vederea ducerii la îndeplinire a atribuţiilor prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare 

a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj, Compartimentul contractări servicii sociale a 

http://www.cjgorj.ro/Anunturi/Buletin-informativ.aspx
http://www.cjgorj.ro/
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procedat la elaborarea Planului de verificare şi control  a D.G.A.S.P.C. Gorj pentru anul 2014 care cuprinde 

obiective generale şi specifice, activităţi/acţiuni/măsuri/indicatori.  

        În acest sens a fost întocmit referatul  nr. 3025/05.03.2014  de aprobare a Planului de verificare şi 

control  a D.G.A.S.P.C. Gorj,  întocmirea Planului de verificare şi control  a D.G.A.S.P.C. Gorj –anexă a 

referatului şi actul de verificare şi control la D.G.A.S.P.C. Gorj.Punerea în aplicare a Planului de verificare 

şi control s-a efectuat de către reprezentanţii  Consiliului Judeţean Gorj  prin deplasarea la sediul 

D.G.A.S.P.C. Gorj. 

        Compartimentul contractări servicii sociale din cadrul Direcţiei Juridice şi dezvoltarea capacităţii 

administrative a conceput şi structurat machetele pentru circuitul documentelor . 

Documentaţia a fost înaintată prin e-mail tuturor salariaţilor din Direcţia juridică şi dezvoltarea 

capacităţii administrative, în scopul de a fi adusă la cunoştinţa acestora spre conformare şi aplicare. 

Referatul nr. 6776/27.05.2014 cu privire la circuitul documentelor reglementate de OMFP nr.946/2005, 

privind Codul şi standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea 

sistemelor de control intern/managerial. 

        A fost solicitat Planul de acţiune privind serviciile sociale acordate la nivelul DGASPC Gorj pentru 

trimestrul IV al anului 2014, dar şi pentru anul 2015, acţiuni propuse de DGASPC şi cuprinse în Strategia 

judeţeană de dezvoltare a serviciilor sociale pe termen mediu şi lung. 

  Compartimentul contractări servicii sociale din cadrul Consiliului Judeţean Gorj s-a implicat activ  

alături de  A.N. P. C.P.P. S. –Infocons  care în parteneriat cu Consiliul Naţional pentru Combaterea 

Discriminării şi Asociaţia Nevăzătorilor din România  au derulat un Proiect dedicat persoanelor cu 

dizabilităţi prin oferirea cu titlu GRATUIT a unor plăcuţe destinate accesibilizării spaţiului urban, în zonele 

publice şi adaptării clădirilor la nevoile individuale ale persoanelor cu deficienţe de vedere.  

Compartimentul contractări servicii sociale a emis adresa nr.11487 din 05.09.2014, către cele 70 

de primării din judeţul Gorj,prin care a solicitat necesarul de materiale pentru  instituţiile publice şi 

subordonatele acestora, prin completarea  unui formular tip.  

Compartimentul contractări servicii sociale a emis adresa nr.11488 din 05.09.2014, către 

D.G.A.S.P.C. Gorj, prin care a solicitat necesarul de materiale pentru  direcţie şi centrele subordonate 

acesteia, prin completarea unui formular tip.   

După colectarea necesarului de materiale din teritoriu, s-a procedat la centralizarea informaţiilor 

şi transmiterea către A.N. P. C.P.P. S. –Infocons, în vederea achizitionării  plăcuţelor destinate 

accesibilizării spaţiului urban, în zonele publice şi adaptării clădirilor la nevoile individuale ale persoanelor 

cu deficienţe de vedere. În luna noiembrie 2014 A.N.P.C.P.P.S. au transmis  pentru afişare la loc vizibil 

materialele conform necesarului întocmit de Compartimentul C.S.S. şi modalitatea de afişare a acestora.  
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         Compartimentul contractări servicii sociale a acordat sprijin pentru înfinţarea, organizarea şi 

funcţionarea ,,Centrului de Recuperare pentru Copilul cu Handicap” , proiect de interes public judeţean, 

derulat de către Consiliul Judeţean Gorj  în parteneriat cu Fundaţia ,,SERA ROMÂNIA”. 

Sprijinirea Fundaţiei Sera în vederea construirii Centrului de Recuperare pentru Copilul cu 

Handicap prin punerea la dispoziţie cu titlu gratuit a unui teren situat la adresa str.A.I.Cuza, tarla 204, 

parcela 95/1, loc.Târgu Jiu, jud.Gorj,  cu nr. cadastral 44695, liber de orice sarcini sau alte construcţii. 

          La nivelul compartimentului au fost primite mai multe adrese din partea Biroului de reprezentare a 

Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România care au fost comunicate către diverse instituţii 

publice din judeţ (Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă Gorj, Inspectoratul Şcolar Judeţean 

Gorj şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj), prin care au fost diseminate 

informaţii privind o serie de propuneri de parteneriate în diferite proiecte cu finanţare europeană. 

De asemenea, au fost primite adrese şi sesizări în domeniul de activitate al compartimentului, la care s-au 

comunicat răspunsuri în termenele legale, potrivit legii. 

 

4. Monitorizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice  

     Compartimentul Unitatea Judeţeană pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilităţi 

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

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

   a) alimentarea cu apă;  

   b) canalizarea şi epurarea apelor uzate;  

   c) colectarea, canalizarea şi evacuarea apelor pluviale;  

   d) salubrizarea localităţilor şi managementul deşeurilor solide;  

   e) alimentarea cu energie termică în sistem centralizat;  

   f) transportul public local;  

   g) iluminatul public. 

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

raza judeţului Gorj. 

Scopul solicitării acestor informaţii este: 

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

adoptării/actualizării de strategii, prognoze şi programe de dezvoltare economico-socială şi de 

mediu la nivelul judeţului şi realizării acestora, pentru întreţinerea şi modernizarea infrastructurii 

judeţene, în vederea dezvoltării şi modernizării urbane şi rurale; 

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

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

echilibrarea bugetelor locale, precum şi pentru achitarea arieratelor provenite din neplata 

cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital; 
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 - fundamentarea propunerilor de proiecte investiţionale finanţate anual prin programele 

guvernamentale; 

- monitorizarea şi coordonarea elaborării şi implementării strategiilor locale privind accelerarea 

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

aferente; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comunitare de utilităţi publice de la nivelul judeţului.   

Alături de acest obiectiv programat şi realizat pentru anul 2014 au mai fost îndeplinite și 

următoarele: 

 Colaborare la implementarea „Strategiei de dezvoltare durabilă a judeţului Gorj, pentru 
perioada 2011-2020”, adoptată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 18/27.01.2012, având în 
vedere necesitatea tot mai stringentă de a răspunde problemelor actuale ale comunităţilor locale, 
necesitatea de a pune accentul pe elementele cheie care să întărească credibilitatea administraţiei 
publice: procesul de luare a deciziilor, creşterea capacităţii de planificare strategică a autorităţilor 
administraţiei publice locale, responsabilizarea administraţiei publice şi eficacitatea organizaţională. În 
cadrul „Strategiei de dezvoltare durabilă a judeţului Gorj pentru perioada 2011-2020” s-au  identificat  
cinci obiective strategice, iar pentru fiecare obiectiv strategic identificat s-a alcătuit câte un grup de lucru, 
şi anume: grupul de lucru pentru un „Gorj prosper”; grupul de lucru pentru un „Gorj întreprinzător”; 
grupul de lucru pentru un „Gorj turistic”; grupul de lucru pentru un „Gorj verde”; grupul de lucru pentru 
un „Gorj social”. 

Grupurile de lucru s-au întâlnit trimestrial şi au raportat progresul înregistrat către Comitetul 
de monitorizare, iar prin intermediul Compartimentului Unitatea Judeţeană pentru Monitorizarea 
Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice şi Proiecte, a fost asigurată activitatea de secretariat în cadrul 
acestora. 

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

Gorj prin H.C.J. nr. 5/16.01.2014, respectiv H.C.J nr. 134/23.10.2014, pentru achitarea arieratelor, 

susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanţare 

locală; 

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

Gorj, către agenţii economici; 

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

privind programele de finanţare nerambursabilă active, finanţate de Uniunea Europeană şi 

Guvernul României; 
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- Urmărirea şi monitorizarea cotizaţiilor către asociaţiile şi agenţiile în care Consiliul 

Judeţean Gorj este partener, şi anume: Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România, 

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

Sud Vest Oltenia, Ansamblul Regiunilor Europene, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară în 

Domeniul Apei „ADIA”, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Serviciilor Publice de 

Salubrizare „ADIS”, la acestea adăugându-se cofinanţarea la proiectul „Extinderea şi reabilitarea 

sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare din judeţul Gorj” al S.C. Aparegio Gorj S.A. şi cotizaţia 

la Asociaţia „Inimi de gorjeni”; 

- Asigurarea unei bune colaborări cu organele centrale, cu ministerele de resort din 

domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice şi cu toate unităţile administrativ-teritoriale 

de pe raza judeţului Gorj; 

- O colaborare  permanentă cu restul compartimentelor de specialitate din cadrul 

aparatului propriu al Consiliului Judeţean Gorj.   

     Referitor la buna colaborare cu organismele centrale şi cele de resort, au fost comunicate către 

acestea diverse situaţii referitoare la serviciile comunitare de utilităţi publice, printre care amintim: 

- Adresa nr. MDRAP/8487/06.03.2014 a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 

Publice privind paşii ce trebuie urmaţi de către consiliile locale pentru a beneficia de fonduri de la bugetul 

de stat în cadrul Programului naţional multianual privind creşterea performanţei energetice la blocurile 

de locuinţe, derulat conform O.U.G. nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de 

locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Adresa nr. 50564/07.07.2014 a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin 

care a fost solicitată baza de date cu obiectivele de investiţii aflate în derulare în domeniile alimentare cu 

apă şi canalizare, necesarul de finanţare pentru acestea, precum şi pentru obiectivele noi, conform 

termenelor asumate prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană; 

- Adresa nr. 14187/15.07.2014 a Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, prin care s-a solicitat situaţia 

terenurilor ce pot fi disponibilizate pentru realizarea Programului Locuinţe prin credit ipotecar; 

- Adresa nr. 44806/28.07.2014 a SC CEZ DISTRIBUŢIE SA, prin care  s-au solicitat informaţii privind 

necesarul de electrificat la nivelul judeţului Gorj; 

- Adresa nr. 2211/DPIIS/08.08.2014 a Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, 

Investiţii Străine, Parteneriat Public - Privat şi Promovarea Exporturilor, prin care s-a solicitat situaţia 

investiţiilor străine finalizate, în implementare şi în pregătire din judeţul Gorj; 

- Adresele nr. MDRAP 60865/11.08.2014, MDRAP 63990/21.08.2014, respectiv MDRAP 

64098/22.08.2014 ale Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin care s-a solicitat 

fundamentarea necesarului de fonduri financiare pentru asigurarea cheltuielilor pentru personalul 

finanţat din fonduri publice din administraţia locală, în vederea rectificării bugetului de stat pe anul 2014; 

- Adresa nr. 16753/10.11.2014 a Instituţiei Prefectului – Judeţul Gorj, referitoare la radiograma 

nr. 78511/09.10.2014 a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, privind crearea şi 

comunicarea conturilor de acces la aplicaţia IT a ministerului „Monitorizare SCUP” şi deschiderea 

perioadei de raportare a datelor referitoare la monitorizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice 

pentru primul semestru al anului 2014. Aplicaţia IT „Monitorizare SCUP” a fost creată în cadrul proiectului 
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„Dezvoltarea unui sistem de monitorizare a indicatorilor de performanţă în sectorul serviciilor 

comunitare de utilităţi publice”, al cărui beneficiar este Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 

Publice, fiind cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional  Dezvoltarea Capacităţii 

Administrative 2007-2013, Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor 

publice cu accentul pus pe procesul de descentralizare , domeniul major de intervenţie 2.2 – 

Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice, cod SMIS nr. 2903. Scopul general al 

proiectului este accelerarea dezvoltării din punct de vedere cantitativ şi calitativ a serviciilor comunitare 

de utilităţi publice, în conformitate cu prevederile Tratatului de Aderare a României la Uniunea 

Europeană, avându-se în vedere ca atingerea parametrilor stabiliţi de directivele europene cu privire la 

calitatea şi accesibilitatea serviciilor comunitare de utilităţi publice să se realizeze printr-un proces 

continuu, necesar a fi monitorizat prin metode coerente; 

În anul 2014, Serviciul Unitatea Judeţeană pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de 

Utilităţi Publice a asigurat, concomitent cu îndeplinirea sarcinilor de bază, elaborarea rapoartelor 

de specialitate şi fundamentarea proiectelor de hotărâri ce privesc activitatea desfăşurată de 

acest serviciu, a expunerilor de motive şi anexelor la acestea, ce au fost supuse aprobării 

Consiliului Judeţean.  

Pe parcursul exerciţiului bugetar al anului 2014, în cadrul serviciului au fost întocmite şi 

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

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

fost emisă H.C.J. nr. 5/16.01.2014, privind repartizarea, pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei 

de 20% din sume și cote defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pentru echilibrarea 

bugetelor locale pentru anul 2014, pentru achitarea arieratelor şi pentru susţinerea programelor 

de dezvoltare locală şi a proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală pentru anul 

2014, în condiţiile legii şi în limitele prevederilor bugetare aprobate. La repartizarea acestor sume 

s-a avut în vedere transmiterea de către unităţile administrativ-teritoriale de pe raza judeţului, a 

necesarului de fonduri pentru achitarea arieratelor, finanţarea programelor de dezvoltare locală 

şi proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, însoţite de informaţii tehnice şi 

financiare referitoare la obiectivele de investiţii aflate în derulare şi propunerile de proiecte noi 

necesare a fi demarate începând cu anul 2014, în scopul asigurării resurselor financiare destinate 

implementării obiectivelor propuse;  

o proiectul de buget şi estimările pentru perioada anilor următori (de regulă, se 

elaborează previziuni bugetare pentru trei ani) privind repartizarea sumelor necesare susţinerii 

programelor de dezvoltare locală. Astfel, în baza adresei nr. 417596/13.08.2014 a Ministerului 

Finanţelor Publice, prin care s-a înaintat ,,SCRISOAREA- CADRU” privind contextul 

macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2015 şi a estimărilor 

pe anii 2016-2018, precum şi limita sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 

echilibrarea bugetelor locale, a fost emisă Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 

117/30.09.2014 pentru validarea Dispoziţiei nr. 674/05.09.2014 a ordonatorului principal de 
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credite al bugetului propriu al judeţului Gorj, privind repartizarea pe unităţi administrativ-

teritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată  pentru echilibrarea 

bugetelor locale  şi din cotele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2015 şi 

estimări pentru anii 2016-2018, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor 

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

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

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 59/30.09.2014 cu privire la rectificarea 

bugetului de stat pe anul 2014 şi Deciziei nr. 23/03.10.2014 a Administraţiei Judeţene a 

Finanţelor Publice Gorj, a fost emisă Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 134/23.10.2014 

privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20%, precum şi  a sumei 

reţinute din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată  pentru echilibrarea bugetelor locale 

pentru bugetul anului 2014 şi din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea 

bugetelor locale estimate pentru bugetul anului 2014. 

  

5. Secretariatul executiv al Autorităţii teritoriale de ordine publică 

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

juridică care își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 7897/2002 

și Legii nr.218/2008 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, în scopul asigurării bunei 

desfășurări și sporirii eficienței serviciului polițienesc din unitatea administrativ-teritorială din care face 

parte. 

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

intereselor comunității în scopul asigurării unui climat de siguranță și securitate publică. 

Organizarea și funcționarea Autorității Teritoriale de Ordine Publică În vederea realizării 

atribuțiilor prevăzute de Legea nr.218/2002 Autoritatea Teritorială de Ordine Publică își desfășoară 

activitatea în plen și în comisii de lucru. 

Plenul se întrunește semestrial în ședință ordinară și ori de câte ori este nevoie în ședință 

extraordinară, la convocarea scrisă a președintelui sau a cel puțin 4 membri. 

Comisiile de lucru sunt: 

A). Comisia de coordonare situații de urgență și pentru petiții; 

B). Comisia de planificare, stabilire și evaluare a indicatorilor de performanță minimali; 

C). Comisia pentru probleme sociale, standarde profesionale, consultanță și drepturile omului. 

În anul 2014, în cadrul Comisiei de coordonare situații de urgență și pentru petiții, s-au ținut ședințele în 

care s-au analizat următoarele probleme: 

- Informare privind asigurarea ordinii publice în contextul social actual; 

- Acțiuni întreprinse de Instituția Prefectului - Județul Gorj pentru buna desfășurare a anului școlar 

2014-2005; 

- Informare privind începerea anului școlar pentru copiii rromi și principalele direcții de acțiune 

pentru anul școlar 2014-2015; 

- Informare privind modul de soluționare a petițiilor adresate Instituției Prefectului - Județul Gorj 

în perioada 1 ianuarie – 15 iunie 2014; 
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- Informare privind activitățile desfășurate potrivit competențelor,  pe timpul campaniei electorale 

pentru alegerile parlamentare și măsuri dispuse pentru asigurarea climatului de ordine și siguranță 

publică pe timpul desfășurării alegerilor; 

- Informare privind activitățile desfășurate referitoare la organizarea și desfășurarea alegerilor 

pentru membrii din România a Parlamentului European din anul 2014 și alegerile parțiale pentru Senat 

în Colegiul Uninominal nr.2 din Circumscripția Electorală nr.20 Județul Gorj; 

- Informare privind efectele reorganizării poliției în mediul rural.  

    La cele 2 comisii ale Autorității Teritoriale de Ordine Publică și anume: Comisia de planificare, 

stabilire și evaluare a indicatorilor de performanță minimali și Comisia pentru probleme sociale, 

standarde profesionale, consultanță și drepturile omului s-au ținut 24 de ședințe. 

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Gorj a desfășurat 4 ședințe de plen, ordinare și extraordinare, 

respectând regulamentul de organizare și funcționare a comisiei stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 

787/2002.   

 

6. Evidenţa şi administrarea patrimoniului public şi privat  

În cursul anului 2014, s-a continuat activitatea de evidenţă şi administrare a patrimoniului public 

şi privat al judeţului, în concordanţă cu prevederile legii şi atribuţiile stabilite prin Regulamentul de 

organizare și funcționare a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj și fişele posturilor, în 

sarcina  personalului din aparatul propriu cu aceste responsabilităţi.  

În acest sens, s-au urmărit mişcările intervenite în cadrul inventarelor domeniului public şi 

domeniului privat al județului Gorj, în conformitate cu prevederile hotărârilor de Consiliu Judeţean 

aprobate, s-au corectat date de identificare (suprafeţe construite şi suprafeţe terenuri), s-au evaluat 

active fixe corporale (care erau înregistrate cu valoare 0 lei) din domeniul public şi privat al judeţului Gorj. 

Potrivit prevederilor art. 122 din Legea, administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, 

corelate cu prevederile art. 7, alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, toate bunurile 

(elemente de activ şi de pasiv) aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale sunt supuse inventarierii 

anuale.  

Prin Dispoziţia nr. 727/22.09.2014, emisă de Ordonatorul Principal de Credite, Preşedintele 

Consiliului Judeţean Gorj, s-au constituit comisiile de inventariere a bunurilor ce fac parte din patrimoniul 

Consiliului Judeţean, având ca scop principal stabilirea situaţiei reale a tuturor elementelor de activ şi de 

pasiv ale judeţului, precum şi a bunurilor şi valorilor deţinute cu orice titlu, aparţinând altor persoane 

juridice sau fizice, în vederea întocmirii situaţiilor financiare anuale. 

 Din procesele verbale întocmite de către comisiile de inventariere, a rezultat faptul că 

inventarierea generală a elementelor de activ şi pasiv s-a efectuat cu respectarea Ordinului Ministerului 

Finanţelor Publice nr. 2861/2009, pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea 

inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, verificându-se totodată şi 

modul de păstrare, depozitare şi conservare a bunurilor. 

 

Cu ocazia inventarierii patrimoniului din domeniul public şi privat al judeţului Gorj s-au 

constatat următoarele: 
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A.  În domeniul  public al judeţului Gorj: 

În urma Dispoziţiei nr. 497 din 20.06.2014, a Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj, s-a constituit comisia 

de evaluare a următoarelor active fixe corporale (active fixe corporale din inventarul judeţului Gorj, 

înregistrate cu valoare 0 lei) din domeniul public al judeţului Gorj: 

- Centrul Militar Judeţean: 

• C2 – Punct control – valoare evaluată 50.620 lei; 

• C3 – birouri – valoare evaluată 10.610 lei; 

• Magazie atelier – valoare evaluată 10.610 lei; 

• Împrejmuire – valoare evaluată 28.350 lei; 

- Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Suseni: - C8 – Fântână – valoare evaluată 2.335 lei;        

- Complexul de Servicii Comunitare pentru Copil în Dificultate Târgu Cărbuneşti: 

• C8 – Clădire contor gaze – valoare evaluată 7.625 lei; 

- Muzeul Arhitecturii  Populare Gorj, sat Curtişoara, oraş Bumbeşti Jiu: 

• C15 – Wc. – valoare evaluată 13.980 lei;  

• C16 – Wc. – valoare evaluate 10.165 lei;  

• C25 – Wc. – valoare evaluate 25.420 lei; 

• C26 – Wc. – valoare evaluată 10.165 lei;  

• C27 – Foişor – valoare evaluată 8.750 lei; 

- Spitalul Judeţean de Urgenţă Tg. - Jiu, locaţia din str. Unirii, nr. 56: 

• C3 – Magazie material recuperabile – val. evaluată 2.015 lei;  

 

2. La Centrul de Îngrijire și Asistenţă Dobriţa, prin proiectul “Extindere şi dotare Centru de Îngrijire şi 

Asistenţă Dobriţa, satul Dobriţa, comuna Runcu” au fost demolate, în anul 2013, trei corpuri clădiri în 

baza autorizaţiilor de demolare, ele regăsindu-se în inventarul din 2013, după cum urmează:  

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

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

- Depozitul de carburant şi magazia (depozit combustibil), demolate conform autorizaţiei de 

construire nr. 33 din 29.08.2011.  

În urma proiectului de investiţie “ Extindere şi dotare Centru de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa, satul 

Dobriţa, comuna Runcu” , implementat de Consiliul Judeţean Gorj, au rezultat următoarele construcţii şi 

dotări, date în administrare prin contractul nr. 6117 din 13.05.2014, Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Gorj pentru Centru de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa: 

- Clădire P+1 şi instalaţii interioare şi exterioare aferente – Sc = 1.001,26 mp, Sd = 1.624,28 – valoare 

de inventar 2.067.285,64 lei; 

- Depozit combustibil – lemne Sc=57,12 mp, Sd=57,12 mp – valoare 31.638,49 lei; 

- Platformă gospodărească-gunoi-Sc=25 mp – valoare 5.432,25lei; 

- Amenajare bucatarie existent – Sc=88,80 mp, Sd=88,80 mp – valoare 22.178,19 lei; 

- Utilaje + echipamente (ascesor, cazane termice, pompe, boiler ACM, automatizoare) – valoare 

192.261,55 lei; 
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3. S-a actualizat documentaţia cadastrală de la Biblioteca Judeţeană Gorj “Christian Tell”, suprafaţa 

terenului din locaţia str. Eroilor, nr. 23, mărindu-se de la 604 mp, la 915 mp, iar în urma unor investiţii 

realizate de Biblioteca Judeţeană Gorj “Cristian Tell”, a fost majorată valoarea corpului central vechi - C1 

cu suma de 50.884,64 lei. 

 

4. În urma hotărârilor de Consiliu Judeţean nr. 94 din 29.11.2013, nr. 31 din 27.02.2014 şi nr. 102 din 

29.08.2014, prin care s-a aprobat Regulamentul de organizare şi Funcţionare al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj, au fost trasferate 2 (două) case de tip familial şi 2 (două) 

apartamente din cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru Copilul în Dificultate Târgu Cărbuneşti 

în cadrul altor complexe, după cum urmează: 

• Complexul de Servicii Comunitare pentru Copilul în Dificultate Târgu-Jiu: 

- Casă tip familial (apartament 3 camere - Motru) – valoare 38.949,97 lei; 

- Casă tip familial (apartament 4 camere - Rovinari - valoare 59.239,49 lei; 

• Complexul de Servicii Comunitare pentru Copilul cu Nevoi Speciale Târgu-Jiu:  

- Casă tip familial Runcu - compusă din: a) casă 3 camere; b)casă 2 camere  – valoare 199.081,41 

lei; 

- Teren aferent Casei Runcu – valoare 72.235,44 lei; 

- Casă tip familial Scoarţa compusă din: a) construcţie P+1; b) anexă; c) anexă – valoare 65.937,53 

lei ; 

- Teren aferent Casei Scoarţa – valoare 89.566,13 lei; 

 

5. La Spitalul de Pneumoftiziologie “Tudor Vladimirescu” Dobriţa, Comuna Runcu, au intervenit 

următoarele modificări: 

- s-a diminuat plantaţia de conifere cu 197 de arbori, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Gorj nr. 85 

din 27.06.2014, în prezent, în domeniul public al judeţului aflându-se 293 de arbori, cu o valoare de 

inventar de 27.126,06 lei. 

- în urma investiţiilor de înlocuire a tâmplăriei existente (ferestre, uşi), în vederea realizării obiectivului de 

investiţii “Reabilitare şi amenajare Salină”, conform adresei nr. 1/14139/28.10.2014, valoarea de inventar 

a unor corpuri de clădiri s-a majorat cu următoarele sume: 

 -  C4 – clădire Spital P+2 – 453.218,88 lei; 

 -  C6 – bloc cu 16 apartamente P+3 – 2.384,26 lei; 

 -  C4 – clădire Spital P+3 – 11.437,28 lei; 

 -  C2 – club salariaţi P+demisol – 250.401,26 lei; 

 -  C3 – centrala termică – 41.823,18 lei; 

 -  Canal termic și instalație termică interioară spital – 876.510,41 lei.  

 

6. Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 124 din 30.09.2014, de modificare a Hotărârii Consiliului 

Judeţean Gorj nr. 92/2011, privind darea în folosinţă gratuită a unui teren Casei Județene de Pensii Gorj, 

se diminuează suprafaţa de teren aferentă dreptului de folosinţă atribuit Casei Judeţene de Pensii Gorj, 

respectiv 3.393 mp, cu suprafaţa de 1.235 mp în scopul construirii imobilului cu destinaţia “Centrul de 

Recuperare pentru Copilul cu Handicap”. 
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 Începând cu data adoptării Hotărârii Consiliului Judeţean Gorj nr. 124 din 30.09.2014, dreptul de 

folosinţă atribuit Casei Județene de Pensii Gorj este pentru suprafaţa de teren  rezultată în urma 

diminuării, respectiv 2.158 mp, cu o valoare de 269.750 lei. 

 Suprafaţa de 1.235 mp, cu o valoare de 154.375 lei, se va afla în administrarea Consiliului Judeţean 

Gorj, în scopul construirii imobilului cu destinaţia „Centrul de Recuperare pentru Copilul cu Handicap”, de 

către Fundaţia “Sera”. 

 

7. La Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Suseni, în urma implementării de către Direcția Generală de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Gorj, a proiectului “Reabilitarea, modernizarea şi dotarea C.I.A. Suseni”, 

finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa Prioritară 3 “Îmbunătăţirea 

infrastructurii sociale”, au rezultat următoarele construcţii noi şi dotări:  

 - Amenajări exterioare – 72.688,86 lei; 

 - Grup electrogen – 136.282,48 lei; 

 - Reţele termice exterioare – 63.586,00 lei; 

 - Staţie epurare – 624.902,18 lei; 

 - Staţie hidrofor – 297.750,69 lei. 

 

La Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Suseni au fost realizate investiţii la clădirii existente, dar şi construcţii 

noi, conform adresei nr. 2644 din 05.12.2013 și nr. 14243 din 03.07.2014 (proiect Reabilitarea, 

modernizarea şi dotarea CIA Suseni), acestea aflându-se în inventarul domeniului public al judeţului Gorj, 

mărindu-se valoarea de inventar după cum urmează:  

- Valoare C9 – clădire nouă – s-a majorat cu 1.519.433,54 lei;  

- Valoare C1 – clădire administrativă – s-a majorat cu 438.387,72 lei; 

- Valoare C2 – clădire veche pavilion B – s-a majorat cu 294.282,78 lei; 

- Valoarea C3 -  centrală termică – s-a majorat cu 139.655,00 lei; 

- Amenajări exterioare – 72.688,86 lei; 

- Grup electrogen – 136.282,48 lei; 

- Reţele termice exterioare – 63.586,00 lei; 

- Staţie epurare – 624.902,18 lei; 

- Staţie hidrofor – 297.750,69 lei. 

 

B. În domeniul privat al judeţului Gorj: 

1. În urma Dispoziţiei nr. 497 din 20.06.2014, a Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj, s-a constituit 

comisia de evaluare a următoarelor active fixe corporale (active fixe corporale din inventarul judeţului 

Gorj, înregistrate cu valoare 0 lei) din domeniul privat al judeţului Gorj,: 

• Centrul Militar Judeţean - C6 – Clădire corp C – valoare evaluată 87.310 lei; 

• Centrul de Servicii Comunitare pentru Copil în Dificultate Novaci: 

- C8 – depozit carburanţi – valoare evaluată 8.030 lei; 

- C9 – clădire anexă (magazie lemn) – valoare evaluată 870 lei; 

- C10 – clădire anexă (magazie lemn – metal) – valoare evaluată 3.135 lei; 

- C20 – fântână arteziană – valoare evaluată 3.825 lei; 
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- C21 –fântână (puţ săpat) – valoare evaluată 2.335 lei; 

- Împrejmuire la drum cu gard din piatră de fier – valoare evaluată 4.275 lei; 

 

2. La S.C. Parc Industrial Gorj S.A. a fost refăcută documentaţia cadastrală, suprafaţa de teren 

rezultată în urma măsurătorilor fiind de 138.641 mp, conform cadastrului nr. 1827 din 2014. 

 

3. Prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 62/24.04.2014, Casa Tismana - a fost dată în administrare, 

pe o perioadă de minim 5 ani, Serviciul Public Judeţean Salvamont Gorj, împreună cu lucrările, 

construcţiile executate şi a dotărilor ce au făcut obiectul proiectului “Realizarea sistemului integrat de 

salvare montană a judeţului Gorj”, implementat de Consiliul Judeţean Gorj, majorându-se valoarea 

imobilului cu suma de 365.386,76 lei, noua valoare de inventar fiind de 581.394,77 lei. 

 

4. La Spitalul de Pneumoftiziologie “Tudor Vladimirescu” Dobriţa, Comuna Runcu, la cei 446 de 

arbori trecuţi din domeniul public în domeniul privat al judeţului Gorj, prin hotărârea Consiliului Județean 

Gorj nr. 72 din 26.07.2013, s-au adăugat, conform hotărârii de consiliu județean nr. 85 din 27.06.2014, 

încă 197 de arbori, rezultând un total de 643 arbori, cu o valoare de 38.916,64 lei.  

Plantaţia de conifere din domeniul privat a fost vândută, prin licitaţie publică cu strigare, conform 

prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 841/1995, cu modificările şi completările ulterioare. 

5. Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 65 din 24.04.2014, s-a aprobat trecerea unor bunuri 

imobile din domeniul privat în domeniul public al Judeţului Gorj şi trecerea acestora din administrarea 

Consiliului Judeţean Gorj, în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, domeniul privat diminuându-se 

astfel cu valoarea de 100.046,49 lei. Imobilele care au trecut în administrarea Ministerului Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, sunt următoarele: 

- Oraşul Motru – str. Ceferistului, nr. 1 – corp C1 - Sc=149mp, Sd=149mp - valoare inventar 

43.857,34 lei; 

- Oraşul Târgu-Cărbuneşti, str. Blahniţei – corp C3 - Sc=389mp, Sd=389mp - valoare inventar 

51.809,71 lei; 

- Oraşul Târgu-Cărbuneşti, str. Blahniţei – corp C4 - Sc=38mp, Sd=38mp + corp C8 - Sc=13mp, 

Sd=13mp - valoare inventar 3.044,99 lei; 

- Oraşul Târgu-Cărbuneşti, str. Blahniţei – corp C9 - Sc=7mp, Sd=7mp - valoare inventar 1.334,45 

lei. 

Astfel, în urma tuturor modificărilor intervenite asupra imobilelor din domeniul public şi domeniul privat 

al judeţului Gorj, au rezultat următoarele valori: 

Valoarea domeniului public = 183.161.267,41 lei, din care:                       

- valoarea terenurilor = 33.024.983,25 lei; 

- valoarea clădirilor = 150.109.158,10 lei; 

- valoare plantaţie conifere = 27.126,06 lei. 

Valoarea domeniului privat =  3.946.507,94 lei, din care: 

- valoarea terenurilor = 1.025.577,65 lei; 

- valoarea  clădirilor = 2.920.930,29 lei. 
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Prin Hotărârea nr. 61/24.04.2014 se aprobă darea în administrare Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Gorj a construcțiilor, echipamentelor, utilajelor, dotărilor și mobilierului care 

au făcut obiectul proiectului „Extindere și dotare Centrul de Îngrijire și Asistență- Dobrița, Județul Gorj”. 

Prin Hotărârea nr. 62/24.04.2014 se aprobă darea în administrare Serviciului Public Județean Salvamont 

Gorj, pe o perioada de 5 ani, a construcțiilor, lucrărilor executate și echipamentelor aferente, a 

mobilierului și a dotărilor ce au făcut obiectul proiectului „Realizarea sistemului integrat de salvare 

montană a județului Gorj”. 

Prin Hotărârea nr. 64/24.04.2014 se modifică poziția II lit. D la Biblioteca Județeană „Christian 

Tell” Gorj -  suprafață de teren 915 mp din strada Eroilor și actualizarea corespunzătoare a datelor din 

inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Gorj. 

Prin Hotărârea nr. 75/30.05.2014  se modifică poziția nr. II. 2 pct. 1 - Spitalul Județean de Urgență 

Tg-Jiu (clădire centrală, clădirea 2 și clădirea 3) și actualizarea datelor, precum și poziția nr. II. 2 pct. E - 

Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” și actualizarea datelor. Se completează inventarul bunurilor 

cu imobilele - clădiri (conac de plai, șopru, vatră) situate în sat Curtișoara, oraș Bumbești-Jiu. 

Prin Hotărârea nr. 85/27.06.2014 se face trecerea  din domeniul public al județului Gorj în 

domeniul privat al județului Gorj a unui nr. de 643 arbori, cu un volum brut de 610 mc, în scopul exploatării 

și valorificării în condițiile legii. 

Actualizarea datelor prin diminuarea corespunzătoare a domeniului public. 

Prin Hotărârea nr. 86/27.06.2014 se modifică poziția nr. II. 2. B - Centrul Militar Județean Gorj, 

coloanele 2, 3, 4, 5 și 6, se abrogă pct. 3, pct. 6 și pct. 7 ale poziției nr. II.2. B și se actualizează corespunzător 

datele de identificare pentru această poziție. 

Prin Hotărârea nr. 91/27.06.2014 s-a aprobat exprimarea acordului de principiu referitor la 

înființarea Muzeului Național de Artă „Constantin Brâncuși”, în subordinea Muzeului Național de Artă al 

României și în administrarea Consiliului Județean Gorj. 

Hotărârea nr. 111/29.08.2014 privind asocierea Județului Gorj cu Fundația „SERA ROMÂNIA”  în 

vederea înființării, organizării și funcționării Centrului de Recuperare pentru Copilul cu Handicap. 

Prin Hotărârea nr. 123/30.09.2014 se modifică Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 

41/17.10.2008,  privind aprobarea utilizării unor spații, situate în incinta Spitalului Județean de Urgență 

Târgu-Jiu, proprietate publică a județului Gorj, pentru desfășurarea unor activități medicale specifice. 

Prin Hotărârea nr. 124/30.09.2014 se modifică Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 82/2011, 

privind darea în folosință gratuită a unui teren Casei Județene de Pensii Gorj. 

Prin Hotărârea nr. 141/28.11.2014 se modifică poziția II.2.1. la Spitalul Județean de Urgență Tg – 

Jiu - cap. II terenuri, sub cap.2 clădiri, servicii publice, lit. I o poziție din inventarul bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public al județului Gorj. 

Prin Hotărârea nr. 150/18.12.2014 se modifică Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 

61/24.04.2014, privind darea în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Gorj pentru Centrul de Îngrijire și Asistență – Dobrița, a construcțiilor, echipamentelor și utilajelor, 

dotărilor și a mobilierului, ce au făcut obiectul proiectului “Extindere și dotare Centrul de Îngrijire și 

Asistență – Dobrița, Județul Gorj”, implementat de Consiliul Judeţean Gorj. 

Prin Hotărârea nr. 151/18.12.2014 s-a modificat Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 

62/24.04.2014, privind darea în administrare, pe o perioadă de minim 5 ani, Serviciului Public Județean 
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Salvamont Gorj, a construcţiilor, lucrărilor executate și echipamentelor aferente, a mobilierului şi a 

dotărilor ce au făcut obiectul proiectului „Realizarea sistemului integrat de salvare montană a judeţului 

Gorj”, implementat de Consiliul Judeţean Gorj. 

 

7. Activitatea în domeniul juridic-contencios 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de 
consilier juridic, cu modificările şi completările ulterioare, consilierii juridici din cadrul Compartimentului 
juridic-contencios au asigurat apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale Consiliului Judeţean Gorj în 
conformitate cu Constituția şi legile tarii. Astfel, consilierii juridici au reprezentat autoritatea publică în 
serviciul căreia se află, au apărat drepturile şi interesele legitime ale acesteia în raporturile cu alte 
autorități publice, instituții de orice natură, precum şi cu orice persoană juridică sau fizică, română sau 
străină, în condițiile legii şi ale regulamentelor specifice unităţii. 
 În anul 2014, principalele activităţi desfăşurate prin Compartimentul juridic contencios au fost:     
 Reprezentarea şi apărarea intereselor Consiliului Judeţean Gorj în faţa instanţelor de judecată, atât la 
fond cât şi în căile de atac, într-un număr de 88 cauze civile, penale, plângeri contravenţionale (în baza 
Legii nr.50/1991-privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea de locuinţe, 
OG nr.43/1997-privind regimul juridic al drumurilor); contencios administrativ (în baza Legii cadru privind 
salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nr. 330/2009; Legii nr.554/2004-privind 
contenciosul administrativ; Legii nr.544/2001-privind liberul acces la informaţiile de interes public şi Legii 
nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici) şi conflicte de muncă (în baza Legii cadru privind 
salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nr. 330/2009; Codului muncii; Legii 
nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic; Legii nr. 84/1995, republicată, privind învăţământul), 
precum şi în alte cauze în care instituţia a fost citată.  
 Acordarea de sprijin şi asistenţă juridică consiliilor locale şi aparatelor de specialitate ale acestora, 
precum şi instituţiilor publice subordonate Consiliului Judeţean Gorj, la cerere, constând în formularea de 
acţiuni în justiţie, întâmpinări, concluzii scrise, apeluri şi recursuri; 
 Asigurarea condiţiilor de legalitate (formă şi conţinut) la întocmirea proiectelor dispoziţiilor emise de 
Preşedintele Consiliului Judeţean Gorj, a hotărârilor Consiliului Judeţean Gorj şi a altor acte elaborate în 
exercitarea atribuţiilor autorităţii administraţiei publice judeţene; 
 Întocmirea, din partea Direcţiei Juridică şi Administraţie Publică Locală, a proiectelor de hotărâri ale 
Consiliului Judeţean Gorj, a rapoartelor de specialitate şi a expunerilor de motive; 
 Redactarea proiectelor de acte normative în temeiul Legii nr. 24/2000 - privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative şi H.G. nr.1226/2007, pentru aprobarea Regulamentului 
privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de 
documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea 
aprobării/adoptării, precum şi înaintarea acestora spre aprobare Ministerului Administraţiei şi Internelor; 
 Participarea în calitate de responsabili juridici în Unităţile de Implementare a Proiectelor (UIP) a 
proiectelor cu finanţare nerambursabilă accesate de Consiliul Judeţean Gorj; 
 Avizarea pentru legalitate a contractelor încheiate în condiţiile legii de Consiliul Judeţean Gorj şi de 
instituţiile publice subordonate, cu alte autorităţi publice, instituţii de orice natură, precum şi cu orice 
persoană juridică sau fizică, română sau străină; 
 Îndeplinirea atribuţiilor prevăzute în sarcina compartimentului juridic-contencios prin Dispoziţia 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj nr. 22 din 01.07.2008 pentru stabilirea unor măsuri privind 
întărirea disciplinei contractuale în cazul contractelor administrative încheiate de instituţia noastră; 
 Avizarea documentaţiilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică iniţiate de Consiliul Judeţean 
Gorj, din punct de vedere al respectării regulilor de elaborare prevăzute de Ordonanţa de urgentă nr. 
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34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrări 
publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Avizarea notelor justificative elaborate de compartimentul achiziţii publice privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publică iniţiate de Consiliul Judeţean Gorj, din punct de vedere al respectării 
Ordonanţei de urgentă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările 
ulterioare şi a HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţei de urgenta nr. 34/2006; 
 Participarea, în calitate de membrii, la lucrările comisiilor de evaluare pentru atribuirea contractelor 
de achiziţie publică iniţiate de Consiliul Judeţean Gorj, cu respectarea atribuţiilor prevăzute de Ordonanţa 
de urgentă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune 
de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare şi a 
HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractelor de achiziţie publică din Ordonanţei de urgenta nr. 34/2006; 
 Avizarea contractelor de achiziţie publică iniţiate şi atribuite de Consiliul Judeţean Gorj, cu respectarea 
prevederilor Ordonanţei de urgentă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi 
completările ulterioare precum şi de instituţiile publice aflate în subordinea Consiliului Judeţean Gorj; 
 Organizarea informării şi documentării juridice prin constituirea de colecţii de acte normative;    
 Rezolvarea scrisorilor şi sesizărilor  repartizate, conform Ordonanţei nr. 27/2002 - privind 
reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată prin Legea nr. 233/2002; 
 Soluţionarea plângerilor prealabile formulate, în baza Legii nr. 554/2004 - privind contenciosul 
administrativ,  de către persoanele care se consideră vătămate într-un drept al lor ori într-un interes 
legitim prin acte administrative individuale emise de Preşedintele Consiliului Judeţean Gorj sau adoptate 
de Consiliul Judeţean Gorj; 
 Acordarea de consultaţii juridice la cerere, cu respectarea legii privind organizarea şi exercitarea 
profesiei de consilier juridic; 
 Îndeplinirea şi a altor sarcini încredinţate de conducerea Consiliului Judeţean Gorj. 
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8. Activitatea economico-financiară 

BUGETUL PROPRIU GENERAL AL JUDEŢULUI GORJ PE ANUL 2014 a fost aprobat iniţial la 

valoarea de 281.794.920 lei la partea de venituri şi în sumă de 283.561.460 lei la partea de 

cheltuieli, structurat pe următoarele bugete componente: 

 

 

    

   

196.296.010; 

69,66%

85.498.910; 

30,34%

BUGETUL PROPRIU GENERAL INITIAL  AL JUDEŢULUI GORJ  
PE ANUL 2014   (venituri - lei)

buget local

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

197.119.410; 

69,52%

86.442.050; 

30,48%

BUGETUL PROPRIU GENERAL INITIAL  AL JUDEŢULUI GORJ  
PE ANUL 2014   (cheltuieli- lei)

buget local

buget centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate parţial din venituri proprii
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  Urmare adoptării hotărârilor consiliului judeţean de rectificare bugetară, ce au avut la 

bază expunerile de motive ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj şi rapoartele 

compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al autorităţii publice judeţene, întocmite 

în conformitate cu  prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 

şi completările ulterioare, motivate fie de aplicarea prevederilor actelor normative de rectificare 

a bugetului de stat, precum şi pentru aplicarea unor măsuri privind raţionalizarea şi eficientizarea 

cheltuielilor publice sau ca urmare a unor propuneri determinate de necesităţile obiective apărute 

pe parcursul anului în execuţia bugetară,  

 

BUGETUL PROPRIU GENERAL DEFINITIV AL JUDEŢULUI GORJ PE ANUL 2014 a fost în 

sumă 322.765.520 lei la partea de venituri şi la valoarea de 323.588.920 lei la partea de 

cheltuieli, structurat după cum urmează:  

                

 

229.069.660; 

70,79%

94.498.560; 

29,20%

20.700;

0,01%

BUGETUL PROPRIU GENERAL FINAL  AL JUDEŢULUI GORJ  
PE ANUL 2014   (cheltuieli - lei)

buget local

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

bugetul fondurilor externe nerambursabile

228.246.260; 

70,72%

94.498.560; 

29,28%

20.700; 

0,01%

BUGETUL PROPRIU GENERAL FINAL  AL JUDEŢULUI GORJ  
PE ANUL 2014   (venituri - lei)

buget local

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

bugetul fondurilor externe nerambursabile
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I.    BUGETUL LOCAL PE ANUL 2014 

- la partea de venituri:  
-  prevederi bugetare iniţiale – 196.296.010 lei, din care veniturile secţiunii de funcţionare 

cumulează suma de 134.396.730 lei, (68,47%), iar veniturile secţiunii de dezvoltare cumulează 

suma de 61.899.280 lei (31,53%); 

- prevederi bugetare definitive – 228.246.260 lei, din care veniturile secţiunii de funcţionare 

cumulează suma de 140.820.280 lei, (61,70%), iar veniturile secţiunii de dezvoltare cumulează 

suma de 87.425.980 lei (38,30%); 

- încasări realizate – 186.984.610 lei, din care veniturile secţiunii de funcţionare cumulează suma 

de 149.504.403 lei, (79,96%), iar veniturile secţiunii de dezvoltare cumulează suma de 37.480.207 

lei (20,04%); 

- la partea de cheltuieli: 
                        -  credite bugetare iniţiale – 197.119.410 lei, din care cheltuielile secţiunii de 

funcţionare cumulează suma de 134.396.730 lei, (68,18%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare 

cumulează suma de 62.722.680 lei (31,82%); 

- credite bugetare definitive – 229.069.660 lei, din care cheltuielile secţiunii de funcţionare 

cumulează suma de 140.820.280 lei, (61,47%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează 

suma de 88.249.380 lei (38,53%); 

- plăţi efectuate – 170.086.283 lei, din care cheltuielile secţiunii de funcţionare cumulează suma 

de 132.312.714 lei, (77,79%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează suma de 

37.773.569 lei (22,21%). 

În anul 2014, din excedentul înregistrat la finele anului 2013, în sumă de 1.868.870 lei, 

a fost aprobată, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 3/16.01.2014, repartizarea sumei 

de 823.400 lei ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, pentru derularea 

proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile şi a sumei de 1.045.470 lei pentru 

acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile şi cheltuielile 

secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul curent. 
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II. BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE 
PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2014 

              Bugetul centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate parţial din venituri 

proprii pe anul 2013 a fost fundamentat la partea de venituri, prin bugetul iniţial, la valoarea de 

76.180.540 lei, iar în bugetul final a fost prevăzută valoarea de 88.259.400 lei, la partea de 

cheltuieli a fost fundamentat, prin bugetul iniţial, la valoarea de 80.617.100 lei, iar în bugetul 

final a fost prevăzută valoarea de 92.695.960 lei, execuţia, la partea de venituri, înregistrând 

suma de 84.059.888 lei (95,24%), iar la partea de cheltuieli fiind de 87.553.316 lei (94,45%), 

cuprinzând pe ansamblu, veniturile şi cheltuielile următoarelor instituţii publice de subordonare 

judeţeană: 

 Muzeul Judeţean Gorj; 
 Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului”; 
 Şcoala Populară de Artă; 
 Complexul de servicii comunitare cu secţii protejate, recuperare, reabilitare a persoanelor 

cu handicap şi formare profesională Tg - Cărbuneşti (activitate extrabugetară); 
 Camera Agricolă Judeţeană Gorj; 
 Spitalul Judeţean de Urgenţă; 
 Spitalul de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” Dobriţa.           

 

Încasările înregistrate în anul 2014, în sumă de 90.312.893 lei, raportate la prevederile 

bugetare definitive în cuantum de 94.498.560 lei, au fost realizate în procentaj de 95,57 %, 

defalcându-se pe secţiuni astfel: 

- veniturile secţiunii de funcţionare, programate în sumă de 90.157.780 lei, au fost încasate 
în procent de 97,51%, respectiv în valoare de 87.909.764 lei; 

- veniturile secţiunii de dezvoltare, programate în sumă de 4.340.780 lei, au fost încasate în 
procent de 55,36%, respectiv în valoare de 2.403.129 lei. 

Ponderea veniturilor încasate la nivelul bugetului centralizat al instituţiilor publice şi 

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

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

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

în diagrama de mai jos:  

 

 

 

Ponderea veniturilor proprii realizate de instituţiile subordonate ce se finanţează la 

nivelul bugetului centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate parţial din venituri 

proprii este prezentată în diagrama de mai jos:  

87.909.764; 

97,34%

2.403.129; 

2,66%

Buget centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate parţial din 

venituri proprii la 31.12.2014

Venituri încasate pe secţiuni - lei

secţiunea de funcţionare

secţiunea de dezvoltare

80.489.513; 

89,12%

9.823.380; 

10,88%

STRUCTURA VENITURILOR ÎNCASATE   

ÎN ANUL 2014 - lei

venituri proprii realizate

subvenţii alocate din bugetul

local şi bugetul de stat
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Cea mai mare pondere în realizarea veniturilor proprii în totalul instituţiilor 

subordonate o deţine Spitalul Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu  cu un procent de 86,53%. 

Ponderea veniturilor din subvenţii încasate de instituţiile subordonate ce se finanţează 

la nivelul bugetului centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate parţial din venituri 

proprii este prezentată în diagrama ce urmează:  

 

 

79.600; 

0,10%

278.137;

0,35%
153.730; 

0,19%
270.493; 

0,33%

131.075;

0,16%

69.645.602; 

86,53%

9.930.876; 

12,34%

PONDEREA VENITURILOR  PROPRII  REALIZATE DE INSTITUŢIILE  

PUBLICE SUBORDONATE LA DATA DE 31.12.2014- lei

Muzeul Judeţean  „Alexandru 

Ştefulescu”

Ansamblul Artistic Profesionist „Doina 

Gorjului”

Şcoala Populară de Arte Tg-Jiu

Complexul de servicii comunitare cu

secţii protejate, recuperare

Camera Agricolă Judeţeană Gorj

Spitalul Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu

Spitalul de Pneumoftiziologie Runcu

2.109.014; 

21,47%

1.830.865;

18,64%

236.586;

2,41%

1.696.247; 

17,27%

2.282.168; 

23,23%
1.668.500; 

16,98%

PONDEREA VENITURILOR ÎNCASATE DIN SUBVENŢII  DE 

INSTITUŢIILE PUBLICE SUBORDONATE LA DATA DE 31.12.2014 - lei

Muzeul Judeţean  „Alexandru Ştefulescu”

Ansamblul Artistic Profesionist „Doina 

Gorjului”

Şcoala Populară de Arte Tg-Jiu

Complexul de servicii comunitare cu secţii

protejate, recuperare

Camera Agricolă Judeţeană Gorj

Spitalul Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu
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Cele mai mari ponderi în totalul veniturilor încasate din subvenţii, pe  instituţii 

subordonate o deţin Spitalul Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu  cu un procent de 23,23%, Ansamblul 

Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” - cu 21,47%, Şcoala Populară de Artă - cu 18,64%, Camera 

Agricolă Judeţeană Gorj – cu 17,27%, Muzeul Judeţean Gorj - cu 16,98%. 

Prevederile bugetare înregistrate la 31.12.2014, au cumulat, la partea de cheltuieli a 

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

94.498.560 lei, înregistrând plăţi în cuantum de 88.851.585 lei (94,02%), astfel: 

- cheltuielile secţiunii de funcţionare, programate în sumă de 90.157.780 lei, au fost 
realizate în procent de 95,90%, respectiv au fost efectuate plăţi în valoare de 86.457.733 lei; 

-      cheltuielile secţiunii de dezvoltare, programate în sumă de 4.340.780 lei, au fost 
realizate în procent de 55,15%, respectiv au fost efectuate plăţi în valoare de 2.393.852 lei. 

 
Ponderea plăţilor efectuate pe secţiuni, în totalul plăţilor înregistrate la nivelul 

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

 

 

 

Ponderea plăţilor efectuate pe titluri de cheltuieli în totalul plăţilor înregistrate în cadrul 

secţiunii de funcţionare a bugetului centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 

parţial din venituri proprii în anul anterior, se prezintă conform diagramei de mai jos: 

 

86.457.733; 

97,31%

2.393.852; 

2,69%

Bugetul centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral 

sau parţial din venituri proprii- plăţi pe secţiuni- lei 

secţiunea de funcţionare

secţiunea de dezvoltare
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Plăţile efectuate în cadrul secţiunii de dezvoltare a bugetului centralizat al instituţiilor 

publice şi activităţilor finanţate parţial din venituri proprii la data de 31.12.2014, se prezintă 

conform diagramei de mai jos: 

 

 

 

 

62.150.347; 

71,87%

24.188.941; 

27,97%

126.339;

0,15%
-7.894;

0,01%

Ponderea plăţilor efectuate în anul 2014, pe titluri de cheltuieli, în totalul 

plăţilor înregistrate în cadrul secţiunii de funcţionare- lei

cheltuieli de personal

bunuri si servicii

alte cheltuieli

sume recuperate din anii

precedenţi

2.333.477; 

97,48%

60.375; 

2,52%

Ponderea plăţilor efectuate în anul 2014, pe titluri de cheltuieli, 

în totalul plăţilor înregistrate în cadrul secţiunii de dezvoltare - lei

cheltuieli de capital

proiecte cu finantare din fonduri

externe



Consiliul Județean Gorj             Raportul Președintelui 2014 

 
 

32 
 

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

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

 

Pe titluri de cheltuieli, ponderea cea mai mare în totalul plăţilor efectuate în cadrul 

secţiunii de funcţionare este deţinută de plăţile cu asistenţa socială cu o pondere de 34,63%, 

urmate de plăţi efectuate în cadrul titlului ,,cheltuieli de personal” cu 30,80% şi ,, bunuri şi 

servicii” cu 21,75%. 

Pe capitole de cheltuieli, execuţia bugetară înregistrată la data de 31.12.2014 se 

prezintă după cum urmează: 

Cap. 51.02 „Autorităţi publice şi acţiuni externe”  

- credite bugetare iniţiale – 17.837.260 lei, din care cheltuielile secţiunii de funcţionare 

cumulează suma de 9.154.030 lei (51,32%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează 

suma de 8.683.230 lei (48,68%); 

- credite bugetare definitive – 17.560.660 lei, din care cheltuielile secţiunii de funcţionare 

cumulează suma de 8.876.530 lei (50,55%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează 

suma de 8.684.130 lei (49,45%); 

 -  plăţi efectuate – 8.490.654 lei, din care aferente cheltuielilor secţiunii de funcţionare în sumă 

de 8.354.684 lei (98,40%) şi aferente cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în sumă de 135.970 lei 

(1,60%). 

 

80.401.767; 

90,49%

6.310.739;

7.10%

363.232; 

0,41%

1.775.847; 

2,00%

PONDEREA CAPITOLELOR DE CHELTUIELI ÎN TOTALUL PLĂŢILOR 

EFECTUATE, POTRIVIT EXECUŢIEI  LA DATA DE 31.12.2014

cap.66.10 Sănătate

cap.67.10 Cultură, recreere,

religie

cap.68.10 Asigurări şi asistenţă

socială

cap.83.10 Agricultură,

silvicultură şi vânătoare
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În cadrul acestui capitol bugetar sunt cuprinse cheltuielile prevăzute pentru 

funcţionarea şi buna desfăşurare a activităţii aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Gorj.  

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

 6.203.052 lei - cheltuieli de personal, reprezintă cheltuielile cu salariile 
personalului din cadrul aparatului de specialitate al instituţiei, respectiv funcţionari publici şi 
personal contractual, indemnizaţiile consilierilor judeţeni, acordate în temeiul legii şi potrivit 
prezenţei acestora la şedinţele publice ale Consiliului Judeţean şi activităţii desfăşurate în cadrul 
comisiilor de specialitate ale autorităţii publice judeţene, cheltuielile aferente contribuţiilor către 
bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale de stat, precum şi indemnizaţiile de delegare, 
acordate în conformitate cu prevederile legale;   
 

 1.520.322 lei - cheltuieli cu bunuri şi servicii, respectiv cheltuielile curente ale 
instituţiei, necesare pentru buna funcţionare a activităţii proprii a Consiliului Judeţean, de 
gospodărire, întreţinere şi plata utilităţilor privind consumurile curente de gaze, energie, 
telefoane, acces reţea internet, cheltuieli poştale, consumuri de rechizite şi materiale pentru 
funcţionarea activităţii salariaţilor în interesul şi folosul administraţiei şi, în consecinţă, în 
beneficiul cetăţenilor, cheltuieli de protocol şi reprezentare, cu consumurile de carburant, 
cheltuieli cu deplasările autoturismelor în judeţ şi în afara acestuia, reparaţii şi revizii auto, 
asigurări, cheltuieli cu întreţinerea şi repararea echipamentelor IT, cheltuieli de mentenanţă, 
precum şi orice alte cheltuieli necesare asigurării continuităţii şi lărgirii sferei de cuprindere a 
activităţilor şi obiectivelor ce intră în responsabilitatea şi competenţa legală de rezolvare a 
autorităţii publice judeţene. 
 

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

 20.343 lei - furnituri de birou (rechizite şi alte materiale consumabile necesare desfăşurării 
activităţii instituţiei şi asigurării iniţierii/implementării în bune condiţii a proiectelor cu finanţare 
nerambursabilă aflate în diferite stadii de evaluare şi/sau de execuţie la autorităţile de 
management, după caz; 

   9.673 lei  - materiale pentru curăţenie; 

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

  15.931 lei - apă, canal şi salubritate (apă, canal şi ridicat gunoi – contracte cu operatorii 
economici de specialitate); 

 73.000 lei - carburanţi şi lubrifianţi (contravaloare bonuri benzină şi motorină pentru 
autovehiculele din dotarea Consiliului Judeţean); 

 18.083 lei - transport (sume alocate pentru decontarea consumului de carburanţi 
salariaţilor instituţiei, ce s-au deplasat în interes de serviciu cu autoturismul proprietate 
personală, cât şi consilierilor judeţeni care nu au domiciliul în Tg-Jiu, pentru deplasarea la 
şedinţele de consiliu); 
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 124.171 lei - poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet (contravaloare abonamente şi 
convorbiri telefonice, internet, taxe poştale, timbre şi mărci poştale, conform contractelor de 
achiziţii încheiate cu operatorii economici de specialitate); 

 600.500 lei - alte bunuri şi prestări de servicii cu caracter funcţional (prestări de servicii 
diverse, servicii de pază, achiziţionare materiale consumabile pentru tehnica de calcul, servicii de 
spălătorie auto, servicii de tipărire – precum tipărirea Monitorului Oficial al Judeţului, 
contravaloare service centrală telefonică etc.); 

 53.110 lei - reparaţii curente (revizii şi reparaţii auto, reparaţii curente asupra imobilelor 
aflate în patrimoniul Consiliului Judeţean, conform normativelor tehnice în vigoare); 

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

 12.912 lei - deplasări interne şi externe, detaşări, transferări (au fost decontate serviciile 
de cazare pentru delegaţiile care s-au deplasat în interes de serviciu); 

 864 lei - cărţi, publicaţii şi materiale documentare (abonamente mass-media şi publicaţii 
de specialitate); 

 1.517 lei - pregătire profesională (cursuri de perfecţionare); 

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

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

 7.961 lei - protocol şi reprezentare (produse şi obiecte de protocol şi reprezentare, potrivit 
actelor normative în vigoare şi/sau plafoanelor reglementate prin lege); 

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

 58.771 – chirii; 

 15.853 lei – executare silită creanţe bugetare; 

 32.114 lei - alte cheltuieli cu bunuri şi servicii. 
  

 17.000 lei – alte transferuri, reprezentând contribuţia financiară datorată de 
Consiliul Judeţean Gorj, în calitate de membru,  la organismul internaţional – Ansamblul 
Regiunilor Europene.  

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

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

cât şi internaţional. În momentul de faţă, Ansamblul Regiunilor Europene are peste 250 de 

regiuni membre din 35 de ţări europene şi 16 organizaţii interregionale. 

Prin Hotărârea nr. 35 din 21 octombrie 2004, Consiliul Judeţean Gorj a aprobat 

aderarea la Ansamblul Regiunilor Europene, astfel încât Judeţul Gorj a devenit regiune membră 

a acestei organizaţii. 
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 103.125 lei - reprezintă cheltuieli efectuate în cadrul titlului „proiecte cu finanţare din 
fonduri externe nerambursabile”, pentru implementarea următoarelor două proiecte:  

 

1. „IMPLEMENTARE SOLUŢII DE E-GUVERNARE LA NIVELUL JUDEŢULUI GORJ, ZONA 
CENTRU, PENTRU EFICIENTIZAREA SERVICIILOR PUBLICE OFERITE CĂTRE CETĂŢENI”, 
COD SMIS 48415 
Judeţul Gorj, reprezentat prin Consiliul Judeţean Gorj, are în implementare proiectul 

„Implementare soluţii e-guvernare la nivelul judeţului Gorj, zona centru, pentru eficientizarea 

serviciilor publice oferite către cetăţeni”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin 

Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice, Axa prioritară III - 

"Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public"– Domeniul major de 

intervenţie 2 - „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”. 

Potrivit contractului de finanţare nr. 1240/321/11.12.2013, valoarea totală a proiectului 

„Implementare soluţii e-guvernare la nivelul judeţului Gorj, zona centru, pentru eficientizarea 

serviciilor publice oferite către cetăţeni” este de 6.560.000 lei. 

Obiectivul general al proiectului constă în implementarea unor soluţii de e-guvernare, 

prin completarea şi îmbunătăţirea infrastructurii actuale a unităţilor administrative cu sisteme 

performante, capabile să asigure o platformă operaţională eficientă, ce va deservi atât actul 

administrativ, cât şi serviciile publice oferite în sprijinul cetăţenilor şi a mediului de afaceri. 

Proiectul propus contribuie la realizarea obiectivului general al Programului Operaţional 

Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice, întrucât sprijină competitivitatea economică la 

nivel judeţean, prin eficientizarea proceselor la nivelul administraţiei publice, creşterea vitezei de 

reacţie a acesteia la solicitările cetăţenilor şi ale mediului de afaceri, aspecte care conduc la 

creşterea satisfacţiei cetăţenilor, respectiv a mediului de afaceri. 

 Durata de implementare a proiectului este de 18 luni, de la data semnării contractului de 

finanţare. 

2. „IMPLEMENTARE SOLUŢII DE E-GUVERNARE LA NIVELUL JUDEŢULUI GORJ, ZONA EST, 
PENTRU EFICIENTIZAREA SERVICIILOR PUBLICE OFERITE CĂTRE CETĂŢENI”, COD SMIS 
48416 

 

Judeţul Gorj, reprezentat prin Consiliul Judeţean Gorj, are în implementare proiectul 

„Implementare soluţii e-guvernare la nivelul judeţului Gorj, zona est, pentru eficientizarea 

serviciilor publice oferite către cetăţeni”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin 

Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice, Axa prioritară III 
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"Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public"– Domeniul major de 

intervenţie 2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”. 

Potrivit contractului de finanţare nr. 1242/321/11.12.2013, valoarea totală a proiectului 

„Implementare soluţii e-guvernare la nivelul judeţului Gorj, zona est, pentru eficientizarea 

serviciilor publice oferite către cetăţeni” este de 6.550.000 lei. 

Obiectivul general al proiectului constă în implementarea unor soluţii de e-guvernare, 

prin completarea şi îmbunătăţirea infrastructurii actuale a unităţilor administrative cu sisteme 

performante, capabile să asigure o platformă operaţională eficientă, ce va deservi atât actul 

administrativ, cât şi serviciile publice oferite în sprijinul cetăţenilor şi a mediului de afaceri. 

Proiectul propus contribuie la realizarea obiectivului general al Programului Operaţional 

Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice, întrucât sprijină competitivitatea economică la 

nivel judeţean, prin eficientizarea proceselor la nivelul administraţiei publice, creşterea vitezei de 

reacţie a acesteia la solicitările cetăţenilor şi ale mediului de afaceri, aspecte care conduc la 

creşterea satisfacţiei cetăţenilor, respectiv a mediului de afaceri. 

Durata de implementare a proiectului este de 18 luni, de la data semnării contractului de 

finanţare. 

Conform contractului de finanţare nr. 1242/321/11.12.2013, pentru anul 2014, au fost 

prevăzute credite bugetare în sumă de 4.314.110 lei, astfel: 

- finanţare naţională – 920.356 lei; 
- finanţare externă nerambursabilă - 3.389.506 lei; 
- cheltuieli neeligibile – 4.248 lei. 

 
 31.946 lei – active nefinanciare, sumele utilizate vizând realizarea următoarelor 

cheltuieli de investiţii: 
-  „Software de evidenţă patrimoniu public şi privat al judeţului Gorj” (19.220 lei); 

-  „Servicii de certificare a sistemului de management al calităţii (SMC) implementat la nivelul 

Consiliului Judeţean Gorj în conformitate cu standardul ISO 9001:2008” (2.245 lei); 

- „Aparat foto profesional” (10.481 lei). 

 900 lei – active financiare, reprezentând contribuţia Consiliului Judeţean Gorj la 
constituirea patrimoniului iniţial al asociaţiei pentru promovarea şi dezvoltarea turismului „Acasă 
la Brâncuşi” Gorj. 

Sumele recuperate, aferente cheltuielilor efectuate în anii precedenţi, evidenţiate în 
cadrul titlului „plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent” (cu semnul minus) 
au fost în cuantum de 22.636 lei. 
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În cadrul execuţiei bugetare, în totalul cheltuielilor bugetului local, cheltuielile aferente 

capitolului 51.02 „Autorităţi publice şi acţiuni externe” deţin o pondere de 4,99%, iar în totalul 

acestui capitol, cheltuielile de personal reprezintă o pondere 72,67%, cheltuielile cu bunuri şi 

servicii cumulează o pondere de 17,81%, iar sumele utilizate în cadrul titlului alte cheltuieli 

reprezintă o pondere de 7,46%.  

Cap. 54.02 „Alte servicii publice generale” – creditele bugetare iniţiale au fost în sumă 

de 929.000 lei, creditele finale au fost în sumă de 1.374.020 lei, iar plăţile în sumă de 819.966 

lei, au reprezentat cheltuieli ale secţiunii de funcţionare (59,68%). 

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

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

Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale Gorj, Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Gorj. 

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

1. Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Gorj  
 Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Gorj exercită competenţe în 

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

reglementează activitatea de evidenţă a persoanelor şi de stare civilă, îndeplinind atribuţiile 

prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările 

ulterioare. Astfel, are obligaţia de a sprijini, îndruma, coordona şi controla din punct de vedere 

metodologic, activitatea serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor şi a 

oficiilor de stare civilă din judeţ, precum şi de a lua măsuri în scopul îmbunătăţirii activităţilor ce 

intră în sfera sa de competenţă şi responsabilitate. 

Activitatea Direcţiei Comunitare Judeţene de Evidenţă a Persoanelor are în vedere crearea 

şi respectarea cadrului legal privind asigurarea evidenţei persoanelor şi eliberarea, în sistem de 

ghişeu unic, a certificatelor de stare civilă, a actelor de identitate, a paşapoartelor, a permiselor 

de conducere şi a certificatelor de înmatriculare, precum şi prestarea unor servicii de calitate şi 

în condiţii civilizate, tuturor cetăţenilor. 

Direcţiei Comunitare Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Gorj i-a fost aprobat, pentru 
anul 2014, un buget iniţial în sumă de 732.000 lei, în bugetul definitiv s-a prevăzut valoarea de 
675.020 lei, din care s-au efectuat plăţi în sumă de 653.247 lei (96,77%), respectiv 535.237 lei 
au fost alocaţi pentru titlul cheltuieli de personal, 123.144 lei pentru cheltuieli cu bunuri şi 
servicii. 

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

cadrul titlului „plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent” (cu semnul minus) 
au fost în cuantum de 5.134 lei. 
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Plăţile au fost efectuate cu fonduri din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată 

pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului în procent de  100%. 

2.   Structura Teritorială  pentru Probleme Speciale Gorj 

În bugetul aprobat pe anul 2014 au fost programate fonduri în sumă de 7.000 lei, din 

care a fost utilizată efectiv suma de 6.838 lei (97,69%), reprezentând cheltuieli curente pentru 

susţinerea, în condiţiile legii, a activităţii Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale Gorj, 
respectiv pentru întreţinerea şi buna funcţionare a acestui serviciu de specialitate structurat la 

nivelul judeţului nostru.  

3.  Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Gorj        

În vederea susţinerii desfăşurării fluente şi continue a activităţilor specifice acestei 

structuri de specialitate, în anul 2014, din bugetul alocat în cuantum de 162.000 lei, repartizaţi în 

cadrul secţiunii de funcţionare, s-au efectuat plăţi în cuantum de 159.881 lei (98,69%), prin care 

au fost achitate cheltuielile de personal reprezentând indemnizaţiile acordate membrilor 

comisiei de autoritate teritorială şi ordine publică. 

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

locale 

În bugetul Judeţului Gorj pe anul 2014, pe parcursul execuţiei bugetare, a fost constituit 

un fond de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean în sumă de 1.459.000 lei, din care 

s-a repartizat suma de 929.000 lei pentru finanţarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute, 

privind achiziţionare aparatură medicală pentru dotarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-

Jiu (806.000 lei), achiziţionare generator trifazic la Complexul de Recuperare şi Reabilitare 

Neuropsihiatrică pentru Adulţi Bîlteni (30.000 lei), precum şi pentru decontarea transportului 

cadrelor didactice din cele două unităţi de învăţământ de subordonare judeţeană (93.000 lei), 

astfel că, la finele la anului, valoarea rămasă neutilizată a fost în sumă de 530.000 lei.  

 

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

funcţionare, au fost aprobate în bugetul iniţial în cuantum de 2.505.000 lei, cumulând în bugetul 

definitiv valoarea de 1.159.140 lei, plăţile înregistrate fiind în sumă de 1.149.400 lei (99,16%), 

reprezentând dobânzi bancare aferente împrumutului contractat prin credit bancar, pentru 

execuţia obiectivului de investiţie privind „Reabilitarea drumului judeţean DJ 661 Ţînţăreni – 

Târgu -Cărbuneşti - Săcelu - Crasna, km 0+000 - 69 + 040”, cheltuieli ce sunt evidenţiate în cadrul 

secţiunii de funcţionare.  

Ca pondere în totalul cheltuielilor realizate pe anul 2014, acest capitol bugetar deţine 

0,68%. 
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Cap. 60.02 „Apărare” – atât ca prevederi iniţiale, cât şi definitive cheltuielile 

programate au fost în sumă de 175.000 lei, plăţile efectuate numai în cadrul secţiunii de 

funcţionare, în sumă de 163.516 lei (93,44%), reprezentând cheltuieli cu bunuri şi servicii, 

utilizate pentru susţinerea activităţii Centrului Militar Judeţean Gorj, în vederea acoperirii 

nevoilor curente ale instituţiei, asigurării achiziţiei de materiale necesare acţiunii de încorporare 

şi recrutare şi alte materiale necesare desfăşurării activităţii specifice, pentru plata utilităţilor 

lunare, întreţinerea şi gospodărirea spaţiilor de funcţionare, reparaţii şi revizii auto, asigurări auto 

obligatorii şi facultative, precum şi alte cheltuieli de natură curentă. 

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

realizate la finele anului 2014. 

Cap. 61.02 „Ordine publică şi siguranţă naţională” – atât ca prevederi iniţiale, cât şi 

definitive cheltuielile programate au fost în sumă de 156.320 lei, din care: 

- cheltuieli ale secțiunii de funcționare, în sumă de 100.000 lei; 
- cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare, în sumă de 56.320 lei; 

 

Pe naturi de cheltuieli, plăţile efectuate în sumă de 137.690 lei (88,08%), se defalcă după 

cum urmează: 

 87.691 lei - cheltuieli cu bunuri şi servicii, programate în cadrul secţiunii de 
funcţionare pentru susţinerea activităţii Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 
Gorj, necesare desfăşurării activităţilor specifice acestei instituţii, ce intră în sfera de competenţă 
a autorităţii publice judeţene, respectiv pentru cheltuieli curente privind asigurarea achiziţiei de 
materiale, rechizite, piese de schimb, consumabile necesare asigurării actului de protecţie civilă 
la nivelul judeţului, respectiv pentru plata utilităţilor lunare, întreţinerea şi gospodărirea spaţiilor 
de funcţionare, reparaţii şi revizii auto, asigurări, carburanţi, precum şi alte cheltuieli de natură 
curentă realizate pentru desfăşurarea comisiilor judeţene operative ce sunt organizate şi 
funcţionează la nivelul acestei structuri de specialitate; 
   

 49.999 lei – active nefinanciare, sumă utilizată pentru achiziţionarea "Centralei de 
înştiinţare, avertizare şi alarmare pentru Dispeceratul ISU Gorj şi interfeţe specifice pentru 
centrala din Punctul de Comandă Judeţean" - parte componentă a Sistemului judeţean integrat 
de înştiinţare, avertizare şi alarmare; 

În totalul execuţiei bugetare, ponderea acestui capitol reprezintă 0,08%. 

   

Cap. 65.02 „Învăţământ”  
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- credite bugetare iniţiale – 16.970.000 lei, din care cheltuielile secţiunii de funcţionare 

cumulează suma de 16.820.000 lei (99,12%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează 

suma de 150.000 lei (0,88%); 

- credite bugetare definitive – 18.390.430 lei, din care cheltuielile secţiunii de funcţionare 

cumulează suma de 18.035.250 lei (98,07%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează 

suma de 355.180 lei (1,93%); 

 -  plăţi efectuate – 16.408.248 lei, din care aferente cheltuielilor secţiunii de funcţionare în sumă 

de 16.053.080 lei (97,83%) şi aferente cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în sumă de 355.168 lei 

(2,17%). 

În cadrul acestui capitol bugetar sunt cuprinse cheltuielile prevăzute pentru 

funcţionarea şi buna desfăşurare a activităţii Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Târgu – 

Jiu şi Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Gorj, cheltuielile efectuate pentru 

finanţarea Programului guvernamental „Laptele şi cornul”, destinat elevilor din clasele I - VIII şi 

pentru copiii preşcolari din învăţământul de stat şi privat de pe raza judeţului Gorj, precum şi 

pentru finanţarea cheltuielilor privind implementarea ,,Programului de încurajare a consumului 

de fructe proaspete în şcoli pentru elevii din clasele pregătitoare şi clasele I-VIII’’.  

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

1. Analiza activităţii desfăşurată de către Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Gorj  
Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Gorj – i-a fost alocată în bugetul iniţial, pentru anul 

2014, suma de 4.229.000 lei, iar în urma rectificărilor bugetare a înregistrat la finele anului un 

buget în sumă de 5.343.180 lei, din care s-au realizat plăţi în sumă de 5.326.698 lei (99,69%). 

Pe titluri de cheltuieli, execuţia se prezintă astfel:  

- cheltuieli de personal - prevăzute iniţial în sumă de 3.543.000 lei, atingând în bugetul final 

valoarea de 4.423.000 lei, din care s-au înregistrat plăţi în sumă de 4.408.337 lei (99,67%), 

reprezentând drepturile salariale şi contribuţiile la bugetul de stat aferente ale personalului din 

cadrul instituţiei, respectiv personal contractual didactic şi auxiliar; 

 

- cheltuieli privind bunuri şi servicii - prevăzute atât în forma iniţială cât şi în forma definitivă 

valoarea de 456.000 lei, din care s-au înregistrat plăţi în sumă de 454.255 lei (99,62%), 

cuprinzând cheltuielile curente necesare bunei funcţionări a instituţiei, respectiv cu asigurarea 

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

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

spaţiilor de funcţionare, reparaţii şi revizii auto, asigurări etc.  
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Astfel, au fost efectuate lucrări privind: 

 * reparaţii curente – au fost efectuate plăţi în sumă de 174.672 lei fiind efectuate 

următoarele lucrări de reparaţii: de instalare de burlane, executări şapă cu mozaic, instalare 

echipamente pentru distribuţia apei, instalare de echipamente sanitare, lucrări de tencuire, 

lucrări de tâmplărie, de instalare de tocuri de uşi, lucrări de tapetare, de montare lambriu de 

lemn, de gletuire, de refacere a uşilor de acces de dimensiuni de 4x2 m pe schelet metalic 

capitonat cu panou sandwich, etc. 

 * achiziţie obiecte de inventar - au fost efectuate plăţi în sumă de 29.990 lei pentru 

achiziţionarea şi dotarea cu materiale sportive a sălilor de kinetoterapie şi educaţie fizică, precum 

şi echiparea cu mobilier de bucătărie a atelierului de alimentaţie publică ale instituţiei; 

- asistenţă socială - au cumulat în forma iniţială suma de 80.000 lei, iar în forma finală a bugetului, 

suma de 109.000 lei, plăţile fiind efectuate  în sumă de 108.938 lei (99,94%),  având ca scop 

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

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

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

compensare, recuperare şi protecţie specială a copiilor/ elevilor/ tinerilor cu cerinţe educative 

speciale din cadrul sistemului de învăţământ special şi special integrat; 

- cheltuieli de capital - au cumulat în forma iniţială suma de 150.000 lei, iar în bugetul final au 

atins suma de 355.180 lei, plăţile fiind efectuate  în cuantum de 355.168 lei (99,99%), având ca 

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

corpul de clădire B, lucrările constând în adăugarea unui cazan termic şi construirea coşului de 

evacuare gaze,  realizarea distribuţiei, montarea de corpuri de încălzire, instalaţie pentru 

distribuţie apă caldă, etc.; 

 

Din totalul plăţilor efectuate însumând 5.326.698 lei, valoarea de 4.801.006 lei a fost 

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

descentralizate la nivelul judeţului, deţinând o pondere de 90,13%, iar diferenţa în sumă de 

525.692 lei reprezintă alocaţii bugetare din alte resurse bugetare ale Consiliului Judeţean Gorj. 

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

Educaţională 

Bugetul iniţial pentru anul 2014, în sumă de 3.209.000 lei, a fost majorat prin rectificări 

bugetare, ajungând în formă definitivă la valoarea de 3.515.250 lei, din care pe parcursul 

execuţiei bugetare s-a utilizat suma de 3.469.839 lei (98,71%). 

Pe titluri de cheltuieli, execuţia se prezintă astfel:  
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- cheltuieli de personal - prevăzute iniţial în sumă de 2.489.000 lei, au cumulat în 

bugetul final valoarea de 2.595.250 lei, înregistrând plăţi în sumă de 2.590.727 lei (99,83%);  

- cheltuieli privind bunuri şi servicii - prevăzute în forma iniţială cât şi finală la suma 

de 100.000 lei, din care s-au înregistrat plăţi în cuantum de 99.851 lei (99,85%);  

- asistenţă socială - prevăzute iniţial în sumă de 620.000 lei, au cumulat în bugetul 

final valoarea de 820.000 lei, înregistrând plăţi în sumă de 779.261 lei (95,03%), având ca 

obiectiv acordarea unor drepturi materiale şi a unor ajutoare sociale în numerar pentru 

copiii/ elevii/ tinerii cu cerinţe educative speciale, care urmează o formă de şcolarizare, 

conform Hotărârii Guvernului nr. 1251/13.10.2005 privind unele măsuri de îmbunătăţire a 

activităţii de învăţare, instruire, compensare, recuperare şi protecţie specială a copiilor/ 

elevilor/ tinerilor cu cerinţe educative speciale din cadrul sistemului de învăţământ special şi 

special integrat; 

Din totalul plăţilor efectuate în sumă de 3.469.839 lei, suma de 2.661.173 lei a avut ca sursă de 

finanţare sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la 

nivelul judeţului, deţinând o pondere de 76,69%, diferenţa în sumă de 808.666 lei reprezentând alocaţii 

bugetare repartizate de Consiliul Judeţean Gorj din alte surse bugetare. 

 

3. Analiza activităţii Consiliului Judeţean Gorj pentru desfăşurarea programului privind 
acordarea produselor lactate şi de panificaţie pentru elevi şi preşcolari 
 

Pentru asigurarea finanţării programului guvernamental privind acordarea produselor 

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

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

,,Programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli pentru elevii din clasele 

pregătitoare şi clasele I-VIII’’, au fost programate în bugetul pe anul 2014 credite bugetare în 

sumă de 9.532.000 lei, diferenţiat pentru copiii preşcolari – 1.983.000 lei, elevii din învăţământul 

primar – 2.885.000 lei şi secundar inferior – 4.664.000 lei, execuţia bugetară înregistrând la data 

de 31.12.2014 plăţi în sumă totală  de 7.611.711 lei, din care: pentru copiii preşcolari – 1341.711 

lei, elevii din învăţământul primar – 2.616.945 lei şi gimnazial – 3.653.055 lei. 

Sursele de finanţare alocate acestui program guvernamental au provenit din sume 

defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la 

nivelul judeţului. 
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În cadrul execuţiei bugetare, în totalul cheltuielilor bugetului local, cheltuielile aferente 

capitolului 65.02 „Învăţământ” deţin o pondere de 9,65 %, iar în totalul acestui capitol, 

cheltuielile privind asistenţa socială deţin o pondere de 51,80%, cheltuielile de personal 

reprezintă 42,66%, cheltuielile cu bunuri şi servicii cumulează o pondere de 3,38%, cheltuielile 

de capital o pondere de 2,16%.  

Cap. 66.02 „Sănătate”  

             - credite bugetare iniţiale – 9.545.000 lei, din care cheltuielile secţiunii de funcţionare 

cumulează suma de 470.000 lei (4,93%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează suma 

de 9.075.000 lei (95,07%); 

             - credite bugetare definitive – 13.092.540 lei, din care cheltuielile secţiunii de funcţionare 

cumulează suma de 517.540 lei (3,95%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează suma 

de 12.575.000 lei (96,05%); 

                - plăţi efectuate – 2.393.772 lei, din care aferente cheltuielilor secţiunii de funcţionare 

în sumă de 19.785 lei (3,83%) şi aferente cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în sumă de 

2.373.987 lei (99,17%). 

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

 2.282.168  lei - reprezintă transferuri între unităţi ale administraţiei publice, 
respectiv sume acordate sub formă de subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii 
(2.054.000 lei) şi din bugetul propriu al Judeţului Gorj (228.168 lei) pentru finanţarea unor 
cheltuieli de capital privind achiziţionarea aparaturii medicale aprobată Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Tg-Jiu. 

 19.785 lei - cheltuieli cu bunuri şi servicii, reprezentând plăţi efectuate aferente 
următoarelor lucrări privind reparaţii curente: 

- ,,Reparaţii curente locuinţe serviciu – Spitalul Tudor Vladimirescu Dobriţa” (lucrări de 
arhitectură, instalaţii sanitare, electrice etc); 
- ,,Reparaţii curente – Secţia ORL şi secţia Oftalmologie  Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-
Jiu” (finisaje şi zugrăveli interioare, instalaţii sanitare, termice, electrice, tâmplărie PVC etc); 
- ,,Amenajare grupuri sanitare saloane bolnavi  – Secţia ORL şi secţia Oftalmologie Spitalul 
Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu” (lucrări de construcţii, instalaţii sanitare, termice, electrice, 
canalizare exterioară etc). 

Obiectivele mai sus menţionate, au fost recepţionate astfel: 
- ,,Reparaţii curente locuinţe serviciu – Spitalul Tudor Vladimirescu Dobriţa”, conform procesului 
verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 17.593/04.11.2011, recepţia fiind  admisă fără 
obiecţii; 
- ,,Reparaţii curente – Secţia ORL şi secţia Oftalmologie  Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu”, 
conform procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 5951/17.05.2013,  recepţia 
fiind admisă cu obiecţii, acestea fiind anulate conform procesului verbal nr. 6254/24.05.2013; 
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- ,,Amenajare grupuri sanitare saloane bolnavi – Secţia ORL şi secţia Oftalmologie  Spitalul 
Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu”, conform procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor 
nr.  15.762/29.09.2011,  recepţia a fost admisă fără obiecţii. 

În perioada de garanţie a lucrărilor, respectiv 24 de luni de la data efectuării recepţiei la 
terminarea lucrărilor, au apărut unele deficienţe la lucrările executate, acestea fiind consemnate 
de către comisiile  de recepţie finală astfel: 
- la lucrarea ,,Reparaţii curente locuinţe serviciu – Spitalul Tudor Vladimirescu Dobriţa”, în Anexa 
nr. 2 la Procesul verbal de recepţie finală nr. 14.709 din 04.12.2013. 
- la lucrarea ,,Reparaţii curente – Secţia ORL şi secţia Oftalmologie Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Târgu-Jiu”, în Anexa nr. 2 la Procesul verbal de recepţie finală nr. 13.924 din 20.11.2013; 
- la obiectivul de investiţie ,,Amenajare grupuri sanitare saloane bolnavi  – Secţia ORL şi secţia 
Oftalmologie Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu”,  în Anexa nr. 2 la Procesul verbal de 
recepţie finală nr. 13.925 din 20.11.2013. 

În urma măsurătorilor efectuate pentru fiecare obiectiv, la faţa locului, s-au întocmit 
devize de lucrări, valorile estimative a lucrărilor de remediere fiind: 
- 3.798,80 lei pentru lucrarea ,,Reparaţii curente locuinţe serviciu – Spitalul Tudor Vladimirescu 
Dobriţa”; 
- 3505,55 lei pentru lucrarea ,,Reparaţii curente – Secţia ORL şi secţia Oftalmologie  Spitalul 
Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu”;  
- 226,31 lei cu T.V.A pentru lucrarea  ,,Amenajare grupuri sanitare saloane bolnavi  – Secţia ORL 
şi secţia Oftalmologie  Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu”. 

  La data efectuării recepţiilor finale pentru obiectivele de mai sus, S.C. TISPREST S.A 
GODINEŞTI se afla în procedură de insolvenţă, motiv pentru care,  S.C. Consulting Company IPURL 
S.R.L, în calitate de lichidator judiciar al S.C. TISPREST S.A., a fost notificată  în conformitate cu 
prevederile clauzei 11.5 din Contractele de concesiune execuţie lucrări, coroborat cu art. 9.1 din 
H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de servicii, cu 
modificările şi completările ulterioare, cu privire la măsura reţinerii sumelor mai sus menţionate, 
din garanţiile de bună execuţie constituite, aceasta virând instituţiei noastre sumele solicitate.  

Lucrările de remediere au fost finalizate şi recepţionate conform proceselor verbale nr. 
14958/18.11.2014, 14956/18.11.2014, 14957/18.11.2014, în cursul anului 2014, executându-se 
şi decontându-se lucrări în sumă totală de 7.085 lei. 
 

Totodată, în cursul anului 2014, a fost decontată suma de 12.700 lei, reprezentând 

servicii de proiectare realizate în vederea demarării lucrării „Reparaţii curente la învelitoarea din 

tablă a Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu, strada Tudor Vladimirescu”. 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu a fost înfiinţat ca unitate spitalicească în anul 

1846, de-a lungul timpului fiind extins şi modernizat. 
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Are ca obiect principal asigurarea asistenţei medicale de urgenţă şi în ambulatoriu, 

personalul medical specializat deservind populaţia Judeţului Gorj, precum şi cea din  localităţile 

limitrofe judeţului. 

Spitalul nr. 2,  funcţionează ca unitate sanitară şi este amplasat în centrul oraşului, 

strada Tudor Vladimirescu,  este construit în două etape şi este tip monobloc. Partea veche a 

spitalului este formată dintr-o clădire din zidărie portantă, cu acoperiş din tablă, construită în anii 

1950, în care funcţionează secţia O.R.L., Oftalmologie, precum şi secţiile BFT, ORL, Medicală 

Internă II, Farmacie şi  Medicină legală.  

De la data construirii, acoperişul clădirii, care are o amprentă la sol de 2527 mp (C1-C4 

conform Planului de amplasament si delimitare a imobilului) şi o suprafaţă de circa 3600 mp, nu 

a suferit nici o intervenţie majoră, iar procesul normal de degradare în timp a materialelor, a 

permis apariţia infiltraţiilor de apă, în saloane şi holuri, fapt ce conduce la deteriorarea clădirii şi, 

implicit, la afectarea actului medical. 

Învelitoarea de tablă  este într-o stare avansată de degradare.  Astereala  trebuie 

înlocuită parţial, la fel şi şorţurile din tablă zincată, cât şi jgheaburile si burlanele. 

Odată cu aderarea României la UE, este necesar ca unităţile spitaliceşti să respecte 

directivele UE, privind dotarea cu aparatură şi echipamente medicale, etc. 

 91.819 lei, reprezintă cheltuieli efectuate în cadrul titlului „proiecte cu finanţare 
din fonduri externe nerambursabile”, pentru implementarea proiectului „Reabilitarea, 
modernizarea şi echiparea Ambulatoriului Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu, judeţul 
Gorj” 

Proiectul ”REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI ECHIPAREA AMBULATORIULUI 

SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ TÂRGU-JIU”, COD SMIS 12082 a fost depus spre finanţare 

în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 3 - Îmbunătăţirea 

infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.1 - Reabilitarea / modernizarea / 

echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate şi se implementează în baza Contractului de 

finanţare nr. 1222, ce a fost semnat la data de 23.02.2011, între Ministerul Dezvoltării Regionale 

şi Turismului, actualmente Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate 

de Autoritate de Management pentru POR 2007-2013, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud 

- Vest Oltenia, în calitate de Organism Intermediar pentru POR 2007-2013 şi Judeţul Gorj, prin 

Consiliul Judeţean Gorj, în calitate de beneficiar.  

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

capitolului 66.02 „Sănătate” deţin o pondere de 1,41%, iar în totalul acestui capitol, 

transferurile către unităţi ale administraţiei publice deţin o pondere de 95,33%, proiectele cu 



Consiliul Județean Gorj             Raportul Președintelui 2014 

 
 

46 
 

finanţare din fonduri externe nerambursabile 3,84%, iar plăţile privind bunuri şi servicii 

cumulează o pondere de 0,83%.  

 Cap. 67.02 „Cultură, recreere şi religie”   

                - credite bugetare iniţiale – 12.844.490 lei, din care cheltuielile secţiunii de funcţionare 

cumulează suma de 12.490.200 lei (97,24%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează 

suma de 354.290 lei (2,76%); 

                - credite bugetare definitive – 13.315.740 lei, din care cheltuielile secţiunii de 

funcţionare cumulează suma de 12.942.750 lei (97,19%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare 

cumulează suma de 372.990 lei (2,81%); 

                 - plăţi efectuate – 12.685.677 lei, din care aferente cheltuielilor secţiunii de funcţionare 

în sumă de 12.342.178 lei (97,30%) şi aferente cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în sumă de 

343.499 lei (2,70%). 

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

Tell”, Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj, cheltuieli 

privind acordarea de subvenţii instituţiilor de cultură autofinanţate, precum şi acţiuni ale 

Consiliului Judeţean Gorj în domeniul culturii, recreerii şi religiei.   

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

1. Analiza activităţii desfăşurată de către Biblioteca Judeţeană „Christian Tell” 
Pentru anul 2014, Biblioteca Judeţeană „Christian Tell” Gorj a avut alocat un buget iniţial 

în sumă de 1.934.290 lei, bugetul final fiind de 1.942.820 lei, din care s-a utilizat suma de 

1.922.170 lei (98,94%), defalcată pe titluri de cheltuieli astfel: 

- cheltuieli  de personal - prevăzute iniţial în sumă de 1.040.000 mii lei, au cumulat în bugetul 

final valoarea de 1.040.000 lei, înregistrându-se plăţi în valoare de 1.029.359 lei (98,98%), ce 

au vizat acordarea drepturilor salariale ale personalului din cadrul aparatului propriu al instituţiei, 

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

din fonduri publice şi Legii nr. 285/2010 privind salarizarea pe anul 2014 a personalului plătit din 

fonduri publice; 

-  cheltuieli cu bunuri şi servicii - prevăzute iniţial în sumă de 630.000 lei, au atins în bugetul final 

valoarea de 638.530 lei, din care s-au efectuat plăţi în cuantum de 637.784 lei (99,88%), utilizate 

pentru cheltuielile curente ale instituţiei, asigurarea necesarului de carte, materiale, rechizite, 

piese de schimb, consumabile necesare desfăşurării activităţii instituţiei, respectiv pentru plata 

utilităţilor lunare, întreţinerea şi gospodărirea spaţiilor de funcţionare, reparaţii şi revizii auto, 

asigurări, precum şi alte cheltuieli de natură curentă. O pondere mare în totalul cheltuielilor 
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planificate o deţin cele alocate dezvoltării colecţiilor, de cărţi, publicaţii şi materiale documentare 

(213.489 lei). Astfel, au fost achiziţionate un număr de 8.202 volume de carte, din care 113 fiind 

publicaţii periodice; 

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

în sumă de 187.790 lei, bugetul final fiind 187.790 lei, înregistrându-se plăţi în valoare de 

185.027 lei (98,53%), fonduri necesare implementării proiectului „Centrul Europe Direct Gorj” 

aplicat în cadrul programului „Selectarea structurilor gazdă pentru centrele de informare ale 

Reţelei Europe Direct pentru perioada 2013 - 2017”; 

-  cheltuieli de capital - prevăzute iniţial în sumă de 76.500 lei, au atins în bugetul final valoarea 

de 76.500 lei, din care s-au efectuat plăţi în cuantum de 70.000 lei (100%), necesare 

achiziţionării unui soft de bibliotecă, deoarece softul existent era depăşit din punct de vedere 

tehnic.           

În totalul cheltuielilor aferente acestei instituţii de cultură, ponderea cea mai mare o 

deţin cheltuielile de personal – 53,55 %,  cheltuielile cu bunuri şi servicii – 33,18%, proiecte cu 

finanţare din fonduri externe nerambursabile -9,63%, iar cheltuielile de capital 3,64%.  

 

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

 

    Pentru anul 2014, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 

Tradiţionale Gorj, a avut alocat un buget iniţial în sumă de 527.000 lei, bugetul final fiind de 

554.000 lei, din care s-au efectuat plăţi în sumă de 545.291 lei (98,43%), defalcată pe titluri de 

cheltuieli astfel: 

- cheltuieli de personal - prevăzute iniţial în sumă de 244.000 lei, au atins în bugetul final suma 

de 271.000 lei, înregistrând plăţi în valoare de 262.821 lei (96,98%) şi reprezintă drepturile 

salariale ale personalului angajat, acordate în conformitate cu prevederile Legii nr. 284/2010 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice şi Legii nr. 285/2010 privind salarizarea 

în anul 2012 a personalului plătit din fonduri publice; 

- bunuri şi servicii - creditele bugetare au cumulat în forma iniţială suma de 283.000 lei, 

ajungând la finele anului la valoarea de 283.000 lei,  înregistrându-se plăţi în valoare de 282.470 

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

editură precum şi pentru prestări servicii culturale colaboratori;   
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Pe parcursul anului, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 

Tradiţionale Gorj a participat la mai multe programe şi proiecte culturale, alături de alte instituţii 

de cultură de subordine judeţeană, stabilite prin Agenda Culturală a Judeţului Gorj pe anul 2014, 

precum: 

- „Gorjfest 2014”, Festivalul de literatură „Tudor Arghezii”, Festivalul Naţional de Umor 

„Ion Cănăvoiu”, Simpozionul Naţional Satul Românesc”, Festivalul ” Maria Lătăreţu”, Corala 

Târgu-jiana, Festivalul Internaţional de folk „Transalpina” etc.       

3.   Transferuri acordate instituţiilor publice de cultură autofinanţate 

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

instituţiilor publice de cultură autofinanţate (subvenţii în completarea veniturilor proprii 

realizate), după cum urmează:  

 Muzeul Judeţean Gorj: a înregistrat în bugetul iniţial suma de 1.612.500 lei,  bugetul final 
a cumulat valoarea de 1.669.500 lei, din care, s-au realizat plăţi, până la finele anului, în sumă 
de  1.668.500 lei (99,94%); 
 Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului”: cu suma de 2.000.000 lei în bugetul 
iniţial şi valoarea de 2.110.000 lei în bugetul final, din care s-au realizat plăţi în sumă de 
2.109.014 lei (99,95%); 
 Şcoala Populară de Artă: a înregistrat în bugetul iniţial suma de 1.770.000 lei,  bugetul 
final a cumulat valoarea de 1.871.400 lei, din care, s-au realizat plăţi, până la finele anului, în 
sumă de  1.830.865 lei (97,83%). 
 

Execuţia bugetară a celor trei instituţii de cultură autofinanţate pe anul 2014 va fi 

prezentată, în mod detaliat, în analiza bugetului centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor 

finanţate parţial din venituri proprii. 

4.  Analiza activităţii Consiliului Judeţean Gorj pentru desfăşurarea programului privind 

susţinerea acţiunilor în domeniul culturii, recreerii şi religiei 

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

Gorj a alocat, prin bugetul iniţial, suma de 5.000.700 lei, bugetul definitiv cumulând valoarea de 

5.200.700 lei, iar execuţia bugetară a înregistrat un procent de 89,40%, respectiv valoarea de 

4.649.626 lei, din care:  

 cheltuieli cu bunuri şi servicii – prevăzute atât în bugetul iniţial, cât şi final în sumă de 255.000 
lei, au înregistrat plăţi, în cursul anului 2014, în sumă de 82.620 lei  

 alte cheltuieli – au totalizat în bugetul iniţial credite în valoare de 4.655.700 lei, iar în bugetul 
final s-au înregistrat prevederi bugetare în cuantum de 4.855.700 lei, din care s-au efectuat 
plăţi în valoare de 4.497.234 lei, după cum urmează: 
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 cheltuieli de capital, respectiv activele nefinanciare - au cumulat atât în bugetul iniţial, cât şi 
final, prevederi în  sumă de 90.000 lei, plăţile efectuate cumulând suma de 69.772 lei, 
utilizată pentru următoarele cheltuieli de investiţii: 

 

R.K. Casa Iosif Keber 

În cursul anului 2011, au fost achiziţionate şi contractare serviciile de proiectare pentru 

elaborarea documentaţiei tehnico-economice, respectiv expertiză tehnică, expertiză biologică,  

documentaţie de avizare a lucrărilor de interventie, proiect tehnic, caiete de sarcini, detalii de 

execuţie, DTAC. 

În vederea finanţării acestui obiectiv, s-au făcut demersuri de către Consiliul Judeţean 

Gorj la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului şi Ministerul Culturii pentru alocarea de 

fonduri prin unul din programele derulate la nivelul acestor ministere. 

În data de 6 ianuarie 2014, a fost lansat Programul Conservarea şi revitalizarea 
patrimoniului cultural şi natural, (PA 16/RO12), finanţat prin mecanismul financiar al Spaţiului 
Economic European 2009-2014, Componenta 1 - Restaurarea, renovarea, protejarea 
patrimoniului cultural, cu o alocare financiară de 13.097.528 Euro.  

În vederea depunerii de către Consiliul Judeţean Gorj a cererii de finanţare, în cadrul 

Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European - Programul „Conservarea şi revitalizarea 

patrimoniului cultural şi natural”, pentru restaurarea obiectivului „Casa Iosif Keber”, aflat în 

administrarea Consiliului Judeţean Gorj, s-a impus actualizarea documentației tehnico-

economice –expertiză tehnică. 

În anul 2014, a fost decontată suma de 9.781 lei, reprezentând servicii de proiectare, taxe 

şi avize. 

Extindere prin mansardare şi înlocuire tâmplărie din lemn la Biblioteca Judeţeană ,,Christian 

Tell” 

Prin adresa nr. 79 din 17 ianuarie 2011 a Bibliotecii Judeţene ,,Christian Tell”, înregistrată 

la Consiliul Judetean Gorj sub nr. 768 din 17 ianuarie 2011, s–a semnalat necesitatea şi 

oportunitatea promovării unei investiţii „Extindere şi mansardare, modernizare, reamenajare şi 

dotări ale spaţiilor funcţionale ale clădirii - sediu central al Bibliotecii  Judeţene  ,,Christian Tell”, 

strada Eroilor nr. 23, municipiul Târgu - Jiu, judeţul Gorj”. 

Această investiţie, are scopul de a extinde spaţiile existente, atât pentru păstrarea 

colecţiilor, cât şi pentru diversificarea serviciilor care se intenţionează a se oferi utilizatorilor şi 

comunităţii locale. 
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    În urma adresei, o comisie tehnică a Consiliului Judeţean Gorj s-a deplasat la faţa locului, 

iar în urma analizării detaliate a situaţiei existente şi efectuării măsurătorilor, a constatat 

necesitatea executării următoarelor lucrări: 

          -  demontarea tâmplăriei existente,  din lemn (uşi, ferestre, panouri); 

- montarea tâmplăriei din lemn stratificat cu geam termopan; 

- reparaţii tencuieli în jurul tocurilor la uşi şi ferestre; 

- reparaţii tencuieli interioare şi exterioare la spaleţi; 

- montarea la interior de glafuri din lemn stratificat; 

- montarea de glafuri din tablă la exterior; 

- vopsitorii lavabile la spaleţi interior şi exterior; 

- extinderea  prin mansardare; 

- refacerea învelitoarei existente; 

- instalaţie electrică; 

- instalaţie sanitară; 

- instalaţie termică de încălzire cu centrală proprie; 

- sistem pentru avertizare/alarmare P.S.I.; 

- sistem pentru avertizare/alarmare pentru securitatea încăperilor. 

 Pentru realizarea obiectivului de investiţie menţionat, în cursul anului 2013 s-a întocmit 

expertiza tehnică nr. 176,  în anul 2014 s-a întocmit şi recepţionat documentaţia de avizare a 

lucrărilor de intervenţii şi s-au contractat  serviciile de proiectare pentru elaborarea: 

- documentaţiilor pentru obţinerea avizelor şi acordurilor (conform Certificat de urbanism nr. 
1209 din 11.10.2013); 
- documentaţiei pentru obţinerea autorizaţiei de construire (D.T.A.C.); 
- proiectului tehnic, caietelor de sarcini şi detaliilor de execuţie; 
- documentaţiei tehnice pentru instalaţia de utilizare gaze; 
- documentaţiei tehnice privind scenariul de siguranţă la foc; 
- documentaţiei tehnice pentru instalaţia de detecţie şi avertizare efracţie; 
-documentaţiei privind exploatarea, întreţinerea, repararea şi urmărirea comportării în timp a 
construcţiei, verificarea proiectului tehnic pentru cerinţele de calitate de specialişti atestaţi  de 
către Ministerul Culturii şi M.D.R.A.P şi asistenţa tehnică (ca supraveghere profesională şi 
permanentă a execuţiei lucrărilor de construcţii).  

În anul 2014, a fost decontată suma de 31.992 lei reprezentând servicii de proiectare (faza 

– D.A.L.I.) şi suma de 27.999 lei reprezentând servicii de proiectare. 

Sumele recuperate, aferente cheltuielilor efectuate în anii precedenţi, evidenţiate în 
cadrul titlului „plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent” (cu semnul minus) 
au fost în cuantum de 17.319 lei. 
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În totalul cheltuielilor efectuate din cadrul acestui capitol bugetar, subvenţiile acordate 

instituţiilor de cultură autofinanţate deţin o pondere de 43,93%, transferurile pentru 

salarizarea personalului neclerical, pentru asociaţii şi fundaţii şi pentru susţinerea cultelor 

reprezintă o pondere de 35,23%, cheltuielile de personal ocupă o pondere de 10,12%, iar 

cheltuielile cu bunuri şi servicii deţin o pondere de 7,86%. 

Ponderea acestui capitol bugetar în totalul cheltuielilor bugetare efectuate este de 

7,46%. 

       Cap. 68.02 „Asistenţă socială”  

- credite bugetare iniţiale – 80.309.760 lei, din care cheltuielile secţiunii de funcţionare 

cumulează suma de 76.926.000 lei (95,79%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează 

suma de 3.383.760 lei (4,21%); 

-  credite bugetare definitive – 76.563.960 lei, din care cheltuielile secţiunii de funcţionare 

cumulează suma de 72.869.200 lei (95,17%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează 

suma de 3.694.760 lei (4,83%); 

-  plăţi efectuate – 71.764.004 lei, din care aferente cheltuielilor secţiunii de funcţionare în sumă 

de 70.741.689 lei (98,58%) şi cele aferente cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în sumă de 

1.022.315 lei (1,42%). 

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

asistenţă socială acordate prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj, 

către beneficiari persoane instituţionalizate şi neinstituţionalizate, precum şi acţiuni ale 

Consiliului Judeţean Gorj în acest domeniu. 

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

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

 În cursul anului 2014, D.G.A.S.P.C.  Gorj și-a desfășurat activitatea în conformitate cu 

prevederile strategiilor naționale în domeniul asistenței sociale și protecției drepturilor copilului 

și a „Strategiei județene în domeniul asistenței sociale și protecției copilului pentru perioada 

2014-2020 și Planului  județean de restructurare/închidere a instituțiilor rezidențiale pentru 

persoanele adulte cu handicap”, aprobate de către Consiliul Județean Gorj prin Hotărârea nr. 22 

din 21.03.2008, precum și a Planului operațional pentru implementarea Strategiei naționale 

pentru protecția și promovarea drepturilor copilului 2014-2016 . 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj realizează și asigură la nivel 

județean aplicarea măsurilor, politicilor și strategiilor de asistență socială în domeniul protecției 
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copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum 

și a oricăror alte persoane aflate la nevoie, activitățile derulate în acest sens putând fi structurate 

pe trei componente: 

I. Componenta: Protecția și promovarea drepturilor copilului; 
II. Componenta: Protecția, integrarea și incluziunea socială a persoanelor adulte cu 

handicap; 
III. Activități de ordin financiar și control. 
Activitățile desfășurate în vederea furnizării de servicii sociale, au primit reacreditarea 

Comisiei județene de acreditare a furnizorilor de servicii sociale conform Deciziei  de Acreditare 

nr.3/30.03.2012, valabilă 3 ani. De asemenea Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și 

Persoanelor Vârstnice a emis certificatul de acreditare cu seria AF nr. 000816 prin care, Direcția 

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, este acreditată în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale pe 

perioadă nedeterminată. 

Conform „Strategiei județene în domeniul asistenței sociale și protecției copilului pentru 

perioada 2014-2020” și a Planului Operațional pentru implementarea acesteia, în perioada 

raportată au fost efectuate în principal următoarele activități: 

- continuarea descentralizării serviciilor; 
- integrarea socială a copiilor și tinerilor instituționalizați; 
- creșterea responsabilității comunităților locale în domeniul protecției și promovării 

drepturilor copilului; 
- integrarea socială a copiilor cu dizabilități; 
- specializarea personalului; 
- dezvoltarea serviciilor destinate prevenirii și combaterii abuzului și exploatării copilului; 
- promovarea parteneriatelor; 
- creșterea calității vieții copilului în mediile defavorizate și respectarea standardelor 

minime de calitate în toate serviciile speciale acordate copilului în dificultate; 
- reducerea numărului de copii plasați în instituții publice sau private prin reintegrarea lor 

în familia naturală și sprijinirea familiei extinse ca alternativă. 

 

În cadrul D.G.A.S.P.C.  Gorj, în anul raportat au funcționat următoarele servicii de prevenire: 
- 2 centre maternale – Târgu – Jiu și Novaci  (în cadrul unor complexe de servicii) unde au 

beneficiat de protecție un număr total de 55 copii și 36  mame; 
- 2 centre de zi – unul în Târgu-Jiu, unul Novaci (toate în cadrul unor complexe de servicii), 

în care au beneficiat de servicii un număr total de  46 de copii aflați în familii care nu le pot 
asigura, prin resurse proprii, condiții corespunzătoare de îngrijire și educare;  

- 2 servicii de monitorizare, asistență și sprijin a femeii gravide predispusă să își 
abandoneze copilul – prin care s-au derulat activități de consiliere, educație parentală, planning 
familial, sănătatea reproducerii și sprijin pentru  24 gravide, aflate în situație de risc de abandon. 
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Bugetul acestei instituţii este structurat pe trei subcapitole bugetare, după cum urmează: 

-  „Asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi” (cod 68.02.05); 
-  „Asistenţă socială pentru familie şi copii” (cod 68.02.06); 
- „Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale” (cod 68.02.50). 
 

În temeiul prevederilor legale în vigoare privind fundamentarea şi elaborarea bugetului 

pe anul 2014, precum şi în baza situaţiei privind asigurarea serviciilor sociale şi a numărului de 

beneficiari, în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 23/2010 privind aprobarea 

standardelor de cost pentru serviciile sociale, coroborate cu alte acte normative specifice ce 

reglementează organizarea, funcţionarea şi asigurarea standardelor de calitate a serviciilor 

sociale oferite beneficiarilor, sumele utilizate în exerciţiul bugetar aferent anului 2014 la nivelul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj au cumulat valoarea de 

71.531.823 lei. 

  Prin Legea nr. 356 /2013 a bugetului de stat pe anul 2014, bugetului propriu al Judeţului 
Gorj i-au fost alocate fonduri în valoare  de 51.805.000 lei, reprezentând sume defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate, din care suma de 8.488.000 
lei - pentru susţinerea sistemului de asistenţă socială pentru familie şi copil şi suma de 6.734.000 
lei - pentru susţinerea sistemului de asistenţă socială în caz de invaliditate.  

Totodată, sumele alocate asistenţei sociale din bugetul de stat reprezentând subvenţii 

pentru finanţarea drepturilor persoanelor cu handicap au fost în sumă de 37.686.000 lei  din 

care au fost efectuate plăţi în valoare de 37.445.696 lei (99.36%). 

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

 cheltuielile de personal - prevăzute în bugetul iniţial în sumă de 28.525.000 lei, atingând 
în bugetul final valoarea de 24.657.780 lei, au înregistrat plăţi în sumă de 24.602.487 lei 
(99,77%), necesare pentru asigurarea drepturilor salariale şi a contribuţiilor aferente posturilor 
ocupate în anul 2014, inclusiv indemnizaţiile de delegare pentru deplasări. 
 

 cheltuielile cu bunuri şi servicii - au cumulat în bugetul iniţial valoarea de 9.500.000 lei, 
în bugetul definitiv înregistrând suma de 10.387.040 lei, plăţile efectuate fiind în sumă de 
8.571.968 lei (82,53%), din care ponderea cea mai mare o deţin: 
- costurile cu hrana unui număr de 818 beneficiari – 1.354.027 lei; 

- încălzit, iluminat, forţă motrică – 1.491.676 lei; 

- alte bunuri şi servicii pentru  întreţinere şi funcţionare - 732.553 lei ; 

- medicamente şi materiale sanitare - 479.178 lei ; 

- deplasări - 26.719 lei ; 

- pregătire profesională - 24.055 lei ; 



Consiliul Județean Gorj             Raportul Președintelui 2014 

 
 

54 
 

- alte cheltuieli cu bunuri si servicii (drepturi materiale pt. 172 copii aflati la asistenti maternali 

profesionisti) - 923.892 lei ; 

 

 Totodată au fost executate reparaţii curente în valoare de 190.533 lei, la Centrele din 
subordine. cheltuieli cu „asistenţa socială” - acordate conform Legii nr. 448/2006 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, suma repartizată din bugetul de 
stat, prin Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, a fost de 37.686.000  lei, din care 
plăţile alocate  pentru  beneficiari - persoane neinstituţionalizate au fost în sumă de 37.445.696 
lei (99,36%). 
 

 proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile - au înregistrat credite în  
valoare de 3.009.760 lei, din care au fost efectuate plăţi în sumă de 753.881 lei (25,04%), 
necesare implementării proiectului finanţat din fonduri structurale europene: 
 

 ,,REABILITAREA, MODERNIZAREA, DOTAREA COMPLEXULUI DE SERVICII 
COMUNITARE PENTRU COPILUL ÎN DIFICULTATE TÂRGU-CĂRBUNEŞTI, JUDEŢUL GORJ”, finanţat 
în cadrul Programului Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 3 - „Îmbunătăţirea 
infrastructurii sociale", Domeniul major de intervenţie 3.2 - „Reabilitarea /modernizarea 
/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale". 
           Asistenţa financiară nerambursabilă provenită din fonduri alocate de Uniunea Europeană, 
prin Fondul European pentru Dezvoltare Europeană  şi din contribuţia Guvernului României la 
Programul Operaţional Regional, la care se adaugă valoarea TVA nerambursabilă, este în sumă 
de 2.168.730 lei. 
 Cheltuielile ce au fost necesare pentru implementarea proiectului, în anul 2014, au fost 
în sumă de 753.881 lei. 
 

 cheltuielile de capital -  au cumulat în buget suma de 685.000 lei, plăţile efectuate fiind 
în valoare de 268.434lei (39,19%), necesară pentru: 

- achiziționarea  a două autoutilitare, necesare pentru transportul beneficiarilor (adulţi şi 

copii) cu grade diferite de handicap (uşor, accentuat, grav) de la centre la comisia de evaluare, la 

spital, acestea adaptându-se din punct de vedere tehnic necesităților beneficiarilor - 159.739 lei; 

- împrejmuire cu gard a clădirii Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Socială Dobriţa – 2.901 

lei; 

- achiziționare paturi electice – 8.432 lei; 

- achiziționare elevator (dispozitiv ortopedic) – 4.562 lei; 

- achiziționarea  de licenţe sistem de operare – 9.969 lei; 

- achiziționare server DELL (9.994 lei) şi licenţă server (9.796 lei), necesar pentru 

funcţionarea la parametrii necesari a programului de salarii şi contabilitate 
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- achiziţionarea unui generator electric pentru evitarea problemelor ce pot apărea în cazul 

unor defecțiuni la alimentarea cu energie electrică la Complexul de Recuperare Reabilitare 

Neuropsihiatrică Bâlteni – 53.122 lei;  

- achiziţionarea unui malaxor carne şi aparat de muls pentru Complexul de Servicii 

Comunitare pentru Copilul în Dificultate Târgu -Cărbuneşti  – 9.920 lei. 

  Sumele recuperate, aferente cheltuielilor efectuate în anii precedenţi, evidenţiate în 
cadrul titlului „plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent” (cu semnul minus) 
au fost în cuantum de 110.642 lei. 

 

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

„Asistenţă socială”, 

Prin proiectul bugetului propriu al judeţului pe anul 2014, în cadrul capitolului bugetar 
68.02 „asistenţă socială”, a fost alocată suma de 235.000 lei, iar valoarea plăţilor efectuate a fost 
de 232.181 lei (98,80%), reprezentând transferuri între unităţi ale administraţiei publice în 
vederea susţinerii activităţii Complexului de Servicii Comunitare cu Secţii Protejate, pentru 
Recuperare, Reabilitare a Persoanelor cu Handicap şi Formare Profesională Târgu – Cărbuneşti.  

 

În totalul cheltuielilor efectuate din bugetul local pe anul 2014, acest capitol deţine o 

pondere de 42,19%. 

Cap. 70.02 „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică”  

 

 - credite bugetare iniţiale – 2.562.560 lei, din care cheltuielile secţiunii de funcţionare 

cumulează suma de 1.394.300 lei (54,41%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează 

suma de 1.168.260 lei (45,59%); 

- credite bugetare definitive – 2.521.710 lei, din care cheltuielile secţiunii de funcţionare 

cumulează suma de 1.161.450 lei (46,05%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează 

suma de 1.360.260 lei (53,95%); 

-  plăţi efectuate – 1.694.908 lei, din care aferente cheltuielilor secţiunii de funcţionare în sumă 

de 1.076.124 lei (63,49%) şi aferente cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în sumă de 618.784 lei 

(36,51%). 

În cadrul acestui capitol bugetar, s-a finanţat activitatea Serviciului Public Judeţean 

Salvamont Gorj, precum şi acţiuni ale Consiliului Judeţean Gorj privind servicii şi dezvoltare 

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

1. Analiza activităţii desfăşurată de către Serviciul Public Judeţean Salvamont Gorj 

In anul 2014 Serviciului Public Judeţean Salvamont Gorj i-au fost alocate de către Consiliul 

Judeţean Gorj, credite definitive în sumă de 1.549.150 lei, după cum urmează: 

- cheltuieli de personal   513.000 lei 

- cheltuieli pentru bunuri si servicii 544.150 lei 

- cheltuieli de capital   492.000 lei 
 

Execuţia bugetară la sfârşitul anului a fost în sumă de 1.531.066 lei, procentual 

reprezentând 98,83% din bugetul prevăzut şi alocat.  

In cadrul cheltuielilor de personal, efectuate în sumă de 506.336 lei, au reprezentat-o 

cheltuielile salariale în bani pentru cei 21 angajaţi permanenţi, precum şi contribuţiile de asigurări 

sociale de stat, şomaj, sănătate, concedii şi asigurări pentru accidente de muncă. De menţionat, 

că, în tradiţia celor 30 de ani de activitate de salvare montană din judeţul nostru, anul 2014, este 

primul când s-a acordat indemnizaţia de periculozitate, conform art. 19, alin. 1 din HG nr. 77/2003 

privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea accidentelor montane şi organizarea activităţii 

de salvare în munţi. 

Plăţile efectuate la titlul  „Bunuri şi servicii” în sumă de 537.082 lei, au fost repartizate 

astfel: 

            - 41% au reprezentat cheltuielile pentru bunuri şi servicii diverse (majoritare fiind cheltuielile 

pentru încălzit, iluminat, comunicaţii telefonie şi radiocomunicaţii pentru sediul central din 

Târgu-Jiu şi Baza de salvare montană Rânca), hrana pentru oameni în cadrul acţiunilor de 

pregătire profesională şi salvare, medicamente şi materiale sanitare. 

             Trebuie menţionat aici, că au fost confecţionaţi şi montaţi, în regie proprie, cca 60 de stâlpi de 

marcaj metalici, obţinându-se o reducere a costurilor faţă de achiziţia directă de circa 60%, adică 

aproape 2.000 lei; 

            - 29% au reprezentat cheltuielile pentru bunuri de natura obiectelor de inventar (majoritarea fiind 

achiziţiile de echipamente colective de salvare şi intervenţie); 

- 6,1% au reprezentat cheltuieli pentru indemnizaţia pentru hrană; 

- 1,1% au reprezentat cheltuieli pentru materiale sanitare şi medicamente; 

- 4,1% au reprezentat cheltuielile privind pregătirea profesională şi protecţia muncii; 
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- 9,8% au reprezentat cheltuieli privind prime de asigurare non viaţă – pentru mijloacele de 

transport şi intervenţie din dotare, precum şi a altor cheltuieli cu bunuri şi servicii 

(mentenanţe).  

Din totalul sumei de 492.000 lei, alocată pentru ,,cheltuieli de capital”, suma de 487.648 lei 

(99,11%) a fost utilizată pentru achiziţionarea de echipamente specifice activităţii de salvare 

montană  şi speologică, respectiv o autoutilitară ambulanţă 4X4, 4 staţii de emisie-recepţie 

Tetra, 10 organizatoare tip raft pentru depozitare materiale sanitare, precum şi un film de 

promovare a judeţului Gorj. 

Din punct de vedere al activităţii specifice instituţiei, se constată necesitatea  creşterii 

continue a activităţii de patrulare/prevenire şi salvare, datorată, creşterii exponenţiale a 

numărului de turişti din zona montană a judeţului nostru, acesta fiind un răspuns pozitiv la 

acţiunile de promovare a potenţialului turistic al judeţului Gorj. 

Fondurile alocate Serviciului Public Judeţean Salvamont Gorj, în anul 2014, au permis 

desfăşurarea activităţii în bune condiţii, reuşindu-se acoperirea integrală a principalelor 

necesităţi financiare ale activităţii  de salvare montană şi salvare speologică.  

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

70.02 „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică”  

Consiliul Judeţean Gorj a programat în cadrul acestui capitol bugetar cheltuieli în sumă de 

972.560 lei prin bugetul iniţial, rămase şi definitive, înregistrându-se plăţi în cuantum de 163.842 

lei (16,84%), cu următoarea repartizare: 

 32.706 lei - cheltuieli cu bunuri şi servicii, plăţile reprezentând achitarea unor 
tarife de monitorizare a autorizaţiei deţinute de autoritatea de autorizare pentru serviciile de 
transport public, tipărirea licenţelor de traseu pentru curse speciale, precum şi pentru evaluarea 
unor construcţii din domeniul public şi documentaţii cadastrale; 

 48.825 lei - ,,alte transferuri”, asigurarea cofinanţării în proiectul „Controlul 
integrat al poluării cu nutrienţi”. 

 

  11.631 lei - reprezentând plăţi efectuate în cadrul titlului „proiecte cu finanţare 
din fonduri externe nerambursabile”, pentru derularea proiectului „Realizarea sistemului 
integrat de salvare montană al judeţului Gorj”. 

 

3. PROIECTUL „REALIZAREA SISTEMULUI INTEGRAT DE SALVARE MONTANĂ A JUDEŢULUI 
GORJ”, COD SMIS 14984 
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Proiectul „REALIZAREA SISTEMULUI INTEGRAT DE SALVARE MONTANĂ A JUDEŢULUI GORJ”, cod 

SMIS 14984, a fost finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 – 

Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul major de intervenţie 5.2 – Crearea, 

dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi 

creşterii calităţii serviciilor turistice, în baza contractului nr. 1541 din 28.04.2011. 

 

Durata de implementare a proiectului a fost de 34 luni de la data semnării contractului de 
finanţare, respectiv 28.02.2014, execuţia propriu zisă a obiectivului de investiţii fiind demarată în 
data de 30 octombrie 2011, conform ordinului de începere al lucrărilor. 
 
Principalele activităţi ale proiectului au fost: 

 amenajarea a 9 posturi salvamont prin construirea a 6 clădiri şi reabilitarea a 3 clădiri 
existente; 

 dotarea cu mobilier a celor 9 posturi salvamont; 

 înzestrarea celor 9 posturi salvamont cu mijloace şi echipamente specifice asigurării 
condiţiilor optime de salvare în arie montană; 

 crearea a 9 locuri de muncă. 
 

Bugetul total al proiectului a fost în sumă de 9.160.491,79 lei. 

În anul 2014 au fost repartizate credite bugetare în sumă de 12.000,00  lei aferente proiectului 

„Realizarea sistemului  integrat de salvare montană al judeţului Gorj”, defalcate astfel: 

- finanţare naţională - 2.100 lei; 
- finanţare externă nerambursabilă - 9.900 lei; 
- cheltuieli neeligibile - 0 lei. 

 

La data de 31.12.2014 s-a  înregistrat o execuţie bugetară în sumă de 11.630,43  lei, defalcată 

astfel: 

- finanţare naţională - 1.936,62 lei; 
- finanţare externă nerambursabilă - 9.693,81 lei; 
- cheltuieli neeligibile - 0 lei. 

 

 70.680 lei – active nefinanciare, respectiv cheltuieli de capital efectuate pentru 
realizarea obiectivului de investiţii „Modernizarea circuitului de vizitare, Peştera Polovragi”. 

Peştera Polovragi, a treia peşteră din România ca număr de vizitatori şi unul dintre cele 

mai cunoscute obiective turistice din Oltenia, este inclusă în patrimoniul judeţului Gorj şi este 

dată de către Consiliul Judeţean Gorj în administrarea Muzeului Judeţean Gorj.  
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Lipsa resurselor financiare nu a permis decât efectuarea unor lucrări de întreţinere 

minore la circuitul vizitabil, amenajarea porţii de intrare şi înlocuirea corpurilor de iluminat clasice 

cu cele de iluminat „reci”. 

Circuitul vizitabil al peşterii a fost amenajat în anii ‘70, a fost îmbunătăţit parţial de-a 

lungul timpului, dar în acest moment nu mai corespunde cerinţelor actuale, atât din punct de 

vedere al noilor norme de protecţie a obiectivelor naturale, cât şi al condiţiilor de vizitare pe care 

turiştii le aşteaptă.  

În aceste condiţii, principalele lucrări necesare a se executa sunt următoarele: 

- amenajarea unei platforme de parcare în poiana din faţa mănăstirii, la circa  1,3 km 
de obiectiv; 

- realizarea unei construcţii parter pentru grupuri sanitare situată între parcare şi drum; 
- amenajarea zonei de intrare în peşteră pe două niveluri; 
- amenajarea unor scări din grătare metalice, cu podeste intermediare şi a unei 

platforme de belvedere parţial în consolă, toate dotate cu balustrade de protecţie pe 
ambele laturi; 

- scări de zidărie de piatră; 
- platforme de regrupare din zidărie; 
- trotuar metalic suspendat din oţel inox pe suporţi metalici; 
- instalaţii electrice, etc. 
Importanţa proiectului a permis includerea acestuia în lista proiectelor de infrastructură 

turistică aprobate prin H.G. nr. 120/2010, cu modificările şi completările ulterioare, şi cofinanţate 

de către Ministerul Dezvoltării şi Turismului din România pentru etapele de proiectare  şi 

execuţie. Pentru demararea acestui obiectiv de investiţie, în cursul anului 2011, a fost întocmit 

Studiul de fezabilitate, indicatorii tehnico-economici pentru acest obiectiv de investiţie fiind 

aprobaţi prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 24/23.02.2012, respectiv avizul cu nr. 

186/24.04.2012 emis de Consiliul Tehnico-Economic de avizare al Ministerului Dezvoltării 

Regionale şi Turismului. 

 
Cap. 74.02 „Protecţia mediului”   

 - credite bugetare iniţiale – 670.000 lei; 

            - credite bugetare definitive – 634.990 lei; 

            - plăţi efectuate – 612.606 lei, sumele fiind destinate secțiunii de funcționare.  

  

 În cadrul acestui capitol bugetar, s-a finanţat activitatea Serviciului Judeţean de 

Gestionare a Deşeurilor şi a Activităţilor de Salubrizare Gorj. 



Consiliul Județean Gorj             Raportul Președintelui 2014 

 
 

60 
 

  Serviciul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor şi a Activităţilor de Salubrizare Gorj este 

un serviciu public de interes judeţean, cu personalitate juridică, constituit în data de 01.05.2007, 

în temeiul prevederilor legii 215/2011 privind administraţia publică locală, O.U.G. nr. 78/2000 

privind regimul deşeurilor, legea 211/2011 privind regimul deşeurilor şi a O.G. nr. 21/2002 privind 

gospodărirea localităţilor urbane şi rurale. 

  In anul 2014, Serviciului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor şi a Activităţilor de 

Salubrizare Gorj, i-au fost alocate de către Consiliul Judeţean Gorj, următoarele credite definitive: 

- cheltuieli de personal   575.000 lei; 

- cheltuieli pentru bunuri şi servicii   60.000 lei; 

- plăţi din ani precedenţi                             -10 lei. 
 

 Pe titluri de cheltuieli, execuţia se prezintă astfel:  

- cheltuieli de personal – credite bugetare prevăzute în sumă de 575.000 lei, au 

înregistrat plăţi în sumă de 569.220 lei (98,99%);  

- cheltuieli privind bunuri şi servicii – credite bugetare prevăzute în sumă de 60.000 

lei, au înregistrat plăţi în sumă de 43.481 lei (72,47%); 

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

în cadrul titlului „plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent” (cu semnul 

minus) au fost în cuantum de 95 lei.  

Finanţarea activităţii Serviciului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor şi Activităţi de 

Salubrizare Gorj, s-a asigurat pentru efectuarea cheltuielilor de personal, respectiv pentru plata 

cheltuielilor cu salarizarea personalului angajat, conform organigramei şi statului de funcţii al  

serviciului aprobate pentru anul 2014, inclusiv a contribuţiilor aferente datorate bugetului de stat 

şi bugetului asigurărilor sociale de stat, cât şi pentru efectuarea cheltuielilor cu bunuri şi servicii, 

în vederea asigurării funcţionalităţii serviciului de specialitate şi desfăşurării activităţii specifice 

de gestionare a deşeurilor. 

 Ca aparat de specialitate, în cadrul Consiliului Judeţean Gorj, Serviciul Judeţean de 

Gestionare a Deşeurilor şi a Activităţilor de Salubrizare Gorj, a desfăşurat şi desfăşoară în 

continuare, activităţi specifice protejării mediului înconjurător, respectiv colectarea selectivă a 

deşeurilor, precum şi acordarea sprijinului de specialitate, autorităţilor locale, în vederea 

organizării cartării şi realizării hărţii deşeurilor din judeţul Gorj. 

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

în cadrul capitolului bugetar 74.02 „Protecţia mediului” deţin o pondere de 0,36%, iar în totalul 
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acestui capitol, cheltuielile de personal deţin ponderea semnificativă de 92,89%, urmate de 

cheltuielile cu bunuri şi servicii cu o pondere de 7,10%. 

Cap. 80.02 „Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă” 

Bugetul alocat iniţial, în sumă de 6.000 lei, a rămas în acelaşi cuantum în formă 

definitivă, din care plăţile efectuate au fost în sumă de 5.060 lei (84,33%), reprezentând 

cheltuieli ale secţiunii de funcţionare cu bunuri şi servicii, necesare implementării Planului 

European de Distribuţie Ajutoare - produse alimentare - destinate persoanelor cele mai 

defavorizate din România, derulat de Consiliul Judeţean Gorj prin personalul de specialitate al 

Serviciului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor şi Activităţi de Salubrizare Gorj. 

Sumele alocate din bugetul propriu al Judeţului Gorj s-au recuperat ulterior, astfel cum se 

precizează la art. 4, alin. (3) din aceeaşi hotărâre : „Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru 

Agricultură face plăţi către consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti pe bază 

de documente justificative pentru efectuarea următoarelor cheltuieli: depozitare, gestionare şi 

manipulare, transportul produselor de la depozitul judeţean la primării, inclusiv taxa pe valoarea 

adăugată, în limita a 4% din valoarea de intervenţie a produselor puse la dispoziţie, în vederea 

distribuirii către persoanele cele mai defavorizate. Valoarea contabilă a produselor de intervenţie 

puse la dispoziţie este, pentru fiecare exerciţiu, preţul de intervenţie aplicabil la 1 octombrie”. 

 

Cap. 83.02 „Agricultură, silvicultură şi vânătoare” 

În cadrul acestui capitol bugetar se evidenţiază sumele primite de la bugetul de stat pentru 

finanţarea cheltuielilor Camerei Agricole Judeţene Gorj. În conformitate cu prevederile Hotărârii 

Guvernului nr. 1609/2009, modul de finanţare pentru această instituţie se realizează prin 

obţinerea de venituri proprii din activitatea specifică ce o desfăşoară şi în completare, alocarea, 

prin transfer, a subvenţiilor de la bugetul de stat.  

Pentru anul 2014, a fost aprobată suma de 745.200 lei, sumă suplimentată pe parcursul 

anului până la valoare de 1.717.200 lei, evidenţiată în bugetul local în cadrul secţiunii de 

funcţionare la titlul “transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, plăţile efectuate fiind 

în cuantum de 1.696.247 lei (98,78%).  

În totalul cheltuielilor efectuate din bugetul local pe anul 2014, acest capitol deţine o 

pondere de 1,00%. 

Cap. 84.02 „Transporturi”  
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                        - credite bugetare iniţiale – 52.214.390 lei, din care cheltuielile secţiunii de 

funcţionare cumulează suma de 12.012.000 lei (23,01%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare 

cumulează suma de 40.202.390 lei (76,99%); 

                        - credite bugetare definitive – 82.401.950 lei, din care cheltuielile secţiunii de 

funcţionare cumulează suma de 21.251.560 lei (25,80%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare 

cumulează suma de 61.150.390 lei (74,20%); 

                       - plăţi efectuate – 52.064.535 lei, din care aferente cheltuielilor secţiunii de 

funcţionare în sumă de 19.190.689 lei (36,85%) şi aferente cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în 

sumă de 32.873.846 lei (63,15%). 

 

La acest capitol bugetar, Consiliul Judeţean Gorj a avut ca obiectiv promovarea, 

elaborarea documentaţiilor tehnice, urmărirea, în condiţii de calitate, a execuţiei şi recepţionarea 

lucrărilor de modernizare, reabilitare, reparaţii capitale, reparaţii curente şi de întreţinere pe 

reţeaua publică de drumuri şi poduri judeţene.   

Pe titluri de cheltuieli, execuţia se prezintă astfel:  

 Prin efectuarea cheltuielilor cu bunuri şi servicii s-au realizat lucrări de întreţinere 
şi  reparaţii curente la drumurile publice de interes judeţean. În acest sens, au fost prevăzute 
iniţial credite bugetare în sumă de 9.000.000 lei, atingând în bugetul final valoarea de 
18.239.560 lei şi s-au înregistrat plăţi în sumă de 16.182.097 lei. din care 8.000.000 lei reprezintă 
sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri.  

Drumurile publice judeţene sunt componente principale ale sistemului de infrastructură 

judeţean, iar întreţinerea şi repararea lor reprezintă o prioritate pentru judeţul Gorj, cu impact 

semnificativ şi benefic în dezvoltarea obiectivelor socio-economice, prin descongestionarea şi 

fluidizarea circulaţiei, facilitarea legăturilor interjudeţene şi a legăturilor cu şi între căile rutiere 

principale, prin reducerea timpului şi a costurilor de transport, îmbunătăţirea accesului şi 

creşterea eficienţei administrării reţelei judeţene şi, mai ales, valorificarea potenţialului turistic 

şi economic, precum şi desfăşurarea unui trafic rutier în condiţii normale de siguranţă şi 

transport.   

Reţeaua de drumuri publice judeţene este constituită dintr-un număr de 34 de drumuri 

judeţene, cu o lungime totală de 837 de km, drumuri cu o stare de viabilitate precară, 

determinată atât de structura rutieră îmbătrânită şi ieşită din perioada normală de funcţionare 

(circa 60%), cât şi de traficul de mare tonaj, în continuă creştere pe marea majoritate a acestora. 

Pentru anul 2014, Unitatea Administrativ Teritorială -  Judeţul Gorj şi-a propus şi a 

executat o paletă largă de lucrări de întreţinere, care asigură o stare de viabilitate 
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corespunzătoare reţelei de drumuri publice judeţene, în scopul încadrării în strategia de 

viabilizare a celor 34 de drumuri judeţene. 

Realizarea lucrărilor de întreţinere curentă a fost efectuată conform prevederilor 

,,Normativului privind lucrările de întreţinere şi reparare a drumurilor publice”, indicativ AND 554-

2002, a reglementărilor tehnice şi a standardelor din domeniu în vigoare. 

Întreţinerea curentă a reţelei de drumuri publice judeţene de pe raza judeţului Gorj a 

fost realizată în scopul menţinerii acestora la nivelul standardelor şi reglementărilor tehnice în 

vigoare privind calitatea şi siguranţa traficului. 

Lucrările au fost realizate pe bază de comandă, în funcţie de bugetul alocat cu această 

destinaţie. 

 

Pentru activitatea de întreţinere şi reparaţii efectuată pe drumurile publice judeţene, în 

anul 2014 s-au efectuat plăţi în valoare de 16.182.097,19 lei, din care 16.039.560,72 lei pentru 

activitate de întreţinere şi reparare propriu zisă şi 142.536,17 lei  pentru siguranţa circulaţiei. 

 Plăţile efectuate în cadrul titlului de cheltuieli bugetare „proiecte cu finanţare din 
fonduri externe nerambursabile postaderare”, în cuantum de 15.204.355 lei, au asigurat 
derularea implementării următoarelor două proiecte: 

 

1. ”REABILITARE DRUM JUDEŢEAN DJ 672, KM 0+000-43+623, CIUPERCENI – GODINEŞTI – TISMANA – 

PEŞTIŞANI –BRĂDICENI – BUDUHALA (DN 67)”, COD SMIS 3075 

Proiectul „Reabilitare drum judeţean DJ 672, KM 0+000 - 43+623, Ciuperceni – 

Godineşti – Tismana – Peştişani – Brădiceni – Buduhala (DN 67)”, COD SMIS 3075, a fost depus, 

spre finanţare, în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 2 

„Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”, Domeniul major de intervenţie 

2.1 – „Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv 

construcţia / reabilitarea şoselelor de centură” şi se implementează în baza Contractului de 

finanţare nr. 3771 din 16.07.2013, semnat între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 

Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru POR 2007-2013, Agenţia pentru 

Dezvoltare Regională Sud - Vest Oltenia, în calitate de Organism Intermediar pentru POR 2007-

2013 şi Judeţul Gorj, prin Consiliul Judeţean Gorj, în calitate de beneficiar. 

Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătăţirea accesibilităţii regiunilor şi 

mobilităţii populaţiei, bunurilor şi serviciilor, în vederea stimulării dezvoltării economice durabile. 

Durata de implementare a proiectului este de 24 luni, proiectul aflându-se în faza de 

implementare. 
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Prin reabilitarea drumului judeţean DJ 672, se urmăreşte: 

- sporirea capacităţii de circulaţie, prin mărirea fluenţei traficului;  
- creşterea siguranţei circulaţiei şi reducerea numărului de accidente; 
- creşterea nivelului socio-economic şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi de muncă din 

comunele adiacente acestui sector de drum; 
- punerea în valoare şi dezvoltarea potenţialului turistic al zonei; 
- îmbunătăţirea calităţii mediului, prin reducerea noxelor, vibraţiilor şi a poluării sonore. 

De asemenea, reabilitarea drumului judeţean DJ 672, vizează aducerea acestuia la 

parametrii corespunzători din punct de vedere tehnic, refacerea sistemului rutier pentru un trafic 

de perspectivă şi crearea condiţiilor de circulaţie în siguranţă şi confort. Menţinerea acestui drum 

în condiţii bune este o problemă de strategie actuală şi de viitor în politica de transporturi rutiere, 

a cărui utilitate publică este evidentă. 

Implementarea proiectului „Reabilitare drum judeţean DJ 672, KM 0+000 - 43+623, 

Ciuperceni – Godineşti – Tismana – Peştişani – Brădiceni – Buduhala (DN 67)” va asigura o 

infrastructură de transport extinsă, modernă şi durabilă, precum şi condiţii favorabile privind 

dezvoltarea sustenabilă a economiei şi îmbunătăţirea calităţii vieţii pentru zona din partea de 

nord – vest a judeţului Gorj. 

Raportat la valoarea contractului de finanţare şi a actului adiţional aferent acestuia, la 

data de 31.12.2014, proiectul înregistra un grad de realizare de 15%. 

 

1. „REABILITARE DRUM JUDEŢEAN DJ 675, KM 0+000 – 25+000”, COD SMIS 3074 

Proiectul „REABILITARE DRUM JUDEŢEAN DJ 675, KM 0+000 – 25+000”, COD SMIS 

3074, a fost depus spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa 

Prioritară 2 - Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale, Domeniul major de 

intervenţie 2.1. - Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane inclusiv 

construcţia / reabilitarea şoselelor de centură şi se implementează în baza Contractului de 

finanţare nr. 1869 din 25.06.2011, semnat între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, 

actualmente Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate 

de Management pentru POR 2007-2013, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud - Vest Oltenia, 

în calitate de Organism Intermediar pentru POR 2007-2013 şi Judeţul Gorj, prin Consiliul Judeţean 

Gorj, în calitate de beneficiar. 
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Obiectivul general al proiectului este reprezentat de îmbunătăţirea accesibilităţii 

regiunilor şi mobilităţii populaţiei, bunurilor şi serviciilor, în vederea stimulării dezvoltării 

economice durabile. Durata de implementare a proiectului este de 52 luni, proiectul aflându-se 

în faza de implementare. 

Prin reabilitarea drumului judeţean DJ675, se urmăreşte: 

- sporirea capacităţii de circulaţie, prin mărirea fluenţei traficului;  

- creşterea siguranţei circulaţiei şi reducerea numărului de accidente; 
- creşterea nivelului socio-economic şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi de muncă din 

comunele  adiacente acestui sector de drum; 
- punerea în valoare şi dezvoltarea potenţialului turistic al zonei; 
- îmbunătăţirea calităţii mediului, prin reducerea noxelor, vibraţiilor şi a poluării sonore. 

Bugetul total al proiectului la data de 25.06.2011, conform Contractului de finanţare 

nr. 1869/25.06.2011, era în sumă de 52.843.727,46 lei, din care:  

- Cheltuieli eligibile - 42.376.498,97 lei; 
- Cheltuieli neeligibile - 423.832,17 lei; 
- TVA - 10.043.396,32 lei. 

Bugetul total al proiectului la data de 31.12.2014, conform Contractului de finanţare şi 

actelor adiţionale aferente, era în sumă de 28.179.202,37 lei, din care:  

- Cheltuieli eligibile - 22.485.752,92 lei; 
- Cheltuieli neeligibile - 423.832,17 lei; 
- TVA - 5.269.617,28 lei. 

În bugetul pentru anul 2014, au fost previzionate a se efectua cheltuieli în sumă de 

6.254.000,00 lei, din care:  

- 2.868.000,00 lei – finanţare naţională; 
- 3.366.000,00 lei – finanţare externă nerambursabilă; 
- 20.000,00 lei – cheltuieli neeligibile. 

Pe parcursul anului 2014, au fost realizate plăţi în sumă de 6.209.650 lei, din care:  

- 2.854.657 lei – finanţare naţională; 
- 3.354.993 lei – finanţare externă nerambursabilă. 

În bugetul pentru anul 2014, au fost previzionate a se înregistra venituri în sumă de 

6.313.000,00 lei, din care:  

- 2.028.000,00 lei - venituri proprii; 
- 1.400.000,00 lei – subvenţii pentru susţinerea derulării proiectelor finanţate din fonduri 

externe nerambursabile (FEN) postaderare (570.000,00 lei – Bugetul de Stat şi 830.000,00 lei 
- TVA rambursat); 
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- 2.885.000,00 lei - Fondul European de Dezvoltare Regională (2.885.000,00 lei -  sume primite 
în contul plăţilor efectuate în anul curent). 

Pe parcursul anului 2014, au fost înregistrate venituri în sumă de 6.209.645,30 lei, din 

care: 

- 1.546.830,00  lei  - venituri proprii; 
- 1.356.802,81 lei – subvenţii pentru susţinerea derulării proiectelor finanţate din fonduri 

externe nerambursabile (FEN) postaderare (439.527,67 lei - Buget de Stat şi 917.275,14 lei - 
TVA rambursat); 

- 3.306.012,49 lei – Fondul European de Dezvoltare Regională (3.306.012,49 lei -  sume primite 
în contul plăţilor efectuate în anul curent). 

Raportat la valoarea contractului de finanţare şi a actelor adiţionale aferente acestuia, 

la data de 31.12.2014 proiectul avea un grad de realizare de 91%. 

 În cadrul titlului de cheltuieli „active nefinanciare” au fost efectuate plăţi în sumă 
de 17.669.491 lei, creditele bugetare iniţiale fiind în sumă de 3.708.390 lei, majorate pe parcursul 
execuţiei bugetare până la valoarea de 24.656.390 lei.  

Analizând execuţia obiectivelor investiţionale programate pe drumurile publice 

judeţene, atât în privinţa serviciilor de proiectare, cât şi referitor la realizarea lucrărilor 

prevăzute în cadrul listelor de investiţii, situaţia pentru fiecare obiectiv în parte se prezintă astfel:  

 EXECUŢIE LUCRĂRI „Consolidare terasamente pe DJ 664A, km 1+900 – km 2+300, 
Rugi, com. Turcineşti, jud. Gorj” 

 EXECUŢIE LUCRĂRI „Consolidare terasamente pe DJ 675A, km 10+400, com. 
Berleşti, Judeţul Gorj” 

 EXECUŢIE LUCRĂRI „Reabilitare sistem rutier pe DJ 665 D, km 0+000 - km 4+810,  
Pociovalişte (DN 67 C) - Siteşti - Bumbeşti Piţic (DN 67), judeţul Gorj”   

 SERVICII PROIECTARE ŞI EXECUŢIE LUCRĂRI RECONSTRUIRE „Pod pe DJ 675B, km 
3+300, peste râul Gilort, comuna Albeni, judeţul Gorj” 

 SERVICII PROIECTARE ŞI EXECUŢIE LUCRĂRI „Consolidare terasamente pe DJ 
661, km 69+900, comuna Crasna, judeţul Gorj” 

 SERVICII PROIECTARE ŞI EXECUŢIE LUCRĂRI „Consolidare terasamente pe DJ 661, 
km 69+500, comuna Crasna, judeţul Gorj” 

 EXECUŢIE LUCRĂRI „Reabilitare DJ 673A, Dragoteşti - Mătăsari - DN 67 – 27,790 
km” 

 

 În vederea achitării ratelor bancare aferente împrumutului contractat pentru 
finanţarea execuţiei obiectivului de investiţii privind „Reabilitarea drumului judeţean DJ 661 
Ţînţăreni - Tg.Cărbuneşti – Săcelu - Crasna, km 0+000 - 69 + 040”, în bugetul iniţial pe anul 2014 
au fost prevăzute credite bugetare în sumă  de 3.012.000 lei, rămase definitive, plăţile efectuate 
fiind în sumă de 3.008.592 lei, înregistrate în cadrul titlului „rambursări de credite”. 
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În cadrul execuţiei bugetare, în totalul cheltuielilor bugetului local,  cheltuielile 

efectuate în cadrul capitolului bugetar 84.02 „Transporturi” deţin o pondere de 30,61%, iar în 
totalul acestui capitol, cheltuielile privind activele nefinanciare deţin 33,94%, bunurile şi 
serviciile reprezintă 31,08%, proiectele cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 
29,20%, iar rambursările de credite 5,78%. 
 

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

capitolul bugetar 68.02 „Asigurări şi asistenţă socială”, reprezentând 42,19%, urmat de 

capitolul bugetar 84.02 „Transporturi” cu o pondere de 30,61% şi de capitolul bugetar 65.02 

„Învăţământ” cu o pondere de 9,65% etc. 

 

9. Amenajarea teritoriului şi urbanism 

 

a. Compartimentul urbanism si amenajarea  teritoriului 

- S-au verificat, analizat documentaţiile si s-a eliberat Avizul Arhitectului Şef  pentru 23 de planuri 

urbanistice generale ale localităţilor şi planuri urbanistice zonale pentru diverse obiective de investiţii, în 

vederea realizării  construcţiilor de locuinţe, spatii comerciale, parcuri fotovoltaice, etc.  

- S-a asigurat participarea la grupuri de lucru constituite conform H.G. 1076/2004 la Agenţia pentru 

protecţia mediului Gorj privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu  pentru planuri şi 

programe realizate în judeţul Gorj şi  participarea săptămânala la şedinţele  Comisiei de analiză tehnică  

organizate de Agenţia pentru protecţia mediului Gorj conform Ordinului Instituţiei Prefectului nr. 67/2005 

şi a prevederii Legi nr. 265/2006, unde s-au avizat peste 300 de lucrări . 

- S-au analizat şi avizat circa 900 de documentaţii la şedinţele lunare ale Comisiei regionale pentru 

cultură şi culte, care au avut loc în municipiile de reşedinţă ale judeţelor din regiunea Oltenia . 

- S-a analizat si aprobat prin hotărâre de consiliu Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor pentru 

anul 2014, elaborat de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, împreună cu care s-au efectuat 

deplasări la evenimentele produse in  localităţile judeţului, in vederea constatării si evaluării efectelor 

alunecărilor de teren si inundaţiilor. 

          - S-a asigurat participarea la întâlniri de lucru,  instruiri organizate la nivel judeţean, regional si 

naţional cu scopul informării şi însuşirii legislaţiei:  

           - Conferinţa naţională Urbanconcept – Dezvoltare urbana moderna in Romania 

          - Adunarea generala a Asociaţiei Localităţilor şi Zonelor Istorice si de Artă din România.  

            -  Consiliul consultativ al Parcului National Domogled – Valea Cernei 

           -  Consiliul cosultativ al Parcului Naţional Defileul Jiului. 

   -  I.S.U. Gorj 

   -  Administraţia Naţională Apele Române Bucureşti 

- Cu ajutorul Asociaţiei Localităţilor si Zonelor Istorice si de Artă, s-a organizat participarea gratuita a unui 

membru al Uniunii artiştilor plastici filiala Gorj la tabăra naţională de creaţie de la Sighişoara. 
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- S-au efectuat 12 deplasări in teren pentru verificarea, evaluarea pagubelor şi  constatarea efectelor 

produse de inundaţii şi alunecări de teren, în cadrul comisiei mixte constituite în baza Ordinului Prefectului 

judeţului Gorj nr. 95/24.03.2011. 

- S-a analizat şi aprobat Raportul anual privind stadiul realizării măsurilor cuprinse în Programul integrat 

de gestionare a calităţii aerului pentru zonele Rovinari, Turceni şi Targu Jiu. 

- S-a întocmit Planul Local de Actiune pentru Mediu (PLAM), cu date  privind gestionarea deşeurilor şi 

poluarea solului.  

- S-au transmis raportări semestriale la AMR Craiova pentru întocmirea Planului Regional de Acţiune 

pentru Mediu (PRAM). 

- S-au emis referate privind necesitatea aplicării facile a prevederilor Legii 255/2010 în vederea deblocării 

activităţii de dezvoltare în treptele de avans a carierelor de lignit ale C.E. Oltenia. 

-  S-au urmărit problemele referitoare la Reconstrucţia ecologică în Oltenia – reabilitarea funcţională a 

tuturor arealelor eliberate de sarcini tehnologice de la unităţile miniere, prin cultivarea cu preponderenţă 

a acestora cu plante energetice. 

- S-au urmărit principalele procese de degradare a terenurilor din judeţul Gorj şi nevoia de împădurire şi 

problemele de mediu asociate activităţii miniere din bazinul Motru. 

- Pe tot parcursul anului am acordat asistenta de specialitate compartimentelor de urbanism din 

cadrul primăriilor localităţilor si am transmis noutăţile legislative in domeniu noutăţile legislative in 

domeniu. 

b. Compartimentul autorizări, disciplină și control 

În anul 2014, Compartimentul autorizări, disciplină şi control a analizat, întocmit, înaintat spre aprobare 

şi eliberat :  

- un număr 68 de autorizaţii de construire/desfiinţare pentru care s-au încasat 175.794,33 lei si 

- un număr de  118 certificate de urbanism pentru care s-au încasat 55.799,31 lei  

S-au regularizat si încasat taxele în valoare de 9705,67 lei pentru autorizaţii  

de construire la finalizarea lucrărilor. 

Conform Legii 50/1991 Rep., art. 27, al. 2, arhitectul-şef al judeţului şi personalul împuternicit al 

compartimentului de specialitate din subordinea acestuia urmăresc respectarea disciplinei în domeniul 

autorizării executării lucrărilor de construcţii pe teritoriul administrativ al judeţului, precum şi respectarea 

disciplinei în urbanism şi amenajarea teritoriului legată de procesul de autorizare a construcţiilor. 

 În baza acestor prerogative s-au efectuat un număr de 70 controale privind respectarea disciplinei in 

urbanism si amenajarea teritoriului precum si respectarea legislaţiei privind respectarea disciplinei în 

activitatea de  autorizarea lucrărilor de construire/desfiinţare.  

În cadrul acestor controale li s-a făcut cunoscut responsabililor cu atribuţii în domeniul urbanismului 

modificările în legislaţia specifică cât şi acte normative complementare. 

Conform Legii 50/1991 Rep art. 45, alin. 31 şi art. 11, lit. c, alin. 2 din Ordinul MDRL nr. 839/2009 structura 

de specialitate din cadrul Direcţiei de urbanism şi amenajarea teritoriului a emis Certificate de urbanism 

şi Autorizaţii de construire/desfiinţare pe bază de Convenţie pentru următoarele primării : Hurezani, 

Schela, Glogova, Turcineşti. 

 S-au soluţionat un număr de 12 de sesizări si scrisori referitoare la abateri de la regulile de construire. 

S-au întocmit si transmis lunar situaţii către :  
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- Inspectoratul de Stat in Construcţii -  situaţiile privind emiterea certificatelor de urbanism  si a 

autorizaţiilor de construire 

-  Direcţia Judeţeana de Statistica - situaţia privind construcţiile cu destinaţia de locuinţe – autorizate atât 

pentru Consiliul Judeţean Gorj cât şi pentru localităţile cu care acesta are încheiate Parteneriate tehnice 

de colaborare. 

-  compartimentul buget, situaţii financiare şi sinteză - situaţiile financiare si sinteza acestora privind taxa 

de timbru de arhitectura si a sumelor care trebuie transmise primăriilor pe teritoriul cărora s-au emis 

autorizaţii de construire si certificate de urbanism conform competenţelor sau parteneriatelor încheiate. 

Conform Ordinului MDRL nr. 839/2009. art. 12. pct. 1, lit i respectiv pct. 2, lit. f , copiile după toate 

Certificatele de urbanism şi Autorizaţiile de construire /desfiinţare emise de către Preşedintele Consiliului 

Judeţean au fost transmise periodic către primarii Unităţilor Administrativ Teritoriale respective. 

S-a acordat asistenta de specialitate responsabililor cu urbanismul din unităţile teritoriale ale judeţului 

privind respectarea disciplinei în urbanism la eliberarea Autorizaţiilor de construire /desfiinţare şi 

Certificatelor de urbanism. 

10. Cooperare şi Dezvoltare Regională 

 

a. Proiecte implementate din fonduri nerambursabile 

1. ”REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI ECHIPAREA AMBULATORIULUI SPITALULUI JUDEŢEAN DE 
URGENŢĂ TÂRGU-JIU”, COD SMIS 12082 
Proiectul ”REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI ECHIPAREA AMBULATORIULUI SPITALULUI 

JUDEŢEAN DE URGENŢĂ TÂRGU-JIU”, COD SMIS 12082 a fost depus spre finanțare în cadrul Programului 

Operațional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 3 - Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul major 

de intervenție 3.1 - Reabilitarea / modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate și se 

implementează în baza Contractului de finanțare nr. 1222, ce a fost semnat la data de 23.02.2011, între 

Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, actualmente Ministerul Dezvoltării Regionale și 

Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru POR 2007-2013, Agenția pentru 

Dezvoltare Regională Sud - Vest Oltenia, în calitate de Organism Intermediar pentru POR 2007-2013 și 

Județul Gorj, prin Consiliul Județean Gorj, în calitate de beneficiar.  

Perioada de implementare a proiectului este de 58 de luni, conform contractului de finanțare și a actelor 

adiționale aferente acestuia. 

Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătățirea calității infrastructurii serviciilor de asistență 

medicală şi ridicarea acestora la standarde europene în cadrul Ambulatoriului Spitalului Judeţean de 

Urgenţă Târgu-Jiu, cu impact direct asupra calităţii serviciilor medicale, oferite de către acesta, şi 

asigurarea unui acces egal al cetăţenilor la serviciile de sănătate. 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:  

- reabilitarea, modernizarea şi echiparea Ambulatoriului Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu; 
- îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale oferite în cadrul Ambulatoriului Spitalului Judeţean de 

Urgenţă. Acest obiectiv va fi atins prin eficientizarea fluxurilor sanitare specifice, ca urmare a 
asigurării unor condiţii termice, de ventilaţie, sanitare, de circulaţie şi evacuare, corespunzătoare 
activităţilor medicale; 

- creşterea gradului de confort al pacienţilor, atât în perioadele caniculare, cât şi în cazul unor 
temperaturi exterioare scăzute;  
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- mărirea gradului de igienă şi a controlului microbian, prin asigurarea unei termoizolaţii şi ventilaţii 
eficiente; 

- creşterea gradului de protecţie la incendii;  
- asigurarea accesibilităţii persoanelor cu handicap, prin crearea de facilităţi şi respectarea 

exigenţelor specifice persoanelor cu dizabilităţi;  
- optimizarea cheltuielilor cu utilităţile, ca urmare a scăderii consumurilor de energie electrică şi 

termică, şi reducerea substanţială a cheltuielilor cu reparaţiile şi întreţinerea curentă a 
ambulatoriului; 

- respectarea normativelor în vigoare privind siguranţa în exploatare, conservarea energiei, 
securitatea la incendii şi egalitatea de şanse. 

 

Pe lângă reabilitarea propriu-zisă a clădirii, un aspect semnificativ în cadrul proiectului îl constituie dotarea 

cabinetelor medicale cu mobilier şi echipamente specifice infrastructurii serviciilor de sănătate. Dintre 

acestea, putem aminti: echo doppler vascular cu sondă pentru vase cerebrale, electromielograf, 

electroencefalograf, ecograf oftalmo, Doppler vascular periferic, Ecocardiograf cu Doppler  color, ecograf 

3D, histeroscop 3D, electrocardiograf, spirograf etc. 

Dotarea cu aparatură medicală performantă va duce la oferirea de noi servicii medicale în specialităţile 

existente, la creşterea adresabilităţii pacienţilor şi creşterea calităţii actului medical în cabinetele 

ambulatoriului, atât printr-un diagnostic mai precis şi mai rapid, cât şi prin diversificarea procedurilor de 

recuperare, reducerea timpului de recuperare şi reintrarea mai rapidă a pacienţilor în activitatea normală. 

Valoarea totală aprobată a proiectului la data de 23.02.2011, conform Contractului de finanţare nr. 

1222/23.02.2011, a fost în sumă de 19.454.812,64 lei, din care:  

- Cheltuieli eligibile 15.583.678,00 lei; 
- Cheltuieli neeligibile 107.320,00 lei;  
- TVA 3.763.814,64 lei. 

 

Valoarea totală aprobată a proiectului la data de 31.12.2014, actualizată, în urma derulării procedurilor 

de achiziție publică, conform Contractului de finanțare și a actelor adiționale aferente acestuia, a fost în 

sumă de 16.164.886,74 lei, din care:  

- Cheltuieli eligibile 12.967.457,67 lei; 
- Cheltuieli neeligibile 107.224,00 lei;  
- TVA 3.090.205,07 lei. 

 

În bugetul pentru anul 2014 au fost previzionate a se efectua cheltuieli în sumă de 9.075.000,00 lei, din care: 

 - finanţare naţională - 2.825.000,00 lei; 
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 - finanţare U.E.- 6.150.000,00 lei; 

 - cheltuieli neeligibile, finanțate din bugetul local - 100.000,00 lei. 

 

Pe parcursul anului 2014, au fost efectuate plăți în sumă de 91.819,72 lei, din care:  

- 31.848,49 lei – finanţare naţională; 
- 59.936,23 lei – finanţare U.E; 
- 35,00 lei – cheltuieli neeligibile, finanțare din bugetul local.  

 

În bugetul pentru anul 2014 au fost previzionate a se înregistra venituri în sumă de 8.265.000,00 mii lei, din 

care:  

- 275.000,00 lei - venituri proprii; 
- 2.420.000,00 lei – subvenții pentru susţinerea derulării proiectelor finanţate din fonduri externe 

nerambursabile (FEN) postaderare (715.000,00 lei - Bugetul de Stat și 1.705.000,00 lei  - TVA 
rambursat); 

- 5.570.000,00 lei – Fondul European de Dezvoltare Regională (5.555.000,00 lei -  sume primite în 
contul plăţilor efectuate în anul curent și 15.000,00 lei -  sume primite în contul plăţilor efectuate 
în anii anteriori). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Raportat la valoarea contractului de finanțare și a actelor adiționale aferente acestuia, la data de 

31.12.2014 proiectul înregistra un grad de realizare de 55%. 

 

2. ”REABILITARE DRUM JUDEŢEAN DJ 672, KM 0+000-43+623, CIUPERCENI – GODINEŞTI – 
TISMANA – PEŞTIŞANI –BRĂDICENI – BUDUHALA (DN 67)”, COD SMIS 3075 

 



Consiliul Județean Gorj             Raportul Președintelui 2014 

 
 

72 
 

Proiectul „Reabilitare drum judeţean DJ 672, KM 0+000 - 43+623, Ciuperceni – Godineşti – Tismana – 

Peştişani – Brădiceni – Buduhala (DN 67)”, COD SMIS 3075 a fost depus, spre finanțare, în cadrul Programului 

Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 2 „Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi 

locale”, Domeniul major de intervenţie 2.1 – „Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, 

străzi urbane – inclusiv construcţia / reabilitarea şoselelor de centură” și se implementează în baza 

Contractului de finanţare nr. 3771 din 16.07.2013, semnat între Ministerul Dezvoltării Regionale și 

Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru POR 2007-2013, Agenția pentru 

Dezvoltare Regională Sud - Vest Oltenia, în calitate de Organism Intermediar pentru POR 2007-2013 și 

Județul Gorj, prin Consiliul Județean Gorj, în calitate de beneficiar. 

 

Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătăţirea accesibilităţii regiunilor şi mobilităţii populaţiei, 

bunurilor şi serviciilor, în vederea stimulării dezvoltării economice durabile. Durata de implementare a 

proiectului este de 24 luni, proiectul aflându-se în faza de implementare. 

Prin reabilitarea drumului judeţean DJ 672, se urmăreşte: 

- sporirea capacităţii de circulaţie, prin mărirea fluenţei traficului;  
- creşterea siguranței circulației şi reducerea numărului de accidente; 
- creșterea nivelului socio-economic şi îmbunătăţirea condițiilor de viață şi de muncă din comunele 

adiacente acestui sector de drum; 
- punerea în valoare şi dezvoltarea potențialului turistic al zonei; 
- îmbunătăţirea calităţii mediului, prin reducerea noxelor, vibrațiilor şi a poluării sonore. 

De asemenea, reabilitarea drumului judeţean  DJ 672,  vizează aducerea acestuia la parametrii 

corespunzători din punct de vedere tehnic, refacerea sistemului rutier pentru un trafic de perspectivă şi 

crearea condițiilor de circulație în siguranță şi confort. Menţinerea acestui drum în condiţii bune este o 

problemă de strategie actuală şi de viitor în politica de transporturi rutiere, a cărui utilitate publică este 

evidentă. 

 

Implementarea proiectului „Reabilitare drum judeţean DJ 672, KM 0+000 - 43+623, Ciuperceni – Godineşti 

– Tismana – Peştişani – Brădiceni – Buduhala (DN 67)” va asigura o infrastructură de transport extinsă, 

modernă şi durabilă, precum şi condiţii favorabile privind dezvoltarea sustenabilă a economiei şi 

îmbunătăţirea calităţii vieţii pentru zona din partea de nord – vest a judeţului Gorj. 

 

Bugetul total al proiectului la data de 16.07.2013, conform contractului de finanţare nr. 3771/16.07.2013, 

era în sumă de 87.907.254,53 lei, din care: 

- Cheltuieli eligibile - 70.350.187,20 lei; 

- Cheltuieli neeligibile - 542.760,00 lei; 

- TVA - 17.014.307,33 lei. 

 

Bugetul total al proiectului la data de 31.12.2014 , conform Actului adițional nr. 1 la contractul de finanţare, 

era în sumă de 87.696.339,90 lei, din care: 

- Cheltuieli eligibile 70.180.094,76 lei; 

- Cheltuieli neeligibile 542.760,00 lei; 

- TVA  16.973.485,14 lei. 
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În bugetul pentru anul 2014, au fost previzionate a se efectua cheltuieli în sumă de 30.240.000,00 lei, din 

care:  

- 9.903.000,00 lei – finanţare naţională; 

- 19.937.000,00 lei – finanţare U.E.; 

- 400.000,00 lei – cheltuieli neeligibile. 

 

Pe parcursul anului 2014, au fost realizate plăți în sumă de 8.994.704,32 lei, din care: 

- 3.171.219,45 lei – finanţare naţională; 

- 5.823.484,87 lei – finanţare U.E.  

 

În bugetul pentru anul 2014, au fost previzionate a se înregistra venituri în sumă de 30.181.000,00 lei, din 

care: 

- 1.941.000,00 lei - venituri proprii;  

- 8.237.000,00 lei – subvenții pentru susţinerea derulării proiectelor finanţate din fonduri externe 

nerambursabile (FEN) postaderare (3.486.000,00 lei - Bugetul de Stat și 4.751.000,00 lei - TVA rambursat); 

- 20.003.000,00 lei – Fondul European de Dezvoltare Regională (16.485.000,00 lei -  sume primite în contul 

plăţilor efectuate în anul curent și 3.518.000,00 lei -  prefinanţare). 

 

Pe parcursul anului 2014, au fost înregistrate venituri în sumă de 8.994.709,10 lei, din care:  

-1.180.890,00 lei -  venituri proprii; 

-1.661.096,85 lei – subvenții pentru susţinerea derulării proiectelor finanţate din fonduri externe 

nerambursabile (FEN) postaderare (538.101,80 lei – Bugetul de Stat și 1.122.995,05 lei - TVA rambursat); 

- 6.152.722,25 lei – Fondul European de Dezvoltare Regională (2.643.717,51 lei -  sume primite în contul 

plăţilor efectuate în anul curent și 3.509.004,74 lei -  Prefinanţare). 

   
 

Raportat la valoarea contractului de finanțare și a actului adițional aferent acestuia, la data de 31.12.2014, 

proiectul înregistra un grad de realizare de 15%. 

 

3. „IMPLEMENTARE SOLUȚII DE E-GUVERNARE LA NIVELUL JUDEȚULUI GORJ, ZONA CENTRU, 
PENTRU EFICIENTIZAREA SERVICIILOR PUBLICE OFERITE CĂTRE CETĂȚENI”, COD SMIS 48415 
 

Județul Gorj, reprezentat prin Consiliul Judeţean Gorj, are în implementare proiectul „Implementare 

soluții e-guvernare la nivelul județului Gorj, zona centru, pentru eficientizarea serviciilor publice oferite 

către cetățeni”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial 
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Creșterea Competitivității Economice, Axa prioritară III - "Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru 

sectoarele privat şi public"– Domeniul major de intervenţie 2 - „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei 

serviciilor publice electronice”. 

 

Potrivit contractului de finanțare nr. 1240/321/11.12.2013, valoarea totală a proiectului „Implementare 

soluții e-guvernare la nivelul județului Gorj, zona centru, pentru eficientizarea serviciilor publice oferite 

către cetățeni” este de 6.560.000 lei. 

Obiectivul general al proiectului constă în implementarea unor soluții de e-guvernare, prin completarea 

și îmbunătățirea infrastructurii actuale a unităților administrative cu sisteme performante, capabile să 

asigure o platformă operațională eficientă, ce va deservi atât actul administrativ, cât și serviciile publice 

oferite în sprijinul cetățenilor și a mediului de afaceri. 

 

Proiectul propus contribuie la realizarea obiectivului general al Programului Operaţional Sectorial 

Creşterea Competitivităţii Economice, întrucât sprijină competitivitatea economică la nivel judeţean, prin 

eficientizarea proceselor la nivelul administraţiei publice, creşterea vitezei de reacţie a acesteia la 

solicitările cetăţenilor şi ale mediului de afaceri, aspecte care conduc la creşterea satisfacţiei cetăţenilor, 

respectiv a mediului de afaceri. 

 

Durata de implementare a proiectului este de 18 luni, de la data semnării contractului de finanțare. 

 

Conform contractului de finanțare nr. 1240/321/11.12.2013, pentru anul 2014, au fost prevăzute credite 

bugetare în sumă de 4.320.870,00 lei, defalcate astfel: 

- finanțare națională - 919.083,97 lei; 
- finanțare externă nerambursabilă - 3.384.783,59 lei; 
- cheltuieli neeligibile - 17.002,44 lei. 

 

La data de 31.12.2014 s-a  înregistrat o execuție bugetară în sumă de 51.562,49 lei, defalcată astfel: 

- finanțare națională - 17.861,43 lei; 

- finanțare externă nerambursabilă - 33.701,06 lei; 
Raportat la valoarea contractului de finanțare, la data de 31.12.2014, proiectul înregistra un grad de 

realizare de 10 %. 
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4. „IMPLEMENTARE SOLUȚII DE E-GUVERNARE LA NIVELUL JUDEȚULUI GORJ, ZONA EST, PENTRU 
EFICIENTIZAREA SERVICIILOR PUBLICE OFERITE CĂTRE CETĂȚENI”, COD SMIS 48416 

 

Județul Gorj, reprezentat prin Consiliul Judeţean Gorj, are în implementare proiectul „Implementare 

soluții e-guvernare la nivelul județului Gorj, zona est, pentru eficientizarea serviciilor publice oferite către 

cetățeni”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Creșterea 

Competitivității Economice, Axa prioritară III "Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele 

privat şi public"– Domeniul major de intervenţie 2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice 

electronice”. 

 

Potrivit contractului de finanțare nr. 1242/321/11.12.2013, valoarea totală a proiectului „Implementare 

soluții e-guvernare la nivelul județului Gorj, zona est, pentru eficientizarea serviciilor publice oferite către 

cetățeni” este de 6.550.000 lei. 

 

Obiectivul general al proiectului constă în implementarea unor soluții de e-guvernare, prin completarea 

și îmbunătățirea infrastructurii actuale a unităților administrative cu sisteme performante, capabile să 

asigure o platformă operațională eficientă, ce va deservi atât actul administrativ, cât și serviciile publice 

oferite în sprijinul cetățenilor și a mediului de afaceri. 

 

Proiectul propus contribuie la realizarea obiectivului general al Programului Operaţional Sectorial 

Creşterea Competitivităţii Economice, întrucât sprijină competitivitatea economică la nivel judeţean, prin 

eficientizarea proceselor la nivelul administraţiei publice, creşterea vitezei de reacţie a acesteia la 

solicitările cetăţenilor şi ale mediului de afaceri, aspecte care conduc la creşterea satisfacţiei cetăţenilor, 

respectiv a mediului de afaceri. 

 

Durata de implementare a proiectului este de 18 luni, de la data semnării contractului de finanțare. 

 

Conform contractului de finanțare nr. 1242/321/11.12.2013, pentru anul 2014, au fost prevăzute credite 

bugetare în sumă de 4.314.106,41 lei, astfel: 

- finanțare națională - 20.366,80 lei; 
- finanțare externă nerambursabilă - 3.389.507,96 lei; 
- cheltuieli neeligibile - 4.231,65 lei. 

 

La data de 31.12.2014, s-a înregistrat o execuție bugetară în sumă de 51.562,49 lei, defalcată astfel: 

- finanțare națională - 17.861,43 lei; 
- finanțare externă nerambursabilă - 33.701,06 lei. 
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Raportat la valoarea contractului de finanțare, la data de 31.12.2014 proiectul înregistra un grad de 

realizare de 10%. 

 

5. PROIECTUL „REALIZAREA SISTEMULUI INTEGRAT DE SALVARE MONTANĂ A JUDEŢULUI 
GORJ”, COD SMIS 14984 

 

Proiectul „REALIZAREA SISTEMULUI INTEGRAT DE SALVARE MONTANĂ A JUDEŢULUI GORJ”, cod SMIS 

14984, a fost finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 – Dezvoltarea 

durabilă şi promovarea turismului, Domeniul major de intervenție 5.2 – Crearea, dezvoltarea, 

modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creșterii calităţii 

serviciilor turistice, în baza contractului nr. 1541 din 28.04.2011. 

 

Durata de implementare a proiectului a fost de 34 luni de la data semnării contractului de finanțare, 

respectiv 28.02.2014, execuția propriu zisă a obiectivului de investiții fiind demarată în data de 30 

octombrie 2011, conform ordinului de începere al lucrărilor. 

 

Principalele activități ale proiectului au fost: 

 amenajarea a  9 posturi salvamont prin construirea a 6 clădiri şi reabilitarea a 3 clădiri 

existente; 

 dotarea cu mobilier a celor 9 posturi salvamont; 

 înzestrarea celor 9 posturi salvamont cu mijloace şi echipamente specifice asigurării 

condițiilor optime de salvare în arie montană; 

 crearea a 9 locuri de muncă. 
 

Bugetul total al proiectului a fost în sumă de 9.160.491,79 lei. 

În anul 2014 au fost repartizate credite bugetare în sumă de 12.000,00  lei aferente proiectului „Realizarea 

sistemului  integrat de salvare montană al județului Gorj”, defalcate astfel: 

- finanțare națională - 2.100 lei; 
- finanțare externă nerambursabilă - 9.900 lei; 
- cheltuieli neeligibile - 0 lei. 
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La data de 31.12.2014 s-a  înregistrat o execuție bugetară în sumă de 11.630,43  lei, defalcată astfel: 

- finanțare națională - 1.936,62 lei; 
- finanțare externă nerambursabilă - 9.693,81 lei; 
- cheltuieli neeligibile - 0 lei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Baia de Fier – Peștera Muierii Polovragi 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baia de Fier – Corneșul Mare 

Runcu 

 

 

Proiectul a fost finalizat la data de 28.02.2014, acesta aflându-se în faza operațională. 
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6. PROIECTUL „REABILITARE DRUM JUDEȚEAN DJ 675, KM 0+000 – 25+000”, COD SMIS 3074 
 

Proiectul „REABILITARE DRUM JUDEȚEAN DJ 675, KM 0+000 – 25+000”, COD SMIS 3074, a fost depus spre 

finanțare în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 2 - Îmbunătăţirea 

infrastructurii de transport regionale şi locale, Domeniul major de intervenţie 2.1. - Reabilitarea şi 

modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane inclusiv construcţia / reabilitarea şoselelor de 

centură și se implementează în baza Contractului de finanţare nr. 1869 din 25.06.2011, semnat între 

Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, actualmente Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației 

Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru POR 2007-2013, Agenția pentru Dezvoltare 

Regională Sud - Vest Oltenia, în calitate de Organism Intermediar pentru POR 2007-2013 și Județul Gorj, prin 

Consiliul Județean Gorj, în calitate de beneficiar. 

 
 

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de îmbunătăţirea accesibilităţii regiunilor şi mobilităţii 

populaţiei, bunurilor şi serviciilor, în vederea stimulării dezvoltării economice durabile. Durata de 

implementare a proiectului este de 52 luni, proiectul aflându-se în faza de implementare. 

 

Prin reabilitarea drumului judeţean DJ675, se urmăreşte: 

- sporirea capacităţii de circulaţie, prin mărirea fluenţei traficului;  

- creşterea siguranței circulației şi reducerea numărului de accidente; 
- creșterea nivelului socio-economic şi îmbunătățirea condițiilor de viață și de muncă din comunele    

adiacente acestui sector de drum; 
- punerea în valoare şi dezvoltarea potențialului turistic al zonei; 
- îmbunătățirea calităţii mediului, prin reducerea noxelor, vibrațiilor și a poluării sonore. 

 

Bugetul total al proiectului la data de 25.06.2011, conform Contractului de finanţare nr. 1869/25.06.2011, 

era în sumă de 52.843.727,46 lei, din care:  

- Cheltuieli eligibile - 42.376.498,97 lei; 
- Cheltuieli neeligibile - 423.832,17 lei; 
- TVA - 10.043.396,32 lei. 

 

Bugetul total al proiectului la data de 31.12.2014, conform Contractului de finanţare și actelor adiționale 

aferente, era în sumă de 28.179.202,37 lei, din care:  

- Cheltuieli eligibile - 22.485.752,92 lei; 
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- Cheltuieli neeligibile - 423.832,17 lei; 
- TVA - 5.269.617,28 lei. 

 

În bugetul pentru anul 2014, au fost previzionate a se efectua cheltuieli în sumă de 6.254.000,00 lei, din care:  

- 2.868.000,00 lei – finanţare naţională; 
- 3.366.000,00 lei – finanţare externă nerambursabilă; 
- 20.000,00 lei – cheltuieli neeligibile. 
 

Pe parcursul anului 2014, au fost realizate plăți în sumă de 6.209.650,12 lei, din care:  

- 2.854.656,57 lei – finanţare naţională; 
- 3.354.993,55 lei – finanţare externă nerambursabilă. 
 

În bugetul pentru anul 2014, au fost previzionate a se înregistra venituri în sumă de 6.313.000,00 lei, din 

care:  

- 2.028.000,00 lei - venituri proprii; 
- 1.400.000,00 lei – subvenții pentru susţinerea derulării proiectelor finanţate din fonduri externe 

nerambursabile (FEN) postaderare (570.000,00 lei – Bugetul de Stat și 830.000,00 lei - TVA rambursat); 
- 2.885.000,00 lei - Fondul European de Dezvoltare Regională (2.885.000,00 lei -  sume primite în contul 

plăţilor efectuate în anul curent). 
 

 

 

Pe parcursul anului 2014, au fost înregistrate venituri în sumă de 6.209.645,30 lei, din care: 

- 1.546.830,00  lei  - venituri proprii; 
- 1.356.802,81 lei – subvenții pentru susţinerea derulării proiectelor finanţate din fonduri externe 

nerambursabile (FEN) postaderare (439.527,67 lei - Buget de Stat și 917.275,14 lei - TVA rambursat); 
- 3.306.012,49 lei – Fondul European de Dezvoltare Regională (3.306.012,49 lei -  sume primite în contul 

plăţilor efectuate în anul curent). 
 

Raportat la valoarea contractului de finanțare și a actelor adiționale aferente acestuia, la data de 

31.12.2014 proiectul avea un grad de realizare de 91%. 

 

7. COFINANȚARE PROIECT "EXTINDEREA DOTĂRII CU ECHIPAMENTE A BAZELOR OPERAŢIONALE 
PENTRU INTERVENŢII ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ ÎN REGIUNEA SUD-VEST OLTENIA”   

 

Pentru a beneficia de alocarea financiară oferită prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa 

prioritară 3 –„Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie 3 - „Îmbunătăţirea 

dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă”,  județul Gorj, 

împreună cu județele Dolj, Mehedinți, Vâlcea și Olt, prin Consiliile Județene, au înființat Asociaţia de 

Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia, solicitant eligibil în cadrul acestui program.  

 

În perioada 2009-2013, Asociația a implementat proiectul „Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a 

bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă în regiunea Sud-Vest Oltenia”, cod SMIS 

10954, prin care au fost achiziționate 44 de echipamente specifice dintre care, judeţul Gorj a beneficiat 
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de următoarele: 4 autospeciale pentru lucrul cu apă şi spumă, 1 autospecială pentru descarcerări grele, 3 

autospeciale complexe de intervenţie, descarcerare şi acordarea asistenţei medicale de urgenţă - FRAP.  

 

În perioada 2013 - 2014, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia a implementat, în 

cadrul aceluiași program, un nou proiect, cu titlul „Extinderea dotării cu echipamente a bazelor 

operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă în Regiunea Sud-Vest Oltenia”, cod SMIS 39293.  

                                                

Conform contractului de finanțare nr. 3600/28.12.2012, încheiat între Asociaţia de Dezvoltare 

Intercomunitară Sud-Vest Oltenia și Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului – Autoritatea de 

Management în cadrul POR 2007-2013, perioada de implementare a proiectului „Extinderea dotării cu 

echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă în Regiunea Sud-Vest Oltenia” 

a fost de 19 luni, iar, prin Actul adițional nr. 1/28.07.20014, aceasta a fost prelungită pâna la 22 de luni, 

respectiv până la data de 28.10.2014. 

 

Prin acest al doilea proiect, au fost achiziţionate şi distribuite, în 

mod egal, județelor membre ale Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară Sud-Vest Oltenia, 5 autospeciale complexe de 

intervenţie, descarcerare şi acordarea asistenţei medicale de 

urgenţă (FRAP) și 5 autospeciale de intervenţie şi salvare de la 

înălţime.  

 

Valoarea totală a proiectului „Extinderea dotării cu echipamente a 

bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă în 

Regiunea Sud-Vest Oltenia” finanțat în cadrul Programului Operaţional Regional, a fost de 22.116.300,00 

lei, inclusiv TVA, din care, contribuţia Consiliului Judeţean Gorj (plătită în 2013) a fost de  931.379 lei 

(reprezentând 2%, cotă parte din cheltuielile eligibile; cotă parte la cheltuieli neeligibile - cheltuielile cu 

taxele de înmatriculare; cotă parte din valoarea TVA - sumă ce va fi rambursată Consiliului Judeţean Gorj, 

în conformitate cu prevederile legale în vigoare).  

 

Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt:  

 Inspectoratele Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă Gorj, Dolj Mehedinţi, Olt, Vâlcea;  

 Baza operaţională regională din Regiunea 4 Sud-Vest Oltenia, cu sediul în Craiova; 

 Angajaţii şi voluntarii din cadrul sistemului de asistenţă medicală şi tehnică de urgenţă 
prespitalicească şi intervenţie la incidente minore si majore; 
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 Toată populația celor cinci județe membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest 
Oltenia. 

 

Proiectul este finalizat și se află în fază operațională. 

 

8. COFINANȚARE PROIECT ”OPTIMIZAREA CAPACITĂŢII DE INTERVENŢIE ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ 
ÎN REGIUNEA SUD-VEST OLTENIA”, COD SMIS 54042 

 

În data de 31.10.2014, a fost semnat Contractul de finanţare nr. 4773, între Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management şi Asociaţia de Dezvoltare 

Intercomunitară Sud-Vest Oltenia, în calitate de Beneficiar, pentru proiectul „Optimizarea capacităţii de 

intervenţie în situaţii de urgenţă în Regiunea Sud-Vest Oltenia”.  

Durata de implementare a proiectului este de 14 luni de la data semnării contractului. 

 

Acesta este cel de-al treilea proiect implementat de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sud-

Vest Oltenia, prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea 

infrastructurii sociale - Domeniul major de intervenţie 3 - Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor 

operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă.  

 

Valoarea totală a proiectului „Optimizarea capacităţii de intervenţie în situaţii de urgenţă în Regiunea Sud-

Vest Oltenia” este de 6.339.199,99 lei, inclusiv TVA, din care, contribuția Consiliului Județean Gorj este de 

258.661,61 lei, reprezentând cotă parte de 2% din cheltuielile eligibile, precum și cotă parte din cheltuielile 

neeligibile și conexe. 

 

Prin proiectul „Optimizarea capacităţii de intervenţie în situaţii de urgenţă în Regiunea Sud-Vest Oltenia”, 

urmează ca până la sfârșitul anului 2015 să fie achiziţionate următoarele echipamente:  

-   5 autovehicule cu şenile/roţi tip UTV cu capacitate mărită de trecere; 

-   3 autofreze de zăpadă; 

-   2 autospeciale complexe de intervenţie, descarcerare şi acordarea asistenţei medicale de urgenţă – 

FRAP. 

 

Dintre acestea, Județului Gorj îi vor fi repartizate: 
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- 1 autospecială complexă de intervenţie, descarcerare şi acordarea asistenţei medicale de urgenţă 

(FRAP);  

-  1 vehicul cu şenile/roți, tip UTV, cu capacitate mărită de trecere.  

 

Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt: 

 Inspectoratele Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Vâlcea; 

 Baza operaţională regională din Regiunea 4 Sud-Vest Oltenia, cu sediul în Craiova; 

 Angajaţii şi voluntarii din cadrul sistemului de asistenţă medicală şi tehnică de urgenţă 
prespitalicească şi intervenţie la incidente minore si majore; 

 Toată populația celor cinci județe membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sud-
Vest Oltenia. 

Proiectul se află în implementare și se va finaliza la data de 30.12.2015.  

 

9. PROIECTUL"CONTROLUL INTEGRAT AL POLUĂRII CU NUTRIENȚI" 
 

Proiectul "Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi" a fost finanţat de Banca Internaţională de 

Reconstrucţie şi Dezvoltare, în urma acordurilor semnate cu România, ratificate prin Legea 

228/23/11.2008. În data de 18.12.2008, Ministerul Economiei şi Finanţelor şi Ministerul Mediului şi 

Dezvoltării Durabile au încheiat Acordul Subsidiar nr. 345 şi Convenţia de Finanţare nr. 346, prin care 

Ministerul Mediului este desemnat drept beneficiar al fondurilor proiectului. 

 

Proiectul a avut ca obiectiv sprijinul financiar pentru realizarea lucrărilor de investiţii în comunele 

declarate zone vulnerabile la poluarea cu nutrienţi (ZVN), prin Ordinul comun nr. 241/2005 şi nr. 

196/2005, emis de Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor şi Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 

Dezvoltării Rurale. În judeţul Gorj, comuna Băleşti a fost declarată zonă vulnerabilă la poluarea cu nutrienţi 

și a beneficiat de investiții în cadrul acestui proiect.  

 

Conform Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 35 din 28.04.2009, a fost aprobată participarea Județului 

Gorj, în calitate de cofinanţator, alături de Ministerul Mediului şi Pădurilor, la implementarea comună a 

Proiectului "Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi" și Convenţia de Colaborare între Ministerul 

Mediului şi Consiliul Judeţean Gorj. Conform Actului adițional nr.1 la Convenția de Colaborare, valoarea 

totală a proiectului a fost de 1.946.151,00 lei (echivalentul a 432.478,00 euro, la cursul 1 euro = 4,5 lei), 

din care, 1.840.905,00 lei (409.090,00 euro) de la Banca Internaţională de Reconstrucţie şi Dezvoltare, 

94.333,50 lei (20.963,00 euro), contribuția de 5% de la Consiliul Județean Gorj și 10.912,00 lei (2.425,00 

euro) contribuția Consiliului Local Bălești.  

 

Prin Actul Adiţional nr. 2, la Convenţia de colaborare nr. 33/26.03.2009 – Unitatea de Managemnt a 

Proiectului și nr. 3902.04.2009 - Consiliul Judeţean Gorj, perioada de implementare a Proiectului 

„Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” a fost prelungită pâna la data de 30 noiembrie 2015. 
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Prin proiectul "Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi" au fost realizate următoarele investiții în 

Comuna Bălești, declarată comună vulnerabilă la poluarea cu nutrienți: 

- Platformă de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd şi a deşeurilor menajere; 
- Echipamente necesare operării platformei de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd şi a 

deşeurilor menajere, respectiv: încărcător frontal, remorci, tractor, cisternă vidanjă, mașină de 
împrăștiat gunoi. 

 

Modificările intervenite în timpul implementării proiectului "Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi" 

au fost stipulate în Actul adiţional nr.1 la Convenţia de colaborare nr. 33/26.03.2009 – Unitatea de 

Managemnt a Proiectului și nr. 3902.04.2009 - Consiliul Judeţean Gorj, act aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean nr. 76 din 21.12.2012. Astfel, conform Anexei 2 la Actul adiţional nr. 1, valoarea 

contribuţiei Consiliului Judeţean Gorj a crescut la 20.963,00 euro (respectiv 94.333,50 lei, la cursul valutar 

1 euro= 4,5 lei), astfel:  

 

Anexa nr. 2 la Actul adiţional nr. 1, la Convenţia de colaborare nr. 33/26.03.2009 – Unitatea de 

Managemt a Proiectului și nr. 3902.04.2009 – Consiliul Judeţean Gorj 

Nr. 

crt

. 

Activitatea 

Total 

în echivalent 

euro 

Sursa de finanţare 

Banca 

Mondiala 

Consiliul 

Județean 

Gorj 

Consiliul 

Local 

Băleşti  

1 Elaborare documentații tehnico-economice (SPF + SF + PT+ DE +CS) 18.150,00 17.243,00 907,50 - 

2 Echipamente 115.335,00 109.568,00 5.766,75 - 

3 Construcţii platforme comunale 257.793,00 245.080,00 12.713,75 - 

4 Pubele pentru separarea gunoiului menajer 9.700,00 7.275,00 - 2.425,00 

5 Împădurire 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Proiectare canalizare 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 Construcţie canalizare 0,00 0,00 0,00 0,00 

 TOTAL în echivalent euro 400.978,00 379.165,00 19.388,00 2.425,00 

8 

Kit-uri individuale pentru managementul gunoiului de grajd (opţional, la solicitarea 

beneficiarului) 31.500,00 29.925,00 1.575,00 0,00 

           TOTAL GENERAL în echivalent euro 432.478,00 409.090,00 20.963,00  2.425,00 

 

În anul 2012, Consiliul Județean Gorj a virat în contul comunei Băleşti, suma de 3.583,54 lei ( echivalentul  

a  796,34 euro, la cursul de 1 euro = 4,5 lei) reprezentând 5% din valoarea totală a costurilor serviciilor de 



Consiliul Județean Gorj             Raportul Președintelui 2014 

 
 

84 
 

realizare a Studiului de Prefezabilitate, Studiului de Fezabilitate şi a Proiectului tehnic, pentru  proiectul 

”Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 107 din 19.12.2013 a fost aprobat Actul Adiţional nr. 2 la 

Convenţia de colaborare nr. 33/26.03.2009 – Unitatea de Management a Proiectului și nr. 3902.04.2009 

- Consiliul Judeţean Gorj, privind prelungirea perioadei de implementare a Proiectului „Controlul Integrat 

al Poluării cu Nutrienţi”, respectiv de la data de 31 decembrie 2013, până la data de 30 noiembrie 2015. 

Pentru anul 2014, în bugetul propriu al Consiliului Județean Gorj a fost prevăzută suma de 90.749,96 lei, 

reprezentând contribuția de 5% a Consiliului Județean Gorj, pentru realizarea platformei comunale, 

achiziția echipamentelor şi a kit-urilor, pentru proiectul "Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi". 

Din totalul sumei prevăzute în bugetul cu această destinație, până la sfârșitul anului 2014, pentru 

implementarea proiectului a fost cheltuită suma de 48.825,40 lei, astfel: 

- suma de 27.923,32 lei, reprezentând cofinanțarea de 5% pentru obiectivul Platforma de 
depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd și a deșeurilor menajere; 

- suma de 20.902,08 lei, reprezentând cofinanțarea de 5% din valoarea echipamentelor necesare 
operării platformei de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd și a deșeurilor menajere, 
respectiv: încărcător frontal, remorcă, tractor, cisternă vidanjă, mașină de împrăștiat gunoi. 

 

Proiectul este finalizat și se află în faza operațională. 

 

b. Cultură, sport, religie, tineret, cotizații, alte cofinanțări proiecte în care consiliul județean 

gorj este partener: 

1. COFINANŢARE PROIECT „PARTENERUL LA NEVOIE SE CUNOAŞTE” 
Prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 25 din 

21.02.2013, s-a aprobat încheierea unui Acord de 

parteneriat între U.A.T. - Județul Gorj și Asociația 

Județeană de Fotbal Gorj, în vederea cofinanțării 

proiectului “Partenerul la nevoie se cunoaște”, în sumă 

de 120.000,00 lei (eșalonată pe trei ani, câte 40.000,00 

lei pe an, între anii 2013-2015), reprezentând 50% din 

valoarea totală a proiectului de 240.000,00 lei.  

 

În baza Acordului de parteneriat încheiat între Consiliul 

Județean Gorj (acord înregistrat sub nr. 2411 din 

25.02.2013) și Asociația Județeană de Fotbal Gorj (acord înregistrat sub nr. 124 din 25.02.2013), privind 

cofinanțarea proiectului “Partenerul la nevoie se cunoaște”, s-a aprobat cuantumul și plata, de către 

Consiliul Județean Gorj, ca partener, a sumei totale de 40.000,00 lei pentru anul 2014. 
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Scopul proiectului ”Partenerul la nevoie se cunoaște” l-a reprezentat revigorarea fotbalului județean. 

Pentru îndeplinirea acestui deziderat, Asociația Județeană de Fotbal Gorj a stabilit următoarele obiective: 

 atragerea tineretului din localitățile județului spre activități sportive și recreative, spre practicarea 
fotbalului în mod organizat și instruiți de antrenori calificați; 

 dotarea echipelor de fotbal din județ (liga a IV-a, liga a V-a, copii și juniori) cu echipament sportiv, 
mingi, plase pentru porți, fanioane de colț etc.; 

 susținerea selecționatelor județene de juniori pe categorii de vârstă, care participă la diferite 
competiții județene sau la nivel național; 

 perfecționarea antrenorilor din județ prin participarea la cursuri de specialitate; 

 premierea celor mai buni jucători. 
 

În bugetul propriu al Județului Gorj pe anul 2014 a fost prevăzută și cheltuită suma de 400.000 lei, cu 

destinația specificată prin Acordul de parteneriat, conform documentelor justificative depuse în acest 

sens.  

 

2. COFINANŢARE PROIECT ”BASCHETUL ACTUAL ȘI DE PERSPECTIVĂ” 
 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 23 din 29.01.2014 s-a aprobat încheierea unui acord de 
parteneriat între U.A.T.- Judeţul Gorj şi Asociaţia Judeţeană de Baschet Gorj, în vederea cofinanţării 
proiectului “Baschetul actual și de perspectivă”, în sumă de 33.300,00 lei, eșalonați  pe  doi  ani, câte  
16.650,00 lei  pe  an,  în  perioada  2014-2015, reprezentând 50% din valoarea totală a proiectului de 
67.094,00 lei.  
 
În baza Acordului de parteneriat încheiat între U.A.T. -  Județul Gorj (acord înregistrat sub nr. 2426 din 
21.02.2014) și Asociația Județeană de Baschet Gorj (acord înregistrat sub nr. 3 din 20.02.2014), privind 
cofinanţarea proiectului “Baschetul actual și de perspectivă”, s-a aprobat cuantumul şi plata, de către 
Consiliul Județean Gorj, ca partener, a sumei totale de 16.650,00 lei pentru anul 2014. 
 
Scopul proiectului “Baschetul actual și de perspectivă” l-a reprezentat descoperirea de talente cu 

aptitudini pentru practicarea sportului în general şi a baschetului în special, angrenarea tinerilor cu talent 

într-un program de pregătire (semicantonament – masa, cantonamente – masă, cazare, transport, turnee 

de pregătire – masă, cazare, transport), organizarea de cursuri de arbitraj şi instructori sportivi pentru 

tineri). 

 

Consiliul Județean Gorj, a virat în anul 2014, suma de 16.650,00 lei, în contul Asociației Județene de 

Baschet Gorj, reprezentând cofinanțare aferentă anului 2014, necesară implementării proiectului 

“Partenerul la nevoie se cunoaște”. 
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Pentru anul 2014, s-a alocat şi cheltuit suma de 16.650,00 lei, cu destinația specificată prin Acordul de 

parteneriat, conform documentelor justificative depuse în acest sens. 

 

3. PROGRAMULUI ANUAL PROPRIU PENTRU ACORDAREA DE FINANŢĂRI NERAMBURSABILE ÎN 
VEDEREA SUSŢINERII MANIFESTĂRILOR CUPRINSE ÎN AGENDA CULTURALĂ 2014 

 

Potrivit Legii nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

art. 9, alin.1 prevede că: „în cadrul politicii economice naţionale, comunele, 

oraşele, municipiile şi judeţele au dreptul la resurse financiare proprii, pe care 

autorităţile administraţiei publice locale le stabilesc, le administrează şi le 

utilizează pentru îndeplinirea competenţelor şi atribuţiilor ce le revin, în condiţiile 

legii“, iar art. 91, alin. 5, litera a, pct. 4, din același act administrativ, se 

reglementează următoarele:  ”în exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. 

d), consiliul judeţean: a) asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, 

cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind: 4. cultura”. 

 

Conform Legii nr. 379/2003 privind regimul mormintelor și operelor 

comemorative de război, cu modificările și completările ulterioare, 

art. 45, alin.1, 3 instituie obligativitatea autorităților administrației 

publice locale de a ”organiza programe proprii de comemorare, cu 

sprijinul și cu participarea reprezentanților autorităților centrale și ai 

cultelor religioase din teritoriu”, coroborat cu art. 46, potrivit căruia 

”finanțarea activităților de comemorare a eroilor se face din bugetul 

de stat prin bugetul Oficiului Național pentru Cultul Eroilor, pentru 

acțiunile organizate de acestea, din bugetele unităților 

administrativ-teritoriale, pentru acțiunile organizate de acestea, sau din resursele proprii alte categorii de 

organizatori, după caz”.  
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Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Gorj, reprezentată prin Consiliul Județean Gorj, potrivit 
prevederilor legale în vigoare, comemorează anual evenimentele istorice și culturale, prin depunerea de 
coroane de flori la monumentele istorice. Facem precizarea că aceste acțiuni de comemorare a 
evenimentelor istorice au fost prevăzute prin Agenda Culturală a Județului Gorj pentru anul 2014. 
 

Pe baza programelor anuale întocmite de instituţiile culturale subordonate, s-a putut centraliza şi realiza, la 

nivelul judeţului, agenda principalelor manifestări cultural-ştiinţifice şi educative: „Agenda culturală 2014”. 

 

Ca activități de promovare turistică și culturală a 

Județului Gorj, în anul 2014 enumerăm: 

 Premiul ”MĂRUL DE AUR”, echivalentul Oscarului 
internațional pentru turism, a fost obținut de 
destinația turistică – Gorj, în 2014, urmare a 
eforturilor conjugate ale autorităților locale și 
județene, în parteneriat cu agenții de turism din Gorj, 
Orașul Târgu-Jiu fiind declarată destinație culturală și 
turistică unicat.  
Lansare program de promovare turistică ”Vino acasă 

la Brâncuși!”, 

organizată în data de 29.09.2014 la București - Camera de Comerț 

și Industrie a României în parteneriat cu Autoritatea Națională 

pentru Turism. 

 

La acest eveniment au participat reprezentanți ai agențiilor de 

turism din România, tour operatori, reprezentanți ai ambasadelor 

Suediei și Irlandei la București, membrii din Guvernul Românei.  

 

Programul a fost considerat cel mai bun program național de 

promovare turistică și premiat la Gala ”TOURISM FASHION TV 

AWARDS”. 
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 ”Vino acasă la Brâncuși!”, complex de evenimente de promovare,  organizat în data de 
24.10.2014, la Viena, Austria, în scopul promovării 
culturale și turistice a județului Gorj.  

 

Prin realizarea acestei acțiuni, reprezentanții Consiliului 

Județean Gorj au avut întâlniri de lucru cu reprezentanți ai 

agențiilor de turism din Viena, promovând destinația turistică 

– Gorj. 

 

De asemenea, prin expozițiile de: ceramică tradițională, de 

țesături tradiționale, de ii și costume tradiționale a fost 

promovată cultura populară gorjenească.  

 

Expoziția de fotografie ”Istoria Coloane fără sfârșit” 

a constituit un punct de interes pentru pasionații de 

arta lui Brâncuși, care au putut vedea, felul în care a 

fost construit la Târgu-Jiu monumentul brâncușian, 

devenit în timp simbol al României.  

 

Spectacolul folcloric susținut de Ansamblul Artistic 

Profesionist ”Doina Gorjului” a pus în valoare 

autenticitatea cântecului, dansului și portului 

popular gorjenesc. La acest eveniment au participat 

Ministrul Delegat pentru românii de pretutindeni – 

Bogdan Stanoevici și Ambasadorul României în Republica Austria – Silvia Davidoiu. 

 

 Târgul de Turism al României, desfăşurat în perioada 13-16 noiembrie 2014, la ROMEXPO 
Bucureşti  

Participarea Consiliului Judeţean Gorj la Târgul de Turism al 

României, ediția 2014, a avut ca obiectiv creşterea vizibilităţii 

Judeţului Gorj, ca destinaţie turistică montană, culturală, 

monahală, de agrement şi de aventură, precum şi promovarea 

artei populare tradiţionale şi a elementelor de folclor specifice 

judeţului. 
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Pentru susținerea manifestărilor prevăzute în 

Agenda culturală pentru anul 2014, s-a aprobat 

în bugetul propriu general al Județului Gorj, prin 

adoptarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj 

nr. 10 din 29.01.2014, valoarea totală de 

250.000 lei, sumă ce a fost detaliată în cadrul 

capitolului bugetar 67.02.  

 

De asemenea, în baza Hotărârii Consiliul Județean Gorj nr. 20 din 29.01.2014, s-a aprobat Agenda Culturală 

2014 şi Programul anual propriu pentru acordarea de finanțări nerambursabile, în vederea susţinerii 

manifestărilor cuprinse în Agenda Culturală pentru anul 2014. 

 

Din totalul de 250.000 lei aprobați cu destinația mai sus precizată, a fost cheltuită la capitolul 67.02, 

subcapitolul 50, articolul 20.30, suma totală de 82.619,77 lei. 

 

4. COTIZAȚIA LA ”CLUBUL SPORTIV PANDURII-LIGNITUL TÂRGU-JIU” 
 

Participarea Județului Gorj, în calitate de membru asociat în Asociația ”Clubul Sportiv PANDURII-LIGNITUL 

Târgu-Jiu”, a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 98/29.11.2013 privind stabilirea 

unor măsuri în vederea dobândirii calității de asociat a Județului Gorj în cadrul Asociației ”Clubul Sportiv 

PANDURII-LIGNITUL Târgu-Jiu”.  Conform prevederilor art. 5, alin. (1) din Hotărârea Consiliului Judeţean 

Gorj nr. 98 din 29.11.2013 privind stabilirea unor măsuri, în vederea dobândirii calităţii de asociat a 

Judeţului Gorj, în cadrul Asociaţiei ”Clubul Sportiv Pandurii - Lignitul Târgu-Jiu”, suma aferentă cotizației a 

fost utilizată, de către Asociaţia ”Clubul Sportiv Pandurii - Lignitul Târgu-Jiu” pentru finanţarea Centrului 

de copii şi juniori din cadrul asociaţiei, în vederea asigurării condiţiilor de pregătire a copiilor şi tinerilor 

sportivi din judeţ. 

 

Asociația ”Clubul Sportiv PANDURII-LIGNITUL Târgu-Jiu”, prin Hotărârea Adunării Generale a Asociației din 

data de 09.12.2013, a aprobat modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului, ca urmare a dobândirii 

calității de asociat a Județului Gorj. 

 

Prin Încheierea nr. 321 din data de 22.01.2014, pronunțată de Judecătoria Târgu-Jiu, în dosarul nr. 

2005/318/2013, s-a aprobat înscrierea în Registrul Asociațiilor şi Fundațiilor a modificărilor Actului 

Constitutiv şi a Statutului, solicitate de Asociația ”Clubul Sportiv PANDURII-LIGNITUL Târgu-Jiu”, ca urmare 

a dobândirii calității de asociat a Județului Gorj. 
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La nivelul Asociației ”Clubul Sportiv PANDURII-LIGNITUL Târgu-Jiu”, prin Hotărârea Adunării Generale din 

data 07.03.2014, s-a stabilit contribuția anuală datorată cu titlu de cotizație de membrii asociați pe anul 

2014, Județului Gorj revenindu-i suma de 200.000 lei, sumă care se conformează prevederilor Hotărârii 

Consiliului Județean nr. 98/20013 și pentru care s-au asigurat angajamente bugetare corespunzătoare în 

bugetul județului pe anul 2014. 

 

Potrivit Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 112 din 29.08.2014 a fost aprobată plata efectivă a cotizației 

aprobate și stabilite în condițiile menționate mai sus către Asociația ”Clubul Sportiv PANDURII-LIGNITUL 

Târgu-Jiu”, suma acordată la plată urmând a fi justificată în baza contractului intervenit între părți, a cărui 

formă a fost prevăzută în anexa la această hotărâre (nr. 112 din 29.08.2014). În temeiul acestui act 

administrativ, s-a încheiat contractul de finanțare nr. 12091 din 18.09.2014. 

 

Pentru anul 2014, s-a alocat şi cheltuit suma de 200.000,00 lei. 

 

5. COTIZAŢIA LA ASOCIAŢIA ”CLUBUL SPORTIV ENERGIA ROVINARI” (ACTUALMENTE ”ASOCIAȚIA 
”CLUBUL SPORTIV ENERGIA TÂRGU-JIU”) 
 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 18 din 29.01.2014 privind stabilirea unor măsuri pentru 

aprobarea cuantumului și acordarea la plată a sumei aferente cotizației pentru anul 2014 ce revine 

Consiliului Județean Gorj, în calitate de membru fondator al Asociației „Clubul Sportiv Energia Rovinari”, 

a fost aprobat cuantumul cotizației în sumă de maxim 1.000.000 lei, pentru anul bugetar 2014 . 

 

Suma aferentă cotizației Consiliului Județean Gorj pentru anul 2014 a fost utilizată, în mod exclusiv, de 

către Asociația ”Clubul Sportiv Energia Târgu-Jiu” pentru finanțarea programelor sportive desfășurate de 

structura sportivă, iar acordarea la plată a acestei cotizații s-a realizat în 4 rate trimestriale, egale, 

respectiv 250.000 lei/trimestru, în scopul finanțării acțiunilor/activităților de pregătire a sportivilor pentru 

participarea acestora în competițiile oficiale ale Federației Române de Handbal, respectiv în competițiile 
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oficiale organizate de Federația Română de Baschet, precum și pentru participarea echipelor clubului în 

competițiile internaționale. 

 

 

Consiliul Județean Gorj a virat suma de 1.000.000 

lei, către Asociația ”Clubul Sportiv Energia Târgu–

Jiu”, reprezentând cotizația aferentă anului 2014, 

sumă virată trimestrial în cuantum de 250.000 

lei/trimestru. 

 

Din documentele transmise, privind justificarea 

sumei de 1.000.000 lei, aferentă anului 2014, 

rezultă că aceasta a fost cheltuită, integral, 

conform prevederilor H.G. nr. 1447 din 28 

noiembrie 2007 privind aprobarea Normelor 

financiare pentru activitatea sportivă, a Hotărârii 

nr. 888/2013 privind modificarea și completarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, 

aprobate prin H.G. nr. 1.447/2007, precum și a Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

Pentru anul 2014, s-a alocat şi cheltuit suma de 1.000.000,00 lei. 

 

6. SUME PREVĂZUTE CA SPRIJIN FINANCIAR PENTRU UNITĂŢILE DE CULT PE ANUL 2014 
 

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

financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, modificat prin 

art. I, pct. 4 din Legea nr. 128/2009, "de la bugetele locale se pot aloca fonduri pentru completarea 

fondurilor proprii, necesare pentru întreținerea și funcționarea unităților de cult fără venituri sau cu 

venituri reduse, pentru construirea ori repararea lăcașurilor de cult și pentru conservarea și întreținerea 

bunurilor aparținând cultelor și care fac parte din patrimoniul cultural național mobil, pentru amenajarea 
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și întreținerea muzeelor cultural-religioase, pentru construirea și repararea sediilor administrative ale 

eparhiilor sau ale centrelor de cult, a sediilor unităților de învățământ teologic proprietate a cultelor 

recunoscute, pentru construirea, amenajarea și repararea clădirilor având destinația de așezăminte de 

asistență socială și medicală ale unităților de cult, cât și pentru activitățile de asistență socială și medicală 

susținute de acestea".  

 

Având în vedere prevederile legislației în vigoare, Consiliul Județean Gorj a adoptat Hotărârea nr. 10 din 

29.01.2014 privind aprobarea bugetului propriu general al județului Gorj pe anul 2014, unde, la ”capitolul 

bugetar 67.02, subcapitol 50 – alte servicii în domeniile culturii, recreeri și religiei”, pentru susținerea 

unităților de cult, a fost alocată suma de 150 mii lei. 

 

În baza Hotărârii Consiliul Județean Gorj nr. 118 din 30.09.2014, a fost aprobată repartizarea pe unități de 

cult a sumei de 150 mii lei, prevăzută cu această destinație în bugetul propriu general al județului Gorj 

pentru anul 2014, astfel: 

NR. 

CRT. 

UNITATEA DE CULT CE 

ÎNDEPLINEȘTE CONDIȚII PENTRU 

ACORDAREA SPIJINULUI 

FINANCIAR 

LOCALITATEA 

 

OBIECTUL SOLICITĂRII 

SPRIJINULUI FINANCIAR 

SUMA 

APROBATĂ 

-lei- 

1.  PAROHIA CÂINENI BUMBEȘTI-JIU Construire biserică 10.000 

2.  PAROHIA VLADIMIR VLADIMIR Restaurare biserică 5.000 

3.  PAROHIA PEȘTEANA-VULCAN CIUPERCENI Lucrări de pictură 5.000 

4.  PAROHIA ȚÂNȚĂRENI ȚÂNȚĂRENI Restaurare biserică și 

conservare picturi murale 

10.000 

5.  PAROHIA MOTRU-SEC PADEȘ Lucrări de pictură 10.000 

6.  PAROHIA ROȘIA DE AMARADIA ROȘIA DE 

AMARADIA 

Consolidare biserică 5.000 

7.  PAROHIA SLĂVUȚA STOINA Lucrări de pictură 10.000 

8.  PAROHIA POCIOVALIȘTEA NOVACI Lucrări de pictură 5.000 

9.  PAROHIA VALEA-POJARULUI BUSTUCHIN Lucrări de pictură 10.000 

10.  PAROHIA MOI BÂLTENI Construire biserică 30.000 

11.  PAROHIA SFINȚII ÎMPĂRAȚI 

CONSTANTIN ȘI ELENA 

TÂRGU-JIU Renovare biserică 15.000 

12.  PAROHIA PETREȘTI-DOLCEȘTI SĂULEȘTI Lucrări de rezistență și 

restaurare pictură interior-

exterior, reparații acoperiș, 

schimbare tocărie 

10.000 

13.  PAROHIA SADU II BUMBEȘTI-JIU Lucrări de pictură 10.000 

14.  PAROHIA POLOVRAGI POLOVRAGI Renovare praznicar bisericesc și 

construire anexă gospodărească 

5.000 
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                Parohia Vladimir               Parohia Pociovaliște          Parohia 

Sfinții Împărații Constatin și Elena Târgu Jiu  

 

Potrivit art. 15, alin. 1, lit. i) din H.G. nr. 1470/2002 privind modificarea și completarea Normelor 

metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor 

forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, 

unitățile de cult cărora li s-a acordat sprijin financiar nerambursabil, au obligația de a depune documentele 

justificative care să ateste utilizarea sumelor primite de la Consiliul Județean Gorj, până cel mai târziu la 

data de 31 decembrie a fiecărui an. În cazul primirii sprijinului financiar în cursul trimestrului IV, justificarea 

se va face în cel mult 180 de zile de la primirea acestuia. 

 

Pentru anul 2014, s-a alocat și cheltuit suma de 150.000,00 lei. 

 
7. COTIZAŢIA LA UNIUNEA NAŢIONALĂ A CONSILIILOR JUDEŢENE DIN ROMÂNIA 

 

Consiliul Județean Gorj a aderat la Asociația Președinților Consiliilor Județene din România, prin efectul 

adoptării Hotărârii Consiliului Județean nr. 32 din 21.10.1999. Denumirea Asociației Președinților 

Consiliilor Județene din România a fost schimbată în Uniunea Națională a Consiliilor Județene din 

România, prin Hotărârea Adunării Generale a Asociației Președinților Consiliilor Județene din România, 

din data de 31 ianuarie 2000. 

 

Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România (U.N.C.J.R.) și-a propus realizarea unor obiective, 

printre care se numără: promovarea și aplicarea principiilor de dezvoltare regională, sprijinirea dezvoltării 

15.  PAROHIA COSTENI TISMANA Continuare lucrări construire 

Casă Parohială 

5.000 

16.  PAROHIA CALAPĂRU BORĂSCU Consolidare și reabilitare 

biserică 

5.000 

TOTAL SPRIJIN 150.000 
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durabile locale și regionale, sprijinirea participării civice la procesul decizional, realizarea unor programe 

de cooperare etc. 

 

De la constituire și până în prezent, Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România, acționează ca 

partener, în cadrul diverselor organisme europene, cum ar fi: 

CoR –     Comitetul Regiunilor;  

CEPLI – Confederația Europeană a Puterilor Locale Intermediare; 

CPLRE –Congresul Puterilor Locale și Regionale; 

CCRE –  Consiliul Comunelor și Regiunilor din Europa. 

 

Cadrul legal general de reglementare este asigurat de prevederile: 

-  art. 91, alin (1),  lit. e) și alin. (6), lit. c) din  Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora: ”consiliul judeţean îndeplineşte 
următoarele categorii principale de atribuţii: (…) atribuţii privind cooperarea interinstituţională”; ” în 
exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. e), consiliul judeţean (…) hotărăşte, în condiţiile legii, 
cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativ-teritoriale din ţară ori din străinătate, precum şi 
aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea 
promovării unor interese comune”; 

- art. 76, alin. (1) și alin. (2), lit. g) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
completările și modificările ulterioare, potrivit cărora: ”se înfiinţează Comitetul pentru finanţe publice 
locale, organism cu rol consultativ în procesul de elaborare a unor reglementări cu caracter financiar, 
care privesc în mod direct bugetele locale şi de stabilire a sumelor de echilibrare ce se alocă anual de la 
bugetul de stat pentru bugetele locale, structură de tip partenerial, fără personalitate juridică”, 
”comitetul pentru finanţe publice locale este compus din câte un reprezentant desemnat de: (…) structura 
asociativă a consiliilor judeţene din România”. 

 

Reglementările legale invocate, sub aspectul contribuției de la bugetul propriu al unității administrativ - 

teritoriale asociate, se reflectă în Statutul Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România, la art. 6, 

lit. a), potrivit căruia, asociații au obligația să plătească cotizație anuală.  

 

Cotizația anuală a membrilor Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România, pentru anul 2014, a 

fost de 0,165 lei/locuitor, așa cum a fost aprobată prin Hotărârea nr. 4 din 4 iulie 2010, a Adunării Generale 

a Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România. Astfel, în baza adresei Uniunii Naționale a 

Consiliilor Județene din România nr. 36/14.01.2014, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 

755/15.01.2014, s-a prevăzut în bugetul propriu al Județului Gorj pe anul 2014, suma de 61.192,07 lei 

(370.861 locuitori x 0,165 lei/locuitor).  

   

În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 15/29.01.2014, în bugetul propriu 

general al Județului Gorj a fost prevăzută suma de 61.192,07 lei, reprezentând cotizația aferentă anului 

2014, ce revenea Consiliului Județean Gorj în calitatea de membru al Uniunii Naționale a Consiliilor 

Județene din România. 
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Suma  virată, cu această destinație, din bugetul Județului Gorj, până la data de 31.12.2014, a fost în 

cuantum de 61.192,07 lei, la nivelul sumei bugetate. 

 

8. CONTRIBUȚIA LA AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD-VEST OLTENIA 
 

Din anul 1998, Județul Gorj este membru al Regiunii de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, ce are ca 

organism executiv Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia. În calitate de membru, conform 

statutului agenției, Județul Gorj achită anual o cotizație aprobată prin hotărâre a Consiliului pentru 

Dezvoltare Regională (Sud-Vest Oltenia). 

 

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia reprezintă organul executiv al Regiunii de 

Dezvoltare Oltenia, scopul acesteia fiind acela de dezvoltare regională prin: 

 diminuarea dezechilibrelor regionale existente prin stimularea dezvoltării echilibrate, 
recuperarea accelerată a întârzierilor în domeniul economic şi social a zonelor mai puţin 
dezvoltate; 

 corelarea politicilor și a activităților sectoriale guvernamentale la nivelul regiunilor, prin 
stimularea iniţiativelor şi prin valorificarea resurselor locale şi regionale, în scopul dezvoltării 
economico-sociale durabile şi al dezvoltării culturale a acestora;    

 stimularea cooperării interregionale, interne şi internaţionale, participarea regiunilor de 
dezvoltare la structurile şi organizaţiile europene care promovează dezvoltarea economico-
socială şi instituţională a acestora, în scopul realizării unor proiecte de interes comun, în 
conformitate cu acordurile internaţionale la care România este parte. 

 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia (ADR S-V Oltenia) este organism neguvernamental, 

nonprofit, de utilitate publică, cu personalitate juridică, care funcționează în domeniul dezvoltării 

regionale.  

 

Cadrul legal general de reglementare este asigurat de prevederile: 

-  art. 7, alin. (3) și (4) și art. 10, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională 
în România, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora: ”sumele reprezentând contribuţiile 
financiare ale consiliilor judeţene şi, respectiv, ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, 
stabilite în condiţiile prezentei legi, se prevăd în bugetele anuale proprii ale acestora, în cadrul unei poziţii 
distincte, denumită Dezvoltare şi promovare regională; consiliile judeţene, respectiv Consiliul General al 
Municipiului Bucureşti, după caz, adoptă hotărâri în aplicarea hotărârilor consiliilor pentru dezvoltare 
regională, în termen de maximum 60 de zile de la primirea comunicării privind cuantumul contribuţiilor 
anuale, stabilite conform prevederilor art. 7 alin. (2) lit. h)”, ”programele de dezvoltare regională şi 
cheltuielile de funcţionare a agenţiilor pentru dezvoltare regională se finanţează din Fondul pentru 
dezvoltare regională, care se constituie din: (…) contribuţii din bugetele proprii ale judeţelor sau al 
municipiului Bucureşti, după caz, în limita sumelor aprobate cu această destinaţie prin bugetele respective 
(…)”; 

- art. 91, alin (1), lit. e) și alin. (6), lit. c) din  Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora  ”consiliul judeţean îndeplineşte 
următoarele categorii principale de atribuţii: (…) atribuţii privind cooperarea interinstituţională”, ”în 
exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. e), consiliul judeţean (…) hotărăşte, în condiţiile legii, 
cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativ-teritoriale din ţară ori din străinătate, precum şi 
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aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea 
promovării unor interese comune” . 
 

Conform prevederilor Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările și 

completările ulterioare, sursele de încasare a veniturilor Agenției pentru Dezvoltare Regională S-V Oltenia, 

destinate decontării cheltuielilor de organizare și funcționare, ce derivă din desfășurarea activității, 

conform obiectivelor propuse, cuprind: 

a) alocări de la Fondul Național pentru Dezvoltare Regională; 
b) contribuții din bugetele proprii ale consiliilor județene, în limita sumelor aprobate cu această 

destinație prin bugetele respective; 
c) surse financiare atrase. 

 

Agenția pentru Dezvoltare Regională S-V Oltenia, în calitate de organism financiar pentru POR și POSCCE, 

asigură gestionarea fondurilor alocate și răspunde față de ministerele cu care are încheiate contracte de 

asistență tehnică pentru monitorizarea tehnică și financiară a proiectelor, însă finanțarea prin intermediul 

contractelor de asistență tehnică este condiționată de continuarea sprijinului financiar al autorităților 

locale din regiune, deoarece sumele contractate nu acoperă integral costul activităților desfășurate.  

 

Pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare ale Agenției pentru Dezvoltare Regională, având în vedere 

atribuțiile privind implementarea Programului Operațional Regional, respectiv gestionarea fondurilor 

structurale, implementarea Programului Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice, 

continuarea monitorizării programelor PHARE și desfășurarea altor activități, ADR S-V Oltenia, a propus 

păstrarea contribuției Consiliilor Județene pentru anul 2014 la nivelul aprobat  pentru anul anterior. 

 

În conformitate cu  Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 19 din 29.01.2014, în bugetul propriu general 

al Judeţului Gorj a fost prevăzută suma de 559.078,00 lei, reprezentând cotizaţia aferentă anului 2014, ce 

revenea Consiliului Judeţean Gorj către Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia. 

 

Suma  virată, cu această destinație, din bugetul Județului Gorj, până la data de 31.12.2014, a fost în 

cuantum de 559.078,00 lei.  

 

9. COTIZAŢIA LA „ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ SUD VEST OLTENIA” 
 

Județul Gorj, prin Consiliul Județean Gorj, a devenit membru fondator al Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară Sud-Vest Oltenia, prin efectul adoptării Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 95 din 

27.11.2007, cu modificările și completările ulterioare.  

 

Scopul asociației îl reprezintă ”promovarea și realizarea proiectelor de dezvoltare regională, de interes 

comun, în domeniile: servicii sociale, transport, mediu, turism, educaţie, utilităţi publice, resurse umane, 

cercetare-inovare, administraţie, mediu de afaceri, dezvoltare durabilă şi de a obţine finanţări interne şi 

externe, necesare derulării acestora”, iar obiectivul principal al acesteia vizează ”îmbunătățirea sistemului 
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regional integrat pentru situații de urgență, prin achiziționarea în comun, a echipamentelor pentru situații 

de urgență”. 

 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia a implementat, în cadrul Programului 

Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major 

de intervenţie 3, următoarele proiecte: 

-  „Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă în 

regiunea Sud-Vest Oltenia”, cod SMIS 10954 (derulat în perioada 27.11.2009 - 27.01.2013), prin care au 

fost achiziţionate şi distribuite, în judeţul Gorj: patru autospeciale pentru lucrul cu apă și spumă, o 

autospecială pentru descarcerări grele și trei autospeciale complexe de intervenţie, descarcerare şi 

acordarea asistenţei medicale de urgenţă (FRAP); 

-  „Extinderea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă în 

Regiunea Sud-Vest Oltenia”, cod SMIS 39293 (derulat în perioada 28.12.2012 – 27.09.2014), prin care au 

fost achiziţionate şi distribuite în judeţul Gorj: o autospecială complexă de intervenţie, descarcerare şi 

acordarea asistenţei medicale de urgenţă (FRAP) și o autospecială de intervenţie şi salvare de la înălţime. 

 

De asemenea, începând cu data de 31.10.2014, tot în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, 

Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3, Asociația de 

Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia are în implementare proiectul „Optimizarea capacităţii de 

intervenţie în situaţii de urgenţă în Regiunea Sud-Vest Oltenia”, cod SMIS 54042, prin care se vor 

achiziționa și distribui în județul Gorj: un autovehicul cu şenile/ roţi tip UTV cu capacitate mărită de trecere 

şi o autospecială complexă de intervenţie, descarcerare şi acordarea asistenţei medicale de urgenţă – 

FRAP. 

 

Cadrul legal general de reglementare în materia asociațiilor de dezvoltare intercomunitară este asigurat 

de prevederile art. 11, alin (1) și (2) din  Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora: ”două sau mai multe unităţi 

administrativ-teritoriale au dreptul ca, în limitele competenţelor autorităţilor lor deliberative şi executive, 

să coopereze şi să se asocieze, în condiţiile legii, formând asociaţii de dezvoltare intercomunitară, cu 

personalitate juridică, de drept privat şi de utilitate publică. Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară sunt 

de utilitate publică, prin efectul prezentei legi, prin derogare de la prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 

26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005”, 

respectiv ”asociaţiile de dezvoltare intercomunitară se constituie în condiţiile legii, în scopul realizării în 

comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori al furnizării în comun a unor servicii 

publice. Zonele metropolitane şi aglomerările urbane constituite cu acordul expres al consiliilor locale ale 

unităţilor administrativ-teritoriale componente au ca scop dezvoltarea infrastructurilor şi a obiectivelor de 

dezvoltare de interes comun. Autorităţile deliberative şi executive de la nivelul fiecărei unităţi 

administrativ-teritoriale componente îşi păstrează autonomia locală, în condiţiile legii”. 

 

Potrivit art. 7 din Statutul „ASOCIAŢIEI  DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ SUD-VEST OLTENIA”,  sursele 

de venit ale Asociaţiei sunt următoarele: 
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a) Cotizaţiile membrilor săi şi alte contribuţii de la bugetele consiliilor judeţene; 
b) Dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţiile legii; 
c) Donaţii, sponsorizări sau legate; 
d) Orice alte surse legale de venituri. 

 

În conformitate cu prevederile art. 11, lit. b, din Capitolul IV al Statutului Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară Sud-Vest Oltenia, asociaţii au obligaţia să plătească cotizaţia anuală, fixată în sumă de 

5.000 lei/an. 

 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 17/29.01.2014, în bugetul propriu 

general al Judeţului Gorj a fost prevăzută suma de 5.000 lei, reprezentând cotizaţia aferentă anului 2014, 

ce revenea Consiliului Judeţean Gorj către Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia. 

 

Suma  virată, cu această destinaţie, din bugetul Județului Gorj, până la data de 31.12.2014, a fost în 

cuantum de 5.000 lei. 

 

10. CONTRIBUŢIA LA ANSAMBLUL REGIUNILOR EUROPENE (ARE), 
 

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

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

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

europene şi 16 organizaţii interregionale. 

 

Prin Hotărârea nr. 35 din 21 octombrie 2004, Consiliul Judeţean Gorj a aprobat aderarea la Ansamblul 

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

Ca membru al Ansamblului Regiunilor Europene (ARE), Consiliul Judeţean Gorj beneficiază de următoarele 

oportunităţi: 

 consultanţă şi cooperare pe diferite programe lansate de guvernele statelor membre ale Uniunii 
Europene, în vederea accesării de fonduri nerambursabile; 

 realizarea de parteneriate pe diferite domenii, cum ar fi: turism, agricultură, transport regional, 
politici de coeziune economico-socială, cultură, sport, mediu etc; 

 participarea, ca membru cu drepturi depline, la toate şedinţele ARE, având posibilitatea de a stabili 
contacte cu diferite organisme naţionale şi internaţionale, pe diferite domenii de activitate; 

 buletine informative periodice, cuprinzând ultimele informaţii privitoare la normele şi 
reglementările Uniunii Europene. 

 
Scopul Ansamblului Regiunilor Europene este de a acţiona ca intermediar în politica regiunilor europene, 
cu următoarele obiective: 

 organizarea şi dezvoltarea dialogului, consultanţa şi cooperarea între regiunile europene, 
respectând prevederile constituţiilor, legilor, reglementărilor şi tratatelor în vigoare din state, 
ţinând cont de  pluritatea culturală din Europa; 

 promovarea principiului descentralizării în Europa şi încurajarea aplicării principiilor subsidiarităţii 
şi complementarităţii la nivel local, regional, naţional şi european; 
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 promovarea participării instituţionale a regiunilor la procesul decizional, prin întărirea rolului activ 
în construcţia Europei, în special în lucrările Consiliului Europei, ale organizaţiilor de securitate şi 
cooperare în Europa şi ale Uniunii Europene; 

 cooperarea cu asociaţii europene ale autorităţilor locale; 

 cooperarea şi sprijinul activităţilor asociaţiilor interregionale – membrii şi organizaţiile care în timp 
ar putea deveni membri ARE; 

 desfăşurarea propriilor programe sau participarea la programe organizate de regiuni, cu scopul de 
a realiza sau urma obiectivele acestora. 

 

Cadrul legal de reglementare este asigurat de prevederile art. 11, alin (4) și art. 91, alin. (6), lit. c) din Legea 

nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

potrivit cărora: ”pentru protecţia şi promovarea intereselor lor comune, unităţile administrativ-teritoriale 

au dreptul de a adera la asociaţii naţionale şi internaţionale, în condiţiile legii”, respectiv ”în exercitarea 

atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. e), consiliul judeţean hotărăşte, în condiţiile legii (…), cooperarea sau 

asocierea cu alte unităţi administrativ-teritoriale din ţară ori din străinătate, precum şi aderarea la 

asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării 

unor interese comune”, corelate cu prevederile art. 35, alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele 

publice locale, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia ”obligaţiile financiare rezultate din 

acorduri de cooperare, de înfrăţire sau de aderare a unităţilor administrativ-teritoriale la asociaţii interne 

organizate la nivel naţional ori la organizaţii internaţionale cu personalitate juridică, hotărâte de 

autorităţile deliberative, în condiţiile legii, se suportă din bugetele locale ale acestora”. 

 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 14/29.01.2014, în bugetul propriu al 

județului Gorj pe anul 2014 a fost prevăzută suma de 17.000 lei pentru plata contribuției județului Gorj 

pe anul 2014, către Ansamblul Regiunilor Europene.  

 

Suma virată, cu această destinație, din bugetul Județului Gorj, până la data de 31.12.2014, a fost în 

cuantum de 17.000 lei.  

 

11. COTIZAŢIA LA ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ÎN DOMENIUL APEI „ADIA” GORJ 
 

Județul Gorj, prin Consiliul Județean Gorj, a devenit membru fondator al Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară „ADIA” Gorj, prin efectul adoptării Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 49/2007, cu 

modificările și completările ulterioare.  

 

Scopul și obiectivele Asociației sunt realizarea, în comun cu Municipiile Târgu-Jiu și Motru, orașele Târgu-

Cărbunești, Bumbești-Jiu și Țicleni, a proiectelor de dezvoltare a infrastructurii aferente serviciilor de apă 

și canalizare, în conformitate cu strategiile de dezvoltare, aprobate la nivelul Județului Gorj, precum și 

furnizarea, în comun, a serviciilor prin forma de gestiune delegată, realizată în baza unui Contract de 

delegare a gestiunii, către Operatorul public – S.C. APAREGIO GORJ S.A., al cărui capital social este deținut 

de unitățile administrativ-teritoriale asociate în cadrul ”ADIA” Gorj. 
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Cadrul legal general de reglementare în materia asociațiilor de dezvoltare intercomunitară este asigurat 

de prevederile art. 11, alin (1) și (2) din  Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora: ”două sau mai multe unităţi 

administrativ-teritoriale au dreptul ca, în limitele competenţelor autorităţilor lor deliberative şi executive, 

să coopereze şi să se asocieze, în condiţiile legii, formând asociaţii de dezvoltare intercomunitară, cu 

personalitate juridică, de drept privat şi de utilitate publică. Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară sunt 

de utilitate publică, prin efectul prezentei legi, prin derogare de la prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 

26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005”, 

respectiv ”asociaţiile de dezvoltare intercomunitară se constituie în condiţiile legii, în scopul realizării în 

comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori al furnizării în comun a unor servicii 

publice. Zonele metropolitane şi aglomerările urbane constituite cu acordul expres al consiliilor locale ale 

unităţilor administrativ-teritoriale componente au ca scop dezvoltarea infrastructurilor şi a obiectivelor de 

dezvoltare de interes comun. Autorităţile deliberative şi executive de la nivelul fiecărei unităţi 

administrativ-teritoriale componente îşi păstrează autonomia locală, în condiţiile legii”. 

 

Reglementările legale invocate, sub aspectul contribuției de la bugetul propriu al unității administrativ- 

teritoriale asociate, se reflectă în statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ADIA” Gorj, la art. 11, 

lit. b), potrivit căruia, asociații au obligația să plătească cotizația anuală, în sumă de 5.000 lei. 

 

Prin adresa nr. 01 din 08.01.2014, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 445/23.01.2014, Asociația 

de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei „ADIA” GORJ” a solicitat instituției noastre, în calitate de 

membru fondator al asociației, prevederea cotizației pentru anul 2014 în sumă de 5.000 lei, în bugetul 

propriu al Județului Gorj. 

 

În conformitate cu Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 13 din 29.01.2014, în bugetul propriu general 

al Județului Gorj a fost prevăzută suma de 5.000 lei, reprezentând cotizația aferentă anului 2014, ce 

revenea Consiliului Județean Gorj către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei „ADIA” 

GORJ. 

 

Suma  virată, cu această destinație, din bugetul Județului Gorj, până la data de 31.12.2014, a fost în 

cuantum de 5.000 lei. 

 

12. COTIZAŢIA LA ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ÎN DOMENIUL SERVICIILOR 
PUBLICE DE SALUBRIZARE „ADIS” GORJ 
 

În baza Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 82/31.10.2007, s-a aprobat asocierea Județului Gorj cu 

municipiile, orașele și comunele din Județul Gorj, în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară în Domeniul Serviciilor Publice de Salubrizare „ADIS” Gorj. 

 

Consiliul Județean Gorj, conform  Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 35 din 25.09.2008, împreună cu 

56 de localități, s-au asociat și au înființat Asociația de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Serviciilor 

Publice de Salubrizare „ADIS" Gorj, în concordanță cu prevederile Legii administrației publice locale nr. 
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215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii serviciilor comunitare de utilități 

publice nr. 51/2006, precum şi ale Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților. 

 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Serviciilor Publice de Salubrizare „ADIS" Gorj a avut 

ca scop realizarea, în comun, a proiectelor de dezvoltare a infrastructurii aferente serviciilor de salubrizare 

a localităților, pe baza planului de dezvoltare al județului Gorj și furnizarea, în comun, a acestor servicii, 

sub autoritatea fiecărui membru asociat. 

 

Conform Art. 7 din Statut, sursele de venit ale Asociaţiei sunt următoarele: 

 - cotizaţiile unităţilor administrativ-teritoriale asociate şi alte contribuţii de la bugetele autorităţilor 
locale; 
- dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale; 
- dividendele societăţilor comerciale la care Asociaţia este asociat/acţionar în cazul în care delegarea  
gestiunii se face către o societate comercială cu capital al unităţilor administrativ-teritoriale asociate; 
- veniturile realizate din activităţi economice directe; 
- donaţii, sponsorizări sau legate;  
- orice alte surse legale de venituri.  
 
Conform Hotărârii nr. 82/31.10.2007 a Consiliului Județean Gorj, privind participarea Județului Gorj la 

constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Serviciilor Publice de Salubrizare 

„ADIS” Gorj, suma aprobată drept cotizație anuală era de 5.000 lei. 

 

Această cotizație a fost modificată prin Hotărârea Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară în domeniul Serviciilor Publice de Salubrizare „ADIS” Gorj nr. 6 din 09.07.2008, la suma 

de 1.000 lei pentru fiecare unitate administrativ-teritorială asociată. 

 

În conformitate cu  Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 16 din 29.01.2014, în bugetul propriu general 

al Judeţului Gorj a fost prevăzută suma de 1.000 lei, reprezentând cotizaţia aferentă anului 2014, ce 

revenea Consiliului Judeţean Gorj către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară în domeniul Serviciilor 

Publice de Salubrizare „ADIS” Gorj. 

 

Suma  virată, cu această destinație, din bugetul județului Gorj, până la data de 31.12.2014, a fost în 

cuantum de 1.000 lei. 

 

13. CONSTITUIREA PATRIMONIULUI INIȚIAL AL ASOCIAȚIEI PENTRU PROMOVAREA ŞI 
DEZVOLTAREA TURISMULUI „ACASĂ LA BRÂNCUŞI” GORJ 

 

Județul Gorj, prin Consiliul Județean Gorj, a devenit  asociat - membru fondator al Asociației pentru 

Promovarea şi Dezvoltarea Turismului „Acasă la Brâncuși” Gorj, prin efectul adoptării Hotărârii Consiliului 

Județean Gorj nr. 98 din 23.07.2014, cu completările și modificările ulterioare. 

 

Prin Încheierea nr. 7117 din 12.12.2014 a Judecătoriei Târgu-Jiu, a fost dispusă înscrierea Asociației pentru 

Promovarea şi Dezvoltarea Turismului „Acasă la Brâncuși” Gorj în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor. 
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Înscrierea în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor a acestei asociații a avut loc la data de 12.01.2015, potrivit 

Certificatului de înscriere a persoanei juridice, fără scop patrimonial.  

 

Asociația pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului „Acasă la Brâncuși” Gorj este constituită ca 

persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, apolitică, şi care  a fost înființată şi organizată 

conform prevederilor O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații şi fundaţii, cu modificările şi completările 

ulterioare.  

 

Scopul Asociației pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului „Acasă la Brâncuși” Gorj  vizează 

”dezvoltarea durabilă și promovarea turismului din județul Gorj și din întreaga regiune, în totalitatea 

multiplelor sale forme, atât în țară, cât și în străinătate, precum și acordarea suportului necesar pentru 

implementarea strategiilor naționale, regionale și locale de dezvoltare a turismului”. 

 

Conform prevederilor art. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 125 din 30.09.2014, pentru 

completarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 98/23.07.2014 privind aprobarea participării Județului 

Gorj, prin Consiliul Județean Gorj, în calitate de asociat – membru fondator, la constituirea Asociației 

pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului „Acasă la Brâncuși” Gorj, Hotărârea Consiliului Județean 

Gorj nr. 98 din 23.07.2014, s-a completat cu art. 61 cu următorul cuprins: „Art. 61 Patrimoniul inițial 

reprezentând un salariu minim brut pe economie, la data constituirii asociației, precum și cheltuielile 

ocazionate de procedura de dobândire a personalității juridice de către Asociația pentru Promovarea și 

Dezvoltarea Turismului „Acasă la Brâncuși” vor fi suportate de Consiliul Județean Gorj, din bugetul U.A.T. 

– Județul Gorj.”  

 

Suma aprobată și virată, cu această destinație, din bugetul Județului Gorj, până la data de 31.12.2014, a 

fost în cuantum de 900 lei. 

 

14. COFINANȚARE PROIECT „EXTINDEREA ŞI REABILITAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI 
CANALIZARE DIN JUDEŢUL GORJ”  

 

Prin Hotărârea Consiliului Municipiului Târgu-Jiu nr. 75/2007 s-a aprobat înfiinţarea S.C. APAREGIO GORJ 

S.A., societate comercială pe acţiuni, acţionarii fiind localităţile Târgu-Jiu, Motru, Rovinari, Târgu-

Cărbuneşti, Bumbeşti Jiu, Ţicleni şi Novaci, prin Consiliile Locale şi Judeţul Gorj, prin Consiliul Judeţean 

Gorj. 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Gorj nr. 15 din 04.02. 2008, participaţia la 

cofinanţare a fiecărui acţionar a fost determinată pe baza cotei de participare la capitalul social al S.C. 

APAREGIO GORJ S.A., iar cofinanţarea proiectului se va realiza în procent de 85% de către acţionari şi 15% 

de către operator (alocaţii bugetare). 

 

Contractul de finanţare nr. 91952/28.11.2008, încheiat între Autoritatea de Management POS Mediu și 

S.C. APAREGIO GORJ S.A., pentru realizarea proiectului „Extinderea şi reabilitarea sistemelor de alimentare 

cu apă şi canalizare din judeţul Gorj”, a avut iniţial o valoare totală de 322.592.032,00 lei (fără TVA), la 

cursul inforeuro: 1 Euro – 3,5547 lei, fiind încheiat în moneda naţională, respectiv în lei. 
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Valoarea contractului de finanţare, respectiv valoarea co-finanţării eligibile a beneficiarului se actualizează 

conform valorii contractelor de furnizare, servicii şi lucrări încheiate de beneficiar în baza contractului de 

finanţare menţionat. Astfel, din informaţiile comunicate de S.C. Aparegio S.A., prin adresa nr. 

3349/13.08.2013, înregistrată la Consiliul Judeţean sub nr. 9668/13.08.2013, reiese că valoarea totală a 

tuturor contractelor de furnizare, servicii şi lucrări încheiate în baza contractului de finanţare pentru 

proiectul „Extinderea şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare din judeţul Gorj”, este 

de 205.587.828,07 lei fără TVA, iar co-finanţarea eligibilă a beneficiarului (S.C. APAREGIO GORJ S.A.), 

actualizată, este în sumă de 4.111.756,56 lei.  

 

Contribuţia Judeţului Gorj la co-finanţarea proiectului „Extinderea şi reabilitarea sistemelor de alimentare 

cu apă şi canalizare din judeţul Gorj”, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Gorj nr. 

41/11.04.2008, prin care a fost aprobată majorarea participaţiei judeţului Gorj la capitalul social al S.C 

APAREGIO S.A, este conform cotei-părți de participare la capitalul social, respectiv de 16,96% din valoarea 

contribuției eligibile (4.111.756,56 lei), valoarea cheltuielilor neeligibile (5,460,453.00 lei) și TVA aferent 

cheltuielilor neeligibile (1,037,486.07 lei), respectiv suma de 1.799.404,38 lei. Din suma de 1.799.404,38 

lei, ce reprezintă contribuţia Consiliului Judeţean Gorj la co-finanţarea locală pentru acest proiect, în 

perioada 2009-2013 a fost achitată suma de 1.133.898,41 lei, iar diferenţa de 665.505,97 lei urmând a fi 

achitată în anul 2015. 

 

În anul 2014, a fost prevăzută în bugetul propriu general inițial al Judeţului Gorj suma de 665.510 lei. La 

31.12.2014 nu s-au înregistrat plăți în cadrul acestui obiectiv, pe considerentul că au fost înregistrate 

economii în cadrul proiectului, ca urmare a derulării procedurilor de achiziții servicii și lucrări, precum și 

faptul  că perioada de implementare a proiectului a fost prelungită până la finele anului 2015, astfel încât, 

cofinanțarea Județului Gorj la acest proiect a fost reeșalonată pentru anul 2015. 

 

15. COTIZAȚIA LA  ASOCIAȚIA „INIMI DE GORJENI”  
 

Județul Gorj, prin Consiliul Județean Gorj, a devenit membru fondator al Asociației „Inimi de Gorjeni”, prin 

efectul adoptării Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 100 din 22.12.2006. 

 

Asociația „Inimi de Gorjeni” este o organizație nonguvernamentală de interes general, cu caracter 

umanitar, constituită în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la 

asociații și fundații, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr. 37/2003 și dispozițiile Legii 

nr. 264 din 18 iulie 2005 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și 

fundații. 

 

Principalele obiective ale asociației sunt: ”protecția copilului provenit din familii numeroase, lipsite de 

posibilități financiare, a copilului provenit din familii dezorganizate, a copilului orfan, abandonat sau cu 

handicap; promovarea valorilor familiale, prevenirea și combaterea violenței în familie; respectarea 

Convenției ONU privind protecția drepturilor copilului, de către ocrotitorii legali, autoritățile și instituțiile 
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publice cu responsabilități în domeniul protecției copilului; colaborarea cu organizații neguvernamentale 

din țară și din străinătate, alte segmente ale societății civile, în vederea inițierii unor programe comune de 

susținere a copiilor și familiilor aflate în dificultate; pregătirea și perfecționarea persoanelor care lucrează 

sau vor lucra cu diferite categorii de persoane aflate în dificultate, care fac/ nu fac obiectul activității 

DGASPC”. 

 

Asociaţia „Inimi de Gorjeni” și-a propus îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor defavorizate socio-

economic, atragerea atenţiei opiniei publice asupra problemelor semenilor lor şi încurajarea colaborării 

între sectorul instituţional public şi societatea civilă. În acest scop, asociaţia a iniţiat programe de asistenţă 

socială pentru copil şi familie şi activităţi în domeniul protecţiei copilului, precum şi strângerea de fonduri 

destinate protecţiei copiilor şi familiilor aflate în dificultate. 

 

Cadrul legal general de reglementare este asigurat de prevederile:  

- art. 91, alin. (1), lit. 2) corelat cu art. 91, alin. (6), lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora: ”consiliul judeţean 
îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii: ”(…) atribuţii privind cooperarea 
interinstituţională (…)”, respectiv ”în exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. e), consiliul judeţean:  
hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române ori străine, inclusiv cu 
parteneri din societatea civilă, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau 
proiecte de interes public judeţean”; 

- art. 35, alin. (6) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare, potrivit cărora: ”obligaţiile financiare rezultate din acorduri de cooperare, de 
înfrăţire sau de aderare a unităţilor administrativ-teritoriale la asociaţii interne organizate la nivel naţional 
ori la organizaţii internaţionale cu personalitate juridică, hotărâte de autorităţile deliberative, în condiţiile 
legii, se suportă din bugetele locale ale acestora”. 
 

Reglementările legale invocate, sub aspectul contribuției de la bugetul propriu al unității administrativ-

teritoriale asociate, se reflectă în statutul Asociației ”INIMI DE GORJENI”, la art. 11, lit. c), potrivit căruia, 

asociații au obligația să plătească cotizația anuală, în sumă de 2.000 lei. 

 

Conform art. 2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 100 din 22.12.2006, ”se aprobă participarea 

Consiliului Judeţean Gorj cu suma de 1.000 lei la constituirea patrimoniului iniţial al asociaţiei şi plata unei 

cotizaţii anuale de 2.000 lei”. 

 

Suma aprobată și virată, cu această destinație, din bugetul Județului Gorj, până la data de 31.12.2014, a 

fost în cuantum de 2.000 lei. 

 

16. SERVICII DE INFORMARE ȘI PUBLICITATE; ANUNȚURI ÎN MONITORUL OFICIAL; ACHIZIȚII 
ABONAMENTE PUBLICAȚII ȘI REVISTE DE SPECIALITATE 
 

Potrivit legislaţiei în vigoare - Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, reactualizată, Legea nr. 

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

decizională în administraţia publică, OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică 
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şi Ordinul nr.183/2006 al Autorității Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice 

- privind aplicarea dispoziţiilor referitoare la contractul de publicitate media, Consiliul Judeţean Gorj 

trebuie să aducă la cunoştinţa opiniei publice, informaţii privind iniţiativele şi acţiunile desfăşurate în 

domeniul tehnic, economic, dezvoltare şi cooperare regională, cultural şi sănătate sau orice alte domenii 

de interes public, precum și dispozițiile de convocare a şedinţelor de consiliu judeţean, hotărârile adoptate 

de Consiliul Judeţean, diverse anunţuri, comunicate de presă etc.  

 

În bugetul propriu al județului Gorj pe anul 2014 a fost estimată suma de 310.000 lei. Din această sumă, 

pe anul 2014, pentru serviciile de publicitate s-au cheltuit 221.466,29 lei. 

 

Potrivit prevederilor H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea 

carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean Gorj are 

obligativitatea publicării anunțurilor de recrutare a funcționarilor publici la nivelul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Gorj în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a sau într-un Cotidian 

central.  

 

În bugetul propriu al Județului Gorj pe anul 2014, a fost estimată suma de 3.000 lei,  fiind înregistrate plăți 

în sumă de 2.570,97 lei. 

 

În vederea unei informării, cât mai corecte și concrete a personalului din cadrul aparatului de specialitate 

al Consiliului Județean Gorj asupra acțiunilor și evenimentelor de interes major, ce se derulează, atât la 

nivel local, cât și național și internațional, precum și monitorizarea anunțurilor emise de către Consiliul 

Județean Gorj cu privire la derularea unor acțiuni de interes public sau anunțuri de interes public, după 

caz, au fost achiziționate servicii de distribuţie a publicațiilor şi revistelor de specialitate. 

 

În bugetul propriu al Județului Gorj a fost estimată, cu destinația menționată, suma de 32.102,80 lei, 

înregistrându-se, până la finele anului 2014, plăți în suma de 15.449,88 lei. 

 

17. PRODUSE DE REPREZENTARE ȘI PROTOCOL 
 

Potrivit legislației în vigoare, respectiv Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, la art. 91, 

alin. (1), lit. e și alin. (6), lit. a-c, Consiliul Județean Gorj are atribuții privind cooperarea interinstituțională, 

asocierea sau cooperarea cu diferite persoane juridice, parteneri din societatea civilă, cu alte unităţi 

administrativ-teritoriale din ţară ori din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi 

internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune. 

 

Cu ocazia vizitelor de lucru întreprinse de delegaţii ale Consiliului Judeţean Gorj în străinătate sau a 

vizitelor delegaţiilor străine în Gorj, regulile de curtoazie și protocol recomandă să se facă un schimb de 

obiecte promoționale cu specific local și/sau materiale de promovare a specificului gorjenesc. Aceleași 

proceduri se aplică și în cazul întâlnirilor cu ambasadori sau membri ai ambasadelor țărilor străine 

acreditate în România, a încheierii de parteneriate cu diferite organizații și structuri internaționale. 
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În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru 

autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, actualizată, au fost prevăzute limitele maxime în 

cadrul cărora se pot aproba şi efectua cheltuieli pentru acţiuni de protocol, de reprezentare şi trataţii de 

către preşedinţii şi vicepreşedinții consiliilor judeţene.   

 

În acest sens, pe anul 2014, din bugetul propriu al Judeţului Gorj s-au aprobat cheltuieli de protocol şi 

reprezentare în sumă de 22.500 lei, din care a fost utilizată suma de 7.962 lei. 

 

 

18. REALIZAREA TIPĂRITURII PRIVIND AGENDA CULTURALĂ 2014 ȘI CALENDARUL TÂRGURILOR ȘI 
PIEȚELOR 2014 

 

În conformitate cu prevederile art. 91, alin. 5, litera a, pct. 4, din Legea nr. 215/2001, privind administrația 

publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare ”în exercitarea atribuțiilor prevăzute 

la alin. (1) lit. d), consiliul județean: a) asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar 

pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean privind: (…) 4. cultura”. Astfel, pe baza centralizării 

propunerilor transmise de către instituțiile culturale din subordinea Consiliului Județean Gorj și ale 

unităților administrativ-teritoriale din județ, s-a elaborat, la nivelul județului, agenda principalelor 

manifestări cultural-artistice, denumită generic „Agenda Culturală a Județului Gorj pentru anul 2014”, unde 

Consiliul Județean Gorj și-a asumat rolul de coordonator, precum și de organizator al principalelor activități 

cu impact regional/național/internațional, alături de alte instituții, asociații și fundații de profil.  

 

Agenda Culturală a Județului Gorj pentru anul 2014  - lucrare bilingvă, elaborată atât în limba română, 

cât și în limba engleză, cuprinde principalele evenimente cultural-artistice desfășurate în Județul Gorj, în 

cursul anului 2014. Acesta a fost distribuită ambasadelor şi consulatelor României (din cadrul Ministerului 

Afacerilor Externe), principalelor instituţii de cultură din ţară (Ministerul Culturii, Institutul National de 

Cultură, Biblioteca Naţională etc.), Camerelor de Comerţ şi Industrie din România, consiliilor județene din 

România, precum şi tuturor consiliilor locale din judeţul Gorj. De asemenea, Agenda Culturală a Județului 

Gorj pentru anul 2014 reprezintă o carte de vizită naţională şi internaţională, prin care invităm lumea la 

noi acasă, în acest ținut unde Brâncuşi a lăsat singura sa operă de ”for public” ANSAMBLUL MONUMETAL 

”CALEA EROILOR” și unde și-au pus amprenta personalitățile marcante ale Județului Gorj: Tudor 

Vladimirescu, Ecaterina Teodoroiu Dincă Schileru, George Uscătescu, Tudor Arghezi, Maria Lătăreţu, 

Maria Apostol, Constantin Brăiloiu, Iosif Keber, Elvira Godeanu, Gheorghe Magheru, repere ale istoriei și 

spiritualităţii gorjene.  

 

Calendarul piețelor, târgurilor și bâlciurilor din Județul Gorj pentru anul 2014, lucrare realizată anual, în 

completarea Agendei culturale a Județului Gorj, este un important instrument de informare, conținând 

cele mai importante evenimente tradițional-comerciale ce se organizează anual pe teritoriul Județului 

Gorj. Lucrarea detaliază evenimentele pe fiecare localitate în parte, acestea fiind, în principal, legate de 

marile sărbători creştine şi hramurile localităţilor şi bisericilor de pe raza acestora. Calendarul pieţelor, 

târgurilor şi bâlciurilor din Județul Gorj pentru anul 2014 a fost distribuit unităților subordonate, implicate 
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în organizarea de activităţi cultural-artistice în spaţiul de desfășurare a pieţelor, târgurilor şi bâlciurilor, de 

asemenea, distribuit agenților economici şi operatorilor din mass-media din Județul Gorj, implicați în 

mediatizarea şi promovarea obiceiurilor, tradițiilor şi culturii locale.  

 

În bugetul propriu al județului Gorj pe anul 2014, a fost prevăzută suma de 30.000 lei pentru realizarea 

celor două lucrări. La finele anului, au fost înregistrate plăți în sumă de 24.738,00 lei. 

 

11. Transport public județean 

A. Licenţiere  

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

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

funcţie de cererea de transport şi de capacitatea disponibilă.  

 În data de 14.02.2014 şi în data de 10.06.2014 au fost organizate de către Agentia pentru Agenda 

Digitala a Romaniei (A.A.D.R.),  institutie publica de specialitate a administratiei publice centrale, şedinţe de 

atribuire electronică a unor trasee cuprinse în Programul de transport public judeţean de persoane prin curse 

regulate valabil pentru perioada 2013- 2019. 

  S-au atribuit licenţele de traseu pentru traseele cuprinse în Programul de transport public judeţean de 

persoane prin curse regulate valabil pentru perioada 2013- 2019, prin hotărâri ale Consiliului Judeţean Gorj. 

Au fost emise caietele de sarcini ale traseelor atribuite operatorilor de transport declaraţi câştigători şi au fost 

transmise în vederea eliberării licenţelor de traseu, către Autoritatea Rutieră Română- A.R.R Agenţia Gorj  .  

     S-au eliberat un număr de 198 licenţe de traseu pentru serviciile de transport public judeţean prin curse 

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

petrolului şi învăţământului .  

 

B. Control  

S-au soluţionat un număr de 18 sesizări şi contestaţii, prin care au fost sesizate: 

- nerespectarea graficelor de circulaţie ale caietelor de sarcini şi nerespectarea Legii nr. 92/2007 privind 

serviciul de transport public judeţean; 

        - nerespectarea art. 28, lit. i,  privind Normele de aplicare a legii serviciilor de transport public judeţean 

nr. 353/2007, în baza căreia Autoritatea de autorizare din cadrul Consiliului Judeţean Gorj  a propus Agenţiei 

ARR- Gorj, agenţie emitentă a licenţelor privind cursele regulate de transport public, retragerea a două licenţe 

de traseu pentru trei trasee privind transportul de persoane prin curse regulate. 

  Autoritatea de autorizare din cadrul Consiliului Judeţean Gorj, emitentă a licenţelor de traseu privind 

transportul de persoane prin curse regulate speciale, a retras o licenţă de traseu unui operator de transport, 

deţinător de licenţă în regim special.  

 

12. Achiziţii publice şi relaţii contractuale 

În baza bugetului propriu al judeţului, aprobat prin hotărâre a Consiliului Judeţean şi a 

Programului achiziţiilor publice, în cursul anului 2014, Consiliul Judeţean Gorj, în calitate de autoritate 

contractantă, a achiziţionat produse, servicii şi lucrări, ponderea cea mai mare deţinând-o achiziţiile 

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

- cererea de oferte; 

- licitaţia deschisă; 

- negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare. 

Pentru achiziţiile publice din anul 2014 a căror valoare estimată s-a încadrat în prevederile art.19 

din O.U.G. 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,  s-a 

aplicat „achiziţia directă”. 

În funcţie de procedurile iniţiate, achiziţiile publice din anul 2014 pot fi grupate astfel: 

 

1. Achiziţii publice de PRODUSE: 
a) procedura „cerere de ofertă”, pentru: 

- Furnizarea, transportul şi distribuţia la destinatarii finali de „fructe proaspete în şcoli pentru 

elevii din clasele pregătitoare şi clasele I-VIII, în semestrul al II-lea al anului şcolar 2013-2014 pentru tot 

judeţul Gorj” 

 

b) procedura „licitaţie deschisă”, pentru: 

- Echipamente IT pentru proiectul cu finanţare nerambursabilă „Implementare soluţii de e-

guvernare la nivelul Judeţului Gorj, zona CENTRU, pentru eficientizarea serviciilor publice oferite către 

cetăţeni”; 

- Realizare şi configurare a reţelei LAN pentru proiectul cu finanţare nerambursabilă 

„Implementare soluţii de e-guvernare la nivelul Judeţului Gorj, zona CENTRU, pentru eficientizarea 

serviciilor publice oferite către cetăţeni”; 

- Aplicaţii informatice, aplicaţii software/licenţe, soluţii de securitate software, şi servicii de 

formare profesională a personalului care va utiliza produsele software implementate  pentru proiectul cu 

finanţare nerambursabilă „Implementare soluţii de e-guvernare la nivelul Judeţului Gorj, zona CENTRU, 

pentru eficientizarea serviciilor publice oferite către cetăţeni”; 

- Semnătură electronică pentru proiectul cu finanţare nerambursabilă „Implementare soluţii de 

e-guvernare la nivelul Judeţului Gorj, zona CENTRU, pentru eficientizarea serviciilor publice oferite către 

cetăţeni”; 

- Echipamente IT pentru proiectul cu finanţare nerambursabilă „Implementare soluţii de e-

guvernare la nivelul Judeţului Gorj, zona EST, pentru eficientizarea serviciilor publice oferite către 

cetăţeni”; 

- Realizare şi configurare a reţelei LAN pentru proiectul cu finanţare nerambursabilă 

„Implementare soluţii de e-guvernare la nivelul Judeţului Gorj, zona EST, pentru eficientizarea serviciilor 

publice oferite către cetăţeni”; 

- Aplicaţii informatice, aplicaţii software/licenţe, soluţii de securitate software, şi servicii de 

formare profesională a personalului care va utiliza produsele software implementate  pentru proiectul cu 

finanţare nerambursabilă „Implementare soluţii de e-guvernare la nivelul Judeţului Gorj, zona EST, pentru 

eficientizarea serviciilor publice oferite către cetăţeni”; 
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- Soluţii de semnătură electronică pentru proiectul cu finanţare nerambursabilă „Implementare 

soluţii de e-guvernare la nivelul Judeţului Gorj, zona EST, pentru eficientizarea serviciilor publice oferite 

către cetăţeni”. 

 

2. Achiziţii publice de SERVICII: 

a) procedura „cerere de ofertă”: 

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

intermediul a trei cotidiene locale;   

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

intermediul a trei canale de televiziune locală;  

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

intermediul unui cotidian regional;  

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

intermediul a trei cotidiene locale  servicii  informare, promovare,  publicitate  a activităţii Consiliului 

Judeţean Gorj prin intermediul a trei canale de radio; 

- Servicii de asistenţă tehnică din partea dirigintelui de şantier (prin ingineri consultanţi) pentru 

lucrările din cadrul proiectului „Reabilitare Drum Judeţean DJ672, km 0+000÷km 43+623, Ciuperceni – 

Godineşti – Tismana – Pestişani – Brădiceni – Buduhala (DN67)” 

- Servicii de asistenţă tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuţie a lucrărilor din 

cadrul proiectului „Reabilitare Drum Judeţean DJ672, km 0+000÷km 43+623, Ciuperceni – Godineşti – 

Tismana – Pestişani – Brădiceni – Buduhala (DN67)” 

 

b) procedura „negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ”: 

- Servicii de proiectare (expertiză tehnică, studiu geotehnic, studiu topografic, proiect tehnic) 

necesare realizării obiectivului de investiţii „Consolidare terasamente pe DJ 661, km 69+500, comuna 

Crasna, judeţul Gorj”; 

- Servicii de proiectare (expertiză tehnică, studiu geotehnic, studiu topografic, proiect tehnic) 

necesare realizării obiectivului de investiţii „Consolidare terasamente pe DJ 661, km 69+900, comuna 

Crasna, judeţul Gorj”; 

- Servicii de proiectare (expertiză tehnică, studiu geotehnic, studiu topografic, proiect tehnic) 

necesare realizării obiectivului de investiţii: Reconstruire „Pod pe DJ675B, km 3+300, peste râul Gilort, 

comuna Albeni, judeţul Gorj”. 

 

3. Achiziţii publice de LUCRĂRI: 

a) procedura „cerere de ofertă”: 

- Execuţie lucrări şi furnizare dotări conform proiect tehnic revizuit, în cadrul proiectului 

„Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Ambulatoriului Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu” judeţul 

Gorj, Cod SMIS 12082; 

-  Execuţie lucrări de „Reabilitare sistem rutier pe DJ665D, km 0+000 – km 4+810, Pociovalişte (DN 

67C) – Siteşti – Bumbeşti Piţic (DN 67), Judeţul Gorj”; 
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- Execuţie lucrări „Consolidare terasamente pe DJ664A, km 1+900–km 2+300, Rugi, com. 

Turcineşti, jud. Gorj”; 

 

b) procedura „negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ”: 

- Execuţie lucrări „Consolidare terasamente pe DJ 661, km 69+500, comuna Crasna, judeţul Gorj”; 

- Execuţie lucrări „Consolidare terasamente pe DJ 661, km 69+900, comuna Crasna, judeţul Gorj”; 

- Execuţie lucrări Reconstruire ”Pod pe DJ675B, km 3+300, peste râul Gilort, comuna Albeni, 

judeţul Gorj”. 

 

Valoarea însumată a contractelor încheiate în anul 2014 prin procedurile prevăzute de legislaţia 

în vigoare privind achiziţiile publice este în sumă de 34.356.461,01 lei, fără TVA, din care, 19.064.357,74 

lei fără TVA – proceduri finalizate on-line şi 15.292.103,27 lei, fără TVA – proceduri finalizate off-line. 

 

De remarcat este faptul că, în calitate de autoritate contractantă, Consiliul Judeţean Gorj a utilizat 

mijloacele electronice pentru aplicarea procedurilor de atribuire şi pentru realizarea achiziţiilor directe, 

reprezentând aproximativ 72,52% din valoarea totală a achiziţiilor publice finalizate în cursul anului 2014. 
 

13. Audit public 

 Activitatea Compartimentului de Audit Public Intern  este reglementată de : Legea nr.672/2002, 

republicată, privind organizarea activităţii de audit public intern  în entităţile publice ; H.G.nr.1086/2013 

pentru aprobarea  Normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern şi Normele proprii 

de organizare a auditului public intern în cadrul Consiliului Judeţean Gorj, aprobate de Unitatea Centrală 

pentru Armonizarea Auditului Public Intern din cadrul  Ministerului Finanţelor Publice. 

 Auditul Public Intern reprezintă o activitate funcţional independentă şi obiectivă, de asigurare şi 

consiliere concepută să adauge valoare şi să îmbunătăţească activităţile entităţii publice; ajută entitatea 

publică să îşi îndeplinească obiectivele printr-o abordare sistematică şi metodică, evaluează şi 

îmbunătăţeşte eficienţa şi eficacitatea managementului riscului, controlului şi proceselor de guvernanţă. 

 Obiectivele principale în anul 2014 ale compartimentului de audit public intern au fost realizate 

integral, acestea referindu-se la: 

 - asigurarea auditului activităţilor desfăşurate în cadrul Consiliului Judeţean Gorj; 

 - asigurarea auditului activităţilor instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Gorj; 

 - asigurarea auditului ad-hoc la solicitarea ordonatorului principal de credite; 

 - misiuni de consiliere cu caracter informal; 

 - menţinerea şi îmbunătăţirea Sistemului de Management al Calităţii la nivelul Compartimentului 

de Audit Public Intern. 

 Misiunile de audit public intern pe anul 2014  au fost selectate avându-se în vedere următoarele 

elemente de fundamentare: 

 - evaluarea riscului asociat diferitelor structuri, activităţi, programe/proiecte sau operaţiuni; 

 - criterii semnal reieşite din deficienţele constatate anterior în rapoartele de audit sau în urma 

controalelor întreprinse de organele de control externe, informaţii sau indicii referitoare la 

disfuncţionalităţi sau abateri; 
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 - numărul activităţilor şi entităţilor publice din subordine; 

 - respectarea periodicităţii în auditare, cel puţin o dată la 3 ani; 

 - eventualele recomandări ale Curţii de Conturi; 

 - resursele de audit disponibile. 

 Descrierea activităţii. 

 În cursul anului 2014 s-a efectuat evaluarea sistemului de control intern şi a activităţilor de 

planificare, angajare, lichidare, ordonanţare şi plata a cheltuielilor, a aprobării şi evidenţei 

angajamentelor bugetare şi legale, contabilităţii şi controlului financiar la următoarele unităţi şi activităţi: 

- Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj – audit de 
sistem; 

- Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Tg-Jiu – audit de sistem; 
- Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu  - audit de sistem; 
- Biblioteca Judeţeană „Christian Tell” - audit de sistem: 
- Spitalul de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” Runcu -  audit de sistem; 
- Serviciul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor şi a Activităţii de Salubrizare - audit de sistem; 
- Consiliul Judeţean Gorj , serviciul buget – audit de conformitate; 
- Consiliul Judeţean Gorj , compartimentul financiar-contabil – audit de conformitate; 
- Consiliul Judeţean Gorj , compartimentul resurse umane, managementul funcţiei publice – 

audit de conformitate. 
 S-a urmărit respectarea prevederilor următoarelor acte normative, formulându-se recomandări 

în vederea îmbunătăţirea activităţii: 

 - O.M.F.P. 1792/2002 privind planificarea, angajarea, lichidarea şi ordonanţarea la plată; 

 - O.M.F.P. 522/2003 privind aprobarea Normelor metodologice referitoare la exercitarea 

controlului financiar preventiv şi începînd cu luna iulie 2014 modul de implementare a prevederilor 

O.M.F.P. nr.923/2014 pentru aprobarea normelor metodologice generale referitoare la exercitarea 

controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care 

desfăşoară activitatea de control financiar propriu; 

 - O.M.F.P. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii. 

 - Legea nr.82/1991, legea contabilităţii, republicată; 

 - O.M.F.P. nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi 

conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile 

de aplicare a acestuia, cu modificările ulterioare; 

 - Implementarea standardelor de control intern/managerial conform O.M.F.P. nr.946/2005 cu 

modificările ulterioare. 

 Pentru anul 2015 compartimentul de audit public intern are ca obiective prioritare, asigurarea 

misiunilor  de audit a activităţilor Consiliului Judeţean Gorj şi entităţilor publice din subordinea acestuia, 

audit ad-hoc şi a misiunilor de consiliere cu caracter informal. În activitatea sa, pentru anul 2015, 

compartimentul şi-a propus creşterea performanţei proprii prin abordarea auditului de sistem precum 

creşterea eficienţei şi eficacităţii activităţilor auditate la nivelul Consiliului Judeţean şi a entităţilor publice 

subordonate prin urmărirea implementării recomandărilor formulate. 

 Auditul intern adoptă un proces permanent de supraveghere şi evaluare a eficacităţii globale a 

programului de calitate, prin acest proces se permit evaluări interne şi externe. Prin evaluări interne sunt 

instituite controale permanente privind buna  funcţionare a auditului public intern, cât şi controale 
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periodice ale auditorilor -autoevaluări. Se examinează de asemenea, eficacitatea  normelor interne de 

audit pentru verificarea procedurilor de asigurarea calităţii, misiunile de audit sunt aplicate adecvat, 

garantând calitatea rapoartelor de audit. Au loc periodic evaluări externe prin structurile teritoriale  

U.C.A.A.P.I. 

 Având în vedere prevederile H.G. nr.1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind 

exercitarea activităţii de audit public intern , compartimentul de audit public intern a elaborat norme 

proprii privind exercitarea auditului public intern la nivelul Consiliului Judeţean Gorj, acestea fiind avizate 

favorabil de către UCAAPI. 

 

14. Control intern 

Raportul privind controlul intern pe anul 2014 cuprinde o sinteză a stadiului implementării 
sistemelor de control intern/managerial la nivelul Unităţii Administrativ Teritoriale – Judeţul Gorj la care 
se exercită funcţia de ordonator principal de credite, instituţiilor subordonate şi operatorilor economici la 
care Unitatea Administrativ Teritorială – Judeţul Gorj este acţionar unic, precum şi principalele direcţii de 
acţiune în elaborarea şi implementarea politicii în domeniul sistemelor de control intern/managerial, în 
anul 2014.  

Cadrul legal existent prezintă controlul intern/managerial ca reprezentând ansamblul formelor de 

control exercitate la nivelul entităţii publice asupra utilizării fondurilor publice şi administrării 

patrimoniului public cu eficienţă, eficacitate şi economicitate şi stabileşte responsabilitatea 

conducătorului entităţii publice pentru dezvoltarea propriului sistem de control intern/managerial, prin 

implementarea standardelor de control intern/managerial. 

 Documentele de referinţă care au stat la baza organizării şi exercitării controlului 

intern/managerial, în principal, sunt următoarele: 

- Ordonanţa Guvernului (OG) nr.119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul 

financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Ordinul ministrului finanţelor publice (OMFP) nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului 

intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru 

dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, republicat, cu modificările ulterioare;  

- Ordinul ministrului finanţelor publice (OMFP) nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor 

metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

Obiectivele principale în anul 2014 ale compartimentului de control intern, prevăzute în Planul de 

control aprobat de Preşedintele Consiliului Judeţean Gorj, au fost realizate integral, acestea referindu-se 

la: 

- verificarea implementării recomandărilor trasate de echipa de audit intern, urmare 

controlului efectuat in anul 2013; 

-  calitatea gestiunii economico-financiare; 

- modul de respectare a dispoziţiilor legale referitoare la gestionarea mijloacelor materiale 

şi băneşti pe baza documentelor primare şi contabile;   

- modul de organizare şi efectuare a inventarierii elementelor de natura activelor, 

datoriilor şi capitalurilor proprii, precum şi valorificarea rezultatelor inventarierii,  
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conform reglementărilor în vigoare. 

- modul de gestionare şi analiză a  riscurilor la nivelul instituţiei 

  - misiuni de control la nivelul unităţilor din subordine dispuse de conducerea Consiliului 

Judeţean Gorj.  

 În cursul anului 2014 s-au efectuat misiuni de control intern în baza Planului de control aprobat 

de Preşedintele Consiliului Judeţean Gorj, la următoarele entităţi publice: 

- Consiliul Judeţean Gorj; 
- Ansamblul Artistic Profesionist "Doina Gorjului" Târgu Jiu’’; 
- Camera Agricolă Județeană Gorj; 
- Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Gorj; 
- Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu" Comuna Runcu. 
- Serviciul Public Județean Salvamont Gorj; 
-    Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj. 

S-a urmărit respectarea prevederilor actelor normative care reglementează domeniul controlat, 

constatându-se abateri cu privire la: 

 - neelaborarea Procedurii operaţionale privind activitatea de inventariere generală, contrulului 

financiar preventiv, angajarea,lichidarea, ordonanţarea, plata cheltuielilor şi evidenţa angajamentelor 

bugetare, managementului riscurilor; 

 - neimplementarea standardului “Funcţii sensibile”; 

 - evidenţa unor bunuri materiale: 

- evaluarea realizării criteriilor de performanţă;   

- organizarea şi exercitarea controlului financiar de gestiune; 

 - organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv; 

- angajarea unor chltuieli fără prevederi bugetare. 

Pentru abaterile constatate, s-au dispus măsuri de remediere care au fost aduse la îndeplinire şi 

transmise compartimentului de control intern. Nu s-a reuşit implementarea standardului  “Funcţii 

sensibile”, astfel încât, sistemul propriu de control intern/managerial la data de 31.12. 2013, este parţial 

conform, în raport cu numărul de standarde implementate. 

 Pentru anul 2015 compartimentul de control intern are ca obiective prioritare, realizarea 

misiunilor de control intern aprobate prin Planul de control pe anul 2014, aprobat de Preşedintele 

Consiliului Judeţean Gorj. În continuare, se impune un proces de comunicare şi învăţare, de experienţă 

acumulată, pentru a se obţine o garanţie rezonabilă cu privire la realizarea obiectivelor instituţiei. Extrem 

de important în demersul de a se ajunge la un management al riscurilor eficace este consolidarea 

permanentă a unei culturi a riscurilor în cadrul instituţiei. Controlul intern este un proces ce trebuie 

desfăşurat de toţi angajaţii instituţiei, coordonat de responsabilii tuturor compartimentelor din cadrul 

instituţiei, prin procedurile operaţionale de lucru, şi monitorizat in permanenţă de manager. Aplicarea 

procedurilor, politicilor, reglementărilor interne şi luarea deciziilor revine fiecărui angajat în parte. 

 

15. Gospodărire  

                Conform fişelor postului, personalul din cadrul compartimentului Gospodărire și întreţinere, a 

desfăşurat activităţi privind:  
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- Gospodărirea, întreţinerea şi repararea bunurilor aparţinând patrimoniului public şi privat 
de la sediul Consiliului Judeţean. 

- S-au făcut propuneri pentru angajarea de lucrări de întreţinere şi reparaţii a bunurilor din 
patrimoniul public şi privat de la sediul Consiliului judeţean, 

- S-au întocmit referate privind achiziţionarea de materiale necesare, urmărindu-se 
executarea în condiţii bune a  lucrărilor de întreţinere şi reparaţii şi s-a participat la recepţia 
acestora, 

- S-a urmărit şi s-au confirmat consumurile de energie electrică, gaze, apă  canalizare, serviciul 
de pază şi alte servicii prestate, la sediul Consiliului Judeţean Gorj. 

- S-a urmărit şi s-au confirmat consumurile de energie electrică de la locaţiile Serviciului 
Salvamont, ISU şi Centrul Militar.  

- Conform dispoziţiei primite, s-au procurat materialele necesare privind PSI, s-au completat 
fişele de instructaj în domeniul PSI, privind CJ Gorj. 

- S-a participat în comisiile de recepţie a materialelor consumabile şi de întreţinere de la 
sediul CJ Gorj, precum şi de la ISU şi Centrul Militar Gorj. 

- S-a asigurat furnizarea agentului termic şi a apei în palatul administrativ al judeţului, prin 
centrala termică şi gospodăria de apă ale Consiliului judeţean, 

- S-a asigurat executarea lucrărilor de întreţinere a instalaţiilor electrice, sanitare, apă şi 
canalizare, reparaţii de tâmplărie, lăcătuşărie, zugrăveli, mişcări de mobilier, transport prin 
purtare, încărcare-descărcare, aprovizionare, etc. 

- S-a asigurat curăţenia în birouri şi în spaţiile comune ale Consiliului Judeţean, 
- S-a efectuat colectarea selectivă a deşeurilor rezultate din activitatea aparatului de lucru al 

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

 

16. Sănătatea şi securitatea muncii  

Lucrătorul desemnat este lucrătorul care se ocupă de activităţile de prevenire şi protecţie 
desemnat prin decizie de angajator, cu atribuţii de prevenire şi protecţie consemnate în fişa postului. 
Dacă realizarea securităţii şi sănătăţii în muncă, în cadrul oricărui angajator, este normal ca să revină 
factorilor de conducere şi de execuţie, se constată, însă, că ei nu pot dispune concomitent şi de o vedere 
de ansamblu şi de o informaţie completă asupra activităţii din unitate. În consecinţă, s-a considerat că e 
necesar să fie creată o funcţie specializată, care să furnizeze datele necesare deciziei manageriale în 
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, şi anume, desemnarea unui lucrător pentru SSM. 
 

Această activitate, de prevenire şi protecţie, este coordonată de către Comitetul de securitate şi 
sănătate în muncă numit în baza dispoziţiei nr. 225/2012 a  Preşedintelui C. J. Gorj, privind 
reorganizarea Comitetului de securitate şi sănătate în muncă, la nivelul aparatului de specialitate al    C. 
J. Gorj, cu atribuţiunile reieşite din Legea nr. 319/2006 a Securităţii şi Sănătăţii în muncă, cu modificările 
ulterioare şi din Hotărârea de Guvern nr. 1425/2006, pentru aprobarea normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor legii 319/2006. 

 
Atribuţiile de prevenire şi protecţie au fost îndeplinite de către lucrătorul desemnat, care a avut 
capacitatea şi aptitudinile necesare desfăşurării activităţilor de prevenire şi protecţie la nivelul 
angajatorului, a corespuns cerinţelor minime de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă: 
studii tehnice şi curs în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă (evaluare riscuri). 

 

Principalele atribuţii ale lucrătorului desemnat, în acest domeniu, au presupus:  
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 - cunoaşterea regulilor şi răspunderilor pentru asigurarea măsurilor de securitate şi sănătate în 

muncă, stabilite prin sistemul de reglementări legale, care au condus la fundamentarea deciziei 

angajatorului în privinţa politicii generale de prevenire a accidentelor şi bolilor profesionale;   

 - organizarea corespunzătoare a activităţilor de prevenire şi protecţie la nivelul angajatorului, care 

au condus la realizarea deciziei, la efectuarea unui control intern eficient, la o îndrumarea de 

specialitate privind instruirea şi informarea în domeniu;  

 - cunoaşterea şi verificarea modului de aplicare a măsurilor de prevenire a accidentelor de muncă 

şi bolilor profesionale – organizatorice şi tehnice – care au condus la realizarea deciziei, la realizarea 

securităţii muncii în organizarea şi desfăşurarea proceselor de muncă la toate locurile de muncă;  

 - cunoaşterea neconformităţilor în raport cu reglementările în vigoare în domeniul SSM, care au 

condus la fundamentarea deciziei privind planul de prevenire şi protecţie a muncii, întocmit pe baza 

evaluării riscurilor la locurile de muncă;  

 - cunoaşterea măsurilor privind protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor, primul ajutor la locul 

accidentului, care au condus la realizarea deciziei, la orientarea şi îndrumarea în domeniu, în scopul 

prevenirii accidentelor şi bolilor profesionale;  

 - cunoaşterea împrejurărilor şi cauzelor reale ale producerii evenimentelor-accident/accident de 

traseu/accident de circulaţie/incident periculos/boală profesională – care au condus la realizarea 

deciziei, la stabilirea corectă a măsurilor de prevenire a unor evenimente similare;  

 - cunoaşterea ansamblului de principii şi metode reunite într-o strategie globală pusă în aplicare 

în unitate pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă, care au condus la realizarea deciziei, la 

securitate maximă în cadrul managementului securităţii şi sănătăţii în  muncă. 

    

  

In principal, activităţile desfăşurate în acest sens, au fost următoarele: 

 

   1. identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă a sistemului de muncă, 

respectiv executant, sarcină de muncă, mijloace de muncă/echipamente de muncă şi mediul de 

muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru;   

   2. elaborarea, îndeplinirea, monitorizarea şi actualizarea planului de prevenire şi protecţie;   

   3. elaborarea de instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de 

securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale 

unităţii/întreprinderii, precum şi ale locurilor de muncă/posturilor de lucru, şi difuzarea acestora în 

întreprindere şi/sau unitate numai după ce au fost aprobate de către angajator;   

   4. propunerea atribuţiilor şi răspunderilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, ce revin 

lucrătorilor, corespunzător funcţiilor exercitate, care se consemnează în fişa postului, cu aprobarea 

angajatorului;   

   5. verificarea însuşirii şi aplicării de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire 

şi protecţie, a instrucţiunilor proprii, precum şi a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce le revin în 

domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă stabilite prin fişa postului;   
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   6. întocmirea unui necesar de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire a lucrătorilor 

în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;   

   7. elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea, în scris, a periodicităţii instruirii 

adecvate pentru fiecare loc de muncă în instrucţiunile proprii, asigurarea informării şi instruirii 

lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi verificarea însuşirii şi aplicării de către 

lucrători a informaţiilor primite;   

   8. elaborarea programului de instruire-testare la nivelul întreprinderii şi/sau unităţii;   

   9. asigurarea întocmirii planului de acţiune în caz de pericol grav şi iminent, conform prevederilor 

legale şi asigurarea ca toţi lucrătorii să fie instruiţi pentru aplicarea lui;   

   10. identificarea echipamentelor individuale de protecţie necesare pentru posturile de lucru din 

întreprindere şi întocmirea necesarului de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecţie, 

conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi 

sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de 

muncă;   

   11. urmărirea actualizării planului de avertizare, a planului de protecţie şi prevenire şi a planului de 

evacuare;   

   12. întocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru desfăşurarea acestor activităţi.   

   13. alte activităţi necesare/specifice asigurării securităţii şi sănătăţii lucrătorilor la locul de muncă, 

cum sunt:   

   (1) Activităţile legate de supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor se vor efectua în 

conformitate cu prevederile legale.   

   (2) Evaluarea riscurilor cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă la nivelul întreprinderii şi/sau 

unităţii,  

 14. furnizarea informaţiilor necesare Comitetului de securitate şi sănătate în muncă, pentru ca 

membrii acestuia sa îşi poată da avizul în cunoştinţă de cauză; 

 15.  stabilirea, împreună cu preşedintele C.S.S.M, a ordinei de zi a fiecărei întruniri, cu cel puţin 5 zile 

înaintea datei stabilite pentru întrunirea comitetului; 

16.  realizarea instruirii introductiv-generală la nivelul C.J. Gorj, urmată de testarea cunoştinţelor din 

domeniul SSM; 

17. urmărirea desfăşurării instruirilor periodice ale angajaților, în conformitate cu frecvenţa hotărâtă 

de C:S.S.M.; 

18. informarea cu privire la activitatea de SSM, prin transmiterea în poşta electronică, la fiecare 

angajat, materialele întocmite. 

 

                In anul 2014, am întocmit următoarele documente: 

 

a) analiza identificării riscurilor profesionale (avizată de către membrii CSSM); 

b) planul de prevenire şi protecţie pe anul 2014 (avizat de către membrii CSSM); 

c) planul tematic pentru efectuarea instruirii introductiv-generale de SSM pentru anul 2014 (avizat 

de către membrii CSSM); 
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d) planul tematic pentru efectuarea instruirii de SSM pentru locul de muncă pentru anul 2014 (avizat 

de către membrii CSSM); 

e) planul tematic pentru efectuarea instruirii periodice de SSM pentru anul 2014 (avizat de către 

membrii CSSM); 

f) normativul de acordare a echipamentului individual de protecţie (E.I.P. 2014) (avizat de către 

membrii CSSM); 

g)        normativul de acordare a materialelor igienico-sanitare (avizat de către membrii CSSM);  

h)        teste de verificare a cunoştinţelor. 

 

           Nu au fost evenimente deosebite, pe parcursul întregului an 2014, nu am avut accidente de 

muncă. 

 

17. Promovarea imaginii  

        Obiectivul general de mediatizare a inițiativelor și acțiunilor președintelui Consiliului Județean Gorj, a coordonării 

activităților derulate de către direcțiile, serviciile și compartimentele de specialitate din cadrul aparatului propriu de lucru 

al Consiliului Județean Gorj precum și a instituțiilor subordonate autorității județene, a fost realizat și prin intermediul 

Biroului de presă din cadrul Cabinetului Președintelui a cărui activitate se află în strânsă legătură cu Biroul de Relații 

cu Publicul al instituției. 

         În acest sens, în conformitate cu cadrul legal al administrației publice locale, periodic, au fost organizate 

conferințe de presă, diferite acțiuni de deplasare în teritoriu pentru reflectarea fidelă a lucrărilor realizate la diferite 

obiective de investiții aflate pe agenda de lucru a instituției pentru anul 2014, a fost asigurat accesul reprezentanților 

mass-media la evenimentele de interes județean, regional, național și internațional, pentru o informare cât mai obiectivă 

și nepărtinitoare a problemelor dezbătute în cadrul acestora.  

             De asemenea, în scopul eficientizării modalității de comunicare cu persoanele  interesate de diverse acțiuni 

din domeniul administrației publice locale și județene a fost uzitat și blogul președintelui Consiliului Județean Gorj. 

 

a. Relaţiile cu mass-media 

 În principal, colaborarea cu mass-media locală, regională și națională, a fost menținută prin 
transmiterea de informări de presă, comunicate de presă, convocări privind declarații de presă, 
organizarea  de conferințe de presă și deplasări la fața locului pentru prezentarea a diferitor stadii de 
execuție a proiectelor aflate în desfășurare, sau recepționarea acestora. De asemenea,a fost asigurat 
accesul reprezentanților mass-media atât la  ședințele lunare de consiliu județean precum și la 
întrunirile interinstituționale periodice.   
                          
Astfel, pe parcursul anului 2014,  au fost organizate 25  de conferințe de presă, fiind prezentate mape 

de presă cu materiale informative, comunicate și situații statistice ale diferitor acțiuni ce prezentau 

subiectele de dezbatere propuse. Conferinţele de presă au fost susţinute, de preşedintele Consiliului 

Judeţean, purtătorul de cuvânt al instituției precum și de directorii din cadrul aparatului de lucru 

propriu,  instituțiilor subordonate sau agenților economici sub autoritate. 
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 În scopul informării corecte și prompte a cetățenilor privind activitatea derulată la nivelul 
aparatului de specialitate și a instituțiilor subordonate Consiliului Județean Gorj, au fost  asigurate 
mediatizarea și difuzarea comunicatelor și informărilor de presă remise de instituție precum și 
intervențiile publice ale Președintelui Consiliului Județean Gorj pe canalele mass-media locale și naționale.  
Luând în considerare necesitatea transmiterii informației cu rapiditate către opinia publică, ponderea cea 

mai mare au avut-o intervențiile și declarațiile de presă ale Președintelui Consiliului Județean dar și 

participarea la emisiunile de radio și televiziune difuzate pe parcursul anului.  

Ținându-se cont de subiectele de actualitate pentru cetățeni din domeniul administrației publice  şi 

informaţiile solicitate de reprezentanţii mass-media, lunar, au fost dezbătute teme de interes public  prin 

participarea la 94 emisiuni radio și televiziune a preşedintelui  și vicepreședinților  Consiliului Judeţean 

Gorj, a şefilor direcţiilor şi serviciilor de specialitate precum și a directorilor instituțiilor subordonate. 

De asemenea, a fost redactat și difuzat un număr de 48 de comunicate și informări de presă, care au fost 

transmise cu preponderență pondere prin  poşta electronică redacţiilor locale, dar și prin folosirea altor 

mijloace de difuzare cum ar fi postarea pe site-ul specializat al instituţiei. 

 Participările la emisiuni și intervențiile publice au avut loc la: Televiziuni locale: TV SUD, 
GORJ  TV,  RTV TG-JIU, ACCES TV, TELE 3, N-SAT; Radiouri locale: Radio Omega, Radio Infinit, Radio Tg-Jiu, 
Radio Accent; Presa scrisă locală: Gorjeanul, Gorj-Domino, Pandurul Gorj Exclusiv, Impact în Gorj, , 
Informația Gorjului, Vertical, etc; Radiouri regionale: Radio Oltenia Craiova; Radiouri naționale: Radio 
România Actualități, Antena Satelor prin intervenții radiofonice în cadrul buletinelor de știri; Radiouri 
internaționale: Radio România Internațional; Cotidian regional: Gazeta de Sud, Ediție Specială; 
Televiziuni regionale: TVR Craiova. 
     

              Dintre cele mai importante subiecte abordate, amintim: 

  

 Economie- finanțe: 
 

- Prezentarea programului de investiții al Consiliului Judeţean Gorj pentru anul 2014; 

- Prezentarea cifrelor de buget alocate pe anul 2014; 

- Rectificările bugetului propriu general al judeţului Gorj; 

- Atragerea de fonduri europene la nivelul administrației județene-Consiliul Judeţean Gorj; 

-  Achitarea arieratelor înregistrate la nivelul administrațiilor publice locale din județul Gorj; 

 - Absorbția de fonduri europene pentru restaurarea operelor de patrimoniu: Casa memorială Moangă-

Pleşoianu şi Casa Iosif  Keber; 

 - Aprobarea contului de execuţie a bugetului propriu al judeţului Gorj; 

 - Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, pe anul 2014, al S.C. Parc Industrial Gorj S.A.; 

- Hotărâre de Consiliu Judeţean privind aprobarea valorii proiectului „Optimizarea capacităţii de 

intervenţie în situaţii de urgenţă în Regiunea Sud-Vest Oltenia”; 

 - Problemele apărute în judeţ în urma ploilor abundente din perioada respectivă; 

  - Alocarea de ajutoare pentru sinistraţii din localitățile afectate de inundații: Novaci, Polovragi, 

Bengeşti-Ciocadia, Albeni. 

 Sănătate: 
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 - Acţiunile de control la Spitalul Judeţean de  Urgență Târgu-Jiu privind managementul privat; 

 - Implicarea Preşedintelui Consiliului Judeţean în problemele cu care se confruntă Spitalul Judeţean; 

 - Demersurile făcute la Ministerul Sănătăţii pentru obţinerea de fonduri pentru modernizarea unor secţii 

din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu; 

 - Cofinanţarea acordată de Consiliul Județean Gorj în vederea dotării cu aparatură medicală a Spitalul 

Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu; 

  - Dotare cu aparatură medicală  a Spitalului de Pneumoftiziologie ”Tudor Vladimirescu”; 

  -  Reluarea lucrărilor la Ambulatoriu-Policlinica Târgu-Jiu; 

    -  Acordarea de facilități în scopul atragerii și stabilizării personalului medical în cadrul secțiilor deficitare 

ale SJU Tg-Jiu; 

   - Coordonarea derulării proiectului “Neutralizarea deşeurilor medicale periculoase rezultate din 

activitatea spitalicească”; 

    - Primirea  unei delegații italiene din regiunea Basilicata -Italia alcătuită din reprezentanți din domeniul 

medical și mediu, în contexul Protocolului de colaborare încheiat în decembrie 2012 între Județul Gorj și 

Regiunea Basilicata-Italia.. 

 

 Infrastructură/Investiții:  
 

             - Implementarea Programului Național de Dezvoltare Locală  la  nivelul județului Gorj pentru anul 

2014 Lista obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru Gorj, pentru anul 2014, cuprinzând 

un număr de 90 obiective, suma alocată de la bugetul de stat fiind de 25.000.000,00 lei, din care pentru 

51 de lucrări în continuare a fost repartizată suma de 24.282.296,08 lei, iar pentru 39 de lucrări noi suma 

de 717.703,92 lei. 

  - Mediatizarea tuturor problemelor dezbătute în şedinţa de lucru organizată la început de  an 

2014, la  care au participat: primarii, secretarii şi contabilii celor 70 de localităţi; directorii instituţiilor 

subordonate; directorii instituţiilor deconcentrate etc.; 

      -Întâlnire de lucru a Preşedintelui Consiliului Judeţean cu Ministrul Economiei pentru a obţine fonduri 

pentru  demararea lucrărilor Hidrotehnice pe râul Gilort  şi râul Jiu; 

 - Executare lucrări reabilitare la obiectivul de investiţie ,,Reabilitare sistem rutier pe DJ 665D, km 0+000 

– km 4+810, Pociovalişte(DN67C) – Siteşti – Bumbeşti-Piţic (DN67), Judeţul Gorj" ; 

- Inaugurarea drumului județean DJ 675 , km 0+000 – 25+000, Târgu Cărbunești – Țicleni – Peșteana Jiu; 
- Lucrările de investiții privind „Reabilitarea sistemului rutier pe DJ 671B, km  4+500-41+000, lim. Jud. 
Mehedinţi-Văgiuleşti-Samarineşti-Motru-Lupoaia-Cătunele-Glogova-Cămuieşti, judeţul Gorj”   

- Reabilitare sistem rutier pe  drumul județean  DJ 664; 
- Derularea lucrărilor de investiții privind proiectul ”Reabilitare Drum Judeţean DJ672, km 0+000÷km 
43+623, Ciuperceni-Godineşti-Tismana-Peştisani-Brădiceni-Buduhala (DN67)” 

- Stadiul lucrărilor la investiţiile demarate privind alimentările cu apă la nivelul localităţilor. 
- Lucrările curente de amenajare a teritoriului, a digurilor, redimensionarea şanţurilor, alunecări de teren; 
- Alocarea de fonduri pentru repararea de drumuri şi poduri în zonele inundate  și refacerea structurii 
rutiere după inundaţii; 

- Reluarea investiţiilor pe râul Jiu, construirea barajului din Valea Sadului; 
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- Demersurile făcute de către Preşedintele Consiliului Judeţean la ministerele de resort pentru obţinerea 
de fonduri pentru zonele inundate din județul Gorj; 

- Dotări cu autospeciale noi la Inspectoratului pentru Situații de Urgență Gorj, ca urmare a implementării 
proiectului „Extinderea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de 
urgenţă în Regiunea Sud-Vest Oltenia” 

- Inaugurarea celor 9  baze de salvare montană, ca urmare a finalizării proiectului  “Realizarea Sistemului 
Integrat de salvare montană a Judeţului Gorj”,  finanțat prin Programul Operaţional Regional 2007-
2013, Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul major de intervenţie 
5.2 – Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale 
şi creşterii calităţii serviciilor turistice 

- Finalizarea lucrărilor la reţeaua de alimentare cu apă de pe raza  comunei Logreşti; 
- Măsurile întreprinse privind reabilitarea şi întreţinerea drumurilor judeţene premergător începerii 
perioadei convenționale de iarnă; 

- Reluarea lucrărilor în bazinul hidrografic de pe Valea Sadului; 
- Reluarea unor lucrări de investiţii pe programul de finanţare 2014-2020; 
- Reabilitarea digului pe râul Gilort, în regim de urgenţă, pe o distanţă de 8 Km; 
- Programul de reparaţii al drumurilor judeţene deteriorate pe perioada iernii odată cu demararea                
”Lunii curățeniei” în județul Gorj; 

- Activitățile realizate de Consiliul Județean Gorj în perioada imediat următoare perioadei convenționale 
de  iarnă, pentru asigurarea unei stări de viabilitate corespunzătoare a drumurilor județene în vederea 
desfășurării circulației rutiere în condiții de siguranță și confort, 

- Locuri de muncă şi investiţii în Gorj; 
- Atragerea de fonduri europene pentru efectuarea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare în zonele cu risc 
de inundaţii. 

 

 Turism/ Invățământ/ Cultură/Sport: 
 

- Acordare Înscrisuri de Excelență din partea președintelui Consiliului Județean Gorj , Ion Călinoiu,  
Consiliului Județean Gorj , tinerilor medaliați cu aur la competițiile internaționale: Dumitru 
Calugaru (medaliat cu aur la Olimpiada Internațională de Chimie “Dimitri Mendeleev” ediția 2014) 
și Andreea Munteanu (medaliată cu aur la Campionatul European de Gimnastică de la Sofia 2014).  
 

- Acordarea titlului de Gorjeanul Anului  domnului Dumitru Călugăru- elev în cadrul Colegiului 
Național ”Tudor Vladimirescu” din Târgu-Jiu,  pentru rezultatele de  excepție la concursurile 
internaționale în care a reprezentat România și județul Gorj; 

 

- Acordarea titlului de “Cetăţean de onoare al oraşului Ţicleni” preşedintelui Consiliului Judeţean 
Gorj-Ion Călinoiu; 

 

- Decernarea  Premiului de Excelență pentru contribuția adusă în dezvoltarea unei Culturi de 
inovație a secolului al XXI-lea, președintelui Consiliului Județean Gorj, Ion Călinoiu, în cadrul 
primei ediții a  Conferinței  internaționale ”CULTURA FRANCEZĂ (și francofonă)=CULTURĂ DE 
INOVAȚIE” ; 
 

- Județul Gorj premiat la Gala Turismului Românesc- ediția a IV-a, defășurată în București la World 
Trade Center și organizată de Fashion TV România, în parteneriat cu asociațiile profesionale de 
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turism românesc: FAPT, FPTR, FIHR, OPTBR și ANTREC cu sprijinul Autorității Naționale pentru 
Turism. 

- Îmbunătăţirea structurii rutiere şi atragerea turiştilor în zonă; 
 

- Promovarea potențialului turistic al județului Gorj prin: 
    

 Programul de promovare turistică a județului Gorj  „ZILELE TURISMULUI GORJEAN ”, conceput în 
baza activităților culturale organizate împreună cu instituțiile subordonate Consiliului Județean Gorj 
și mai multe unități administrativ teritoriale locale din județ, cum ar fi: Zilele localităților Bălești, 
Novaci, Berlești, Stoina;  ”Bilaterala de Artă Tg-Jiu- Salon de artă populară gorjenească” Festivalul de 
folclor pastoral  ”TRANSALPINA ”- ediția a II-a; ”Ziua turismului de aventură”; Infotrip ” Mănăstirile 
Gorjului”; ”Caravana Cicloturistică”; Punerea în valoare a Muzeului arhitecturii populare de La 
Curtișoara prin organizarea unei serii de manifestări culturale de impact regional și național : ” Nunta 
la Gorjeni”, Târg popular de produse tradiționale ; Festivalul interjudețean de folclor pastoral 
”Coborâtul oilor de la munte”  ș.a.m.d; 
 

 Programul de promovare turistică şi culturală “VINO ACASĂ LA BRÂNCUŞI!”, în cadrul căruia au fost 
lansate mai multe eveniment semnificative pentru adimistrația județeană și locuitorii județului, după 
cum urmează:  

 Împlinirea a 150 de ani de la înființarea Consiliului Județean Gorj ;  

 Prezentarea Asociaţiei pentru promovarea și dezvoltarea turismului ”ACASĂ LA BRÂNCUȘI -Gorj”; 

 Salon Internațional de artă fotografică ”Gorjfest”, ”Meșteșuguri din străbuni” – Târgul meșterilor 
populari gorjeni, ”Concertul celor 100 naiști” ; ”Cine-a fost odată-n Gorj”- spectacol susținut de 
tarafurile tradiționale etc. 

 Simpozion dedicat  „Zilei Internaționale a TURISMULUI”. 
 

- Demersuri privind înființarea Muzeului Național de Artă ”Constantin Brâncuși”, la Târgu-Jiu; 
 

- Conferinţa de lansare a programului  “Clusterele în turism – dezvoltarea sustenabilă a identității 
locale” – eveniment organizat în parteneriat cu Ministerul Turismului, la care au participat 
reprezentanţi ai autorităţilor locale şi judeţene, mediul asociativ şi reprezentanţi ai mediului de 
afaceri din industria turismului din regiunea Oltenia (Dolj, Olt, Mehedinți, Vâlcea, Gorj); 
 

- Implementarea de către Consiliul Județean Gorj în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean 
a  proiectului „Fructele, izvor de sănătate”, ca măsură de acțiune prevăzută de H.G. nr. 
800/2013, Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului 
de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli și Ordinul Ministrului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale nr. 243/2012 privind furnizarea fructelor proaspete în şcoli. Proiectul  a reunit 
un număr de 2.500 de elevi și 100 de cadre didactice din cadrul școlilor primare și gimnaziale de 
pe raza județului Gorj, în scopul stimulării creativităţii elevilor şi aprofundării cunoştinţelor legate 
de importanţa consumului de fructe, precum şi dezvoltarea personalităţii copiilor ca persoane 
responsabile şi implicate; 
 

- Promovarea tuturor acțiunilor cuprinse în Agenda Culturală a Județului Gorj. 
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 Relații  externe: 
- Primirea vizita de informare și documentare a șefilor misiunilor diplomatice în România ca urmare 

a corespondenței purtate cu Ministerul Afacerilor Externe; 
- Primirea vizitei oficiale a  Ambasadorului Belgiei în România,E.S. Philippe Beke 
- Primirea vizitei oficiale a  Ambasadorului Mexicului în România, E.S. Agustin Gutierrez Canet; 
- Primirea vizitei oficiale a  Ambasadorului Republicii Polone în România, E.S. Dl Marek Szczygieł; 
- Primirea vizitei oficiale a  Ambasadorului Irlandei în România, E.S. E.S. Gerard Corr ; 
- Primirea vizitei oficiale a Ambasadorului Norvegiei în România, E.S doamna Tove Bruvik Westberg. 

 

Serviciile de informare , promovare și publicitate  a activității Consiliului Județean Gorj   au fost 

asigurate,în anul 2014, prin  trei operatori  mass-media, împărţite pe patru loturi de servicii, de către: S.C. 

GORJEANUL S.A. – pentru cotidian local, S.C. MEDIA SUD EUROPA S.A. și S.C. PERSIL IMPEX S.R.L. – pentru 

cotidian regional, S.C. GORJEANUL S.A. Tg-Jiu pentru radio şi S.C. ACCES INCOM S.R.L. -pentru televiziune.  

 

La nivelul biroului de presă, zilnic, s-a întocmit revista presei în scopul monitorizării reflectării subiectelor 

din administrația publică de la nivelul Consiliului Județean Gorj, a semnalărilor din teritoriu cu privire la 

problemele ridicate de  autoritățile publice locale și reprezentanții comunităţilor locale. 

 

b. Alte activităţi  

- redactarea discursurilor, mesajelor sau cuvântărilor preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj, cu 
diferite ocazii; 
- redactarea şi transmiterea corespondenţei de protocol și traducerea acesteia  de către Cabinetul 
Preşedintelui;  
- întocmirea documentaţiei pentru achiziţionarea, în condiţiile legii, a materialelor de promovare a 
judeţului; 
- distribuirea materialelor de promovare în cadrul acţiunilor organizate de Consiliul Judeţean Gorj, 
a organizațiilor de tineret, sportive, universitate sau a deplasării diferitelor delegaţii în afara ţării (sesiuni 
de comunicări/simpozioane naționale ale UCB, ASUCB, ISU Gorj, Inspectoratul Judeţean de Poliţie, 
Inspectoratul Şcolar Judeţean, Centrul de pregătire jandarmi, festivaluri naționale etc.) 
- întocmirea documentaţiei necesare pentru achitarea obligaţiilor de plată către furnizorii de 
servicii mass-media. 

 

ACTIVITĂȚI RELAȚII   INTERNAȚIONALE 

 În perioada 6 - 8 iulie, ambasadorul Belgiei în România, Excelența 
Sa, Dl. Philippe Beke a făcut o vizită în județul Gorj întâlnindu-se cu președintele 
Consiliului Județean Gorj, Ion Călinoiu în data de 7 iulie la Sediul Consiliului 
Județean Gorj. Ambasadorul Belgiei s-a arătat interesat de oportunitățile de 
afaceri pe care le oferă județul Gorj în vederea valorificării posibilităților de 
investiții în zonă în special în domeniul agroturismului. Excelența Sa a vizitat, de 
asemenea, Centrul Pilot de la Târgu Cărbunești, Fabrica de Ciocolată Belgiană din 
Crasna, Rânca și Transalpina. 
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 În data de 11 iulie 2014, a fost organizată la Institutul 
cultural Francez din București Conferința Internațională 
despre CULTURA EUROPEANĂ ca și CULTURĂ a INOVAȚIEI. 
În prezența Ambasadorului Franței, Excelența Sa Domnul 
Saint-Paull, președintele Consiliului Județean Gorj, Ion 
Călinoiu a primit Premiul de Excelență al ziarului 
international Interview Francophone pentru ”eforturile de 
a crea o cultură a dezvoltării durabile a regiunii”. La 
reuniune,  alături de oficiali francezi, a participat dl. Florin 
Păun, expert în implementarea strategiilor modern de 
inovație tehnologică în domeniul serviciilor sociale. 
 
 

 În data de 11 iulie 2014 la București a fost organizată Conferința ”Made in Romania”, 
eveniment dedicat afacerilor românești de success și brandurilor tradiționale românești. Evenimentul a 
constituit o bună oportunitate de a cunoaște punctele de vedere ale investitorilor români, modul în care 
s-au păstrat branduri tradiționale românești, și posibilele dezvoltări ale afacerilor în țară. O componentă 
distinctă a constituit-o turismul, la eveniment fiind prezent ca speaker dl. Dragoș Anastasiu, managerul 
companiei TUI Travel România. Din partea Consiliului Județean Gorj a participat dl. Ovidiu Popescu, 
consilier la Cabinetul Președintelui. 
 Asociația Partida Romilor ”PRO EUROPA” a organizat în data de 30 iulie 2014 la Târgu Jiu 
Adunarea Generală a structurilor teritoriale ale Asociației. La eveniment a participat dl. Nicolae Păun, 
președintele Comisiei pentru Drepturile Omului din Parlamentul României. A fost dezbătută strategia 
județeană pentru grupuri vulnerabile 2014 – 2020 și modalitățile de susținere a proiectelor Asociației 
Partida Romilor. Din partea Consiliului Județean Gorj a fost prezent dl. vicepreședinte Ciprian Florescu. 
 În data de 14 august 2014 la sediul Consiliului Județean Gorj a fost prezent dl. Yoel Bargil, 
manager al companiei franceze Innovation Tic, firmă ce activeaza în domeniul aplicațiilor software. 
Compania a făcut o prezentare a aplicației pentru tablete și telefoane mobile, M-tourism. Softul va conține 
informații turistice din zona Gorjului (obiective de interes turistic, capacități de cazare, restaurante, 
evenimente culturale ce se pot constitui în atracții turistice, precum și alte informații utile pentru turiști) 
firma solicitând sprijinul Consiliul Județean Gorj în realizarea bazelor de date privind obiectivele și 
evenimentele culturale. La întâlnire au participat dl. Ciprian Florescu, vicepreședinte și dl. Ovidiu Popescu, 
consilier la Cabinetul Președintelui. 
 În perioada 22 – 25 septembrie 2014 s-a desfășurat la Katowice, Polonia, cel de-al IV-lea 
Congres European pentru întreprinderi mici și mijlocii. Evenimentul a vizat importante teme precum: 
dezvoltarea parteneriatelor pentru afaceri la nivel european, cooperarea între știință/educație, mediul de 
afaceri și guvernările locale,  dezvoltarea comunicării între administrație și antreprenori. La panelul 
dedicate României a participat președintele Consiliului Județean Gorj, dl. Ion Călinoiu însoțit de managerul 
general al CE Oltenia, dl. Laurențiu Ciurel. În cadrul evenimentului, au fost susținute prezentări ale 
potențialului județului Gorj și  oportunităților de colaborare cu regiuni similare din Polonia în domeniul 
mineritului.   
 În luna august 2014, Consiliul Județean Gorj a fost invitat de către Școala Gimnazială Novaci 
să participe la Proiectul ”Voluntari pentru un turism ecologic în Munții Parâng”, constând în acțiuni de 
ecologizare a traseului Păpușa – Obârșia Lotrului – Valea Frumoasei. Evenimentul s-a constituit într-o bună 
oportunitate de  a promova turismul în Oltenia de Nord și, în special pe Transalpina. Consiliul Județean 
Gorj  a fost reprezentat prin Serviciul Public Salvamont. 
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 În data de 16 septembrie 2014, președintele Consiliului 
Județean Gorj, dl. Ion Călinoiu a primit vizita Excelenței sale, 
doamna ambasador Tove Bruvik Westberg, însoțită de dna Hilde 
Eide, consilier granturi norvegiene.  În cadrul întâlnirii au fost 
prezentate părții norvegiene oportunitățile de investiții în județul 
Gorj în domeniile industriei, comerțului și turismului, precum și 
posibilitatea dezvoltării relațiilor bilaterale între județul Gorj și o 
regiune din Norvegia.  
 

 Ambasada Republicii Polone din România a transmis 
Consiliul Județean Gorj invitația de a participa în data de 7 octombrie la comemorarea a 75 de ani de la 
izbucnirea celui de-al doilea Război Mondial și a primirii în România a refugiaților polonezi. În cadrul 
evenimentului a fost inaugurată expoziția consacrată refugiaților polonezi și s-a desfășurat o ceremonie 
militară cu depuneri de coronae la Cimitirul Catolic din Craiova. A participat o delegație de înalți oficiali 
polonezi, condusă de Excelența Sa Dl. Marek Szcygiel, Ambasadorul Republicii Polone la București. Din 
partea președintelui Consiliului Județean Gorj a participat dl. Ovidiu Popescu, consilier pentru relații 
internaționale. 
 

 Ministerul Justiției, prin Administrația Națională a Penitenciarelor și Penitenciarul Târgu Jiu a 
adresat Consiliului Județean Gorj invitația de a participa la Campania ”Reintegrarea social a foștilor 
deținuți, calea către o comunitate mai sigură”. Evenimentul a vizat sensibilizarea opiniei publice în 
problema reintegrării foștilor deținuți și capacitarea actorilor sociali care pot ajuta acest proces. Consiliul 
Județean Gorj a fost reprezentat de dl. Ovidiu Popescu. 
 

 În data de 22 octombrie 2014, președintele 
Consiliului Județean Gorj, dl. Ion Călinoiu a primit vizita 
Excelenței Sale, Dl. Gerard Corr, Ambasador al Irlandei la 
București. În cadrul întâlnirii au fost vizate relațiile bilaterale 
și oportunitățile pe care județul Gorj le oferă potențialilor 
investitori irlandezi în domeniile turismului și serviciilor. 
Vizita Excelenței Sale a fost motivate de acceptarea titlului de 
”Ambasador al turismului gorjean” oferit în cadrul 
evenimentului ”Vino acasă la Brâncuși!” desfășurat la 
București în 22 septembrie 2014. 
 

 

III. CULTURĂ  

 

1. Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” Târgu Jiu 

Fiecare an care se încheie marchează o nouă filă a istoriei Ansamblului Artistic Profesionist „Doina 

Gorjului”. 

 Anul 2014 marchează, aşadar, dincolo de fila cu numărul 66 a vârstei acestei prestigioase instituţii 

de cultură, şirul a 12 luni de activitate susţinută, bogată în realizări şi cu adevărat profesionistă. 
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 Şi, dacă „Doina Gorjului” se poate prezenta „la raport” cu rezultate de excepţie, vom spune şi de 

această dată că este meritul incontestabil al artiştilor ansamblului, care ştiu să pună în valoare zestrea 

folclorică din diversele zone etnofolclorice şi, mai mult de atât, să dea valoare interpretării. 

 Este, de asemenea, meritul Consiliului Judeţean Gorj care susţine această instituţie de spectacole, 

conştientizând faptul că „Doina Gorjului” şi-a câştigat demult statutul de brand naţional, statut pe care 

trebuie să-l confirme şi să-l argumenteze prin ceea ce face. 

 O retrospectivă sumară a activităţii anului 2014 denotă clar că s-a muncit mult, s-a acţionat corect 

şi rezultatele ai fost pe măsură. 

 A nu se crede, însă, că nu se putea face şi mai mult. 

 Iată de ce experienţa fiecărui an încheiat ne determină să reflectăm la ce a fost şi să manifestăm 

deschidere totală şi chiar ambiţie pentru ridicarea ştachetei. 

 Ca în fiecare an, primele două luni ale lui 2014, respectiv ianuarie şi februarie, au fost dedicate 

repetiţiilor. 

 Aceste repetiţii au cuprins piese noi, deopotrivă vocale, instrumentale, cât şi coregrafice, dar şi 

creaţii mai vechi, din activitatea anilor anteriori. 

 Toate acestea de mai sus s-au concretizat între altele, într-un spectacol premieră dedicat 

începutului de primăvară cu cele două sărbători deja tradiţionale: Mărţişorul şi 8 Martie – Ziua 

Internaţională a Femeii. 

Având în vedere că acest spectacol premieră nu a fost cea dintâi manifestare a ansamblului ne 

vom opri asupra lui atunci când îi va veni rândul. 

 Aşadar: 

 Ianuarie 2014.  

De fiecare dată începutul de an, respectiv luna ianuarie înscrie în calendar două evenimente 

importante. Astfel, 15 ianuarie este ziua de naştere a poetului nepereche al neamului românesc – Mihai 

Eminescu, iar 24 ianuarie ne aduce aminte de Unirea Mică sau, altfel spus, Unirea Moldovei cu Ţara 

Românească, sub oblăduirea aceluiaş domnitor – Alexandru Ioan Cuza. 

 Ambele au solicitat o prezenţă activă a ansamblului nostru. Pe 15 ianuarie, în parteneriat cu 

CJCPCT Gorj am organizat un spectacol de muzică(romanţe) şi poezie din creaţiile lui Mihai Eminescu. 

 La 24 ianuarie am fost prezenţi, alături de celelalte instituţii de cultură, la manifestările din Piaţa 

Prefecturii, organizate de Consiliul Judeţean Gorj, Consiliul Local şi Primăria Municipiului Tg-Jiu şi 

Prefectura Judeţului. 

 

 

 Februarie 2014.  

Ziua de 3 februarie înseamnă pentru ansamblul nostru, de 11 ani încoace, o comemorare tristă – 

a morţii profesorului Liviu Dafinescu, fostul director al ansamblului „Doina Gorjului”, cel care a plecat la 

Ceruri prea devreme şi de numele căruia se leagă revigorarea activităţii ansamblului după Revoluţia din 

1989. 

Tristeţea începutului de februarie a fost „atenuată” de sărbătoarea iubirii. Astfel pe 24 februarie, de 

Dragobete, de Ziua Îndrăgostiţilor ansamblul nostru a susţinut un spectacol în Parcul municipiului. 
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 Martie 2014.  

Mărţişorul şi Ziua de 8 Martie au prilejuit prezentarea la Tg-Jiu, la Casa de Cultură a Sindicatelor a 

spectacolului premieră (despre care vorbeam anterior) în data de 6 martie 2014, după care, în 7 martie 

2014, acelaşi spectacol a fost prezentat la Drobeta Turnu Severin. 

 Acestea două au marcat, de fapt, începutul spectacolelor „fără număr” susţinute de „Doina 

Gorjului” în cursul anului 2014. 

- Pe 13 martie – Spectacol la Şcoala Generală nr.2, în parteneriat cu Inspectoratul de Poliţie Gorj. 

 - 23 martie – Spectacol în Piaţa Prefecturii, prilejuit de prima ediţie a Festivalului crescătorilor de 

albine. 

 - 25 martie – Spectacol la Tismana – la Festivalul Păstrăvului. 

 

 Aprilie 2014.  

- Pe 7 aprilie ansamblul nostru a fost prezent la Bucureşti la Gala Premiilor din Turism, bucurându-

se de aprecieri unanime pentru momentele artistice prezentate cu acest prilej – al decernării premiilor de 

excelenţă în turism. 

 - Data de 10 aprilie a însemnat prezenţa ansamblului de asemenea la Bucureşti, dar de această 

dată la Tv Favorit. 

 - În 13 aprilie am susţinut spectacol la Stăneşti la sărbătoarea acestei localităţi, devenită 

tradiţională – Pastorala Floriilor. 

 Data de 22 aprilie 2014 (a treia zi de Paşte) – a marcat o premieră în activitatea ansamblului 

nostru. Astfel am susţinut spectacol în cimitirul de la Hobiţa – Peştişani(acolo unde sunt înhumate şi rudele 

marelui sculptor Constantin Brâncuşi) cu prilejul hramului satului respectiv. 

 - 23 aprilie – de Sfântul Gheorghe – Spectacol la Ţicleni. 

 - 25-26 aprilie – manifestările prilejuite de cea de-a XI-a ediţie a Festivalului dansului şi portului 

popular pentru copii şi tineret „Memorial Liviu Dafinescu”. 

 Astfel, pe 25 aprilie ansamblul nostru a susţinut un adevărat regal folcloric pe scena Casei de 

Cultură din Novaci, iar în 26 aprilie s-a derulat faza finală(judeţeană) a festivalului. 

 - 27 aprilie – spectacol la Drobeta Turnu Severin cu prilejul zilelor acestui municipiu. 

 

 Mai 2014.  

 -1 mai – am început luna în forţă, cu un spectacol la Drăgoieni, prilejuit de Sărbătoare Muncii. 

 - 2 mai – spectacol la Brăneşti, ocazionat de asemenea de Sărbătoarea Muncii. 

 - 9 mai – marchează prezenţa ansamblului în Piaţa Prefecturii, la manifestările ocazionate de Ziua 

Europei. 

 - 11 mai – spectacol la Văgiuleşti – Sărbătoarea Salcâmului. 

 - 15 mai – recitaluri pe Insuliţa Jiului cu prilejul unui Congres Internaţional al medicilor 

stomatologi. 

 - 18 mai – Novaci – Festivalul cântecului, jocului şi portului popular ciobănesc, prilejuit de 

sărbătoarea urcatului oilor la munte. 
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 - 20 mai – spectacol la Bîlteni – Zilele Comunei. 

 - 21 mai – spectacol la Tg-Jiu în cadrul Zilelor Municipiului, ediţia 2014. 

 - 22 mai – spectacol la Strehaia – Zilele Oraşului. 

 - 23 mai - spectacol folcloric maraton pe Insuliţă, cu prilejul Zilelor Municipiului Tg-Jiu. - 30 mai 

– spectacol omagial: Ion Ghiţulescu – 50 de ani de activitate artistică. 

 

 Iunie 2014. 

 - 1 iunie – Ziua Internaţională a Copilului a coincis, în 2014, cu zilele localităţilor Bumbeşti Jiu şi 

Motru. Am fost prezenţi cu spectacole atât în oraşul Bumbeşti Jiu cât şi în municipiul Motru. 

 - 15 iunie – spectacol la Ţânţăreni – Zilele Comunei. 

 - 22 iunie – această zi marchează prezenţa activă a „Doinei Gorjului” la Sărbătoarea de la Padeş 

închinată memoriei Revoluţiei lui Tudor Vladimirescu. După amiază am susţinut spectacol pentru Fiii 

Gorjului prezenţi la întâlnirea anuală de la Tg-Jiu. 

 - 29 iunie – spectacol la Căpreni – Zilele Comunei. 

 

 Iulie 2014. 

 Iniţial această lună a fost propusă pentru concediu de odihnă al artiştilor din ansamblu. Nu s-a 

reuşit integral, datorită unor manifestări care au impus prezenţa ansamblului. 

 Astfel, în perioada 2-4 iulie 2014, ansamblul nostru a susţinut cea de-a II-a ediţie a Festivalului 

Marin Ghiocel de la Giurgiu, în semn de omagiu şi recunoştinţă pentru activitatea desfăşurată de către 

marele dirijor la ansamblul nostru. 

 În 22 iulie am răspuns, cu un spectacol, invitaţiei Unităţii Militare de la Tg-Cărbuneşti, iar în 29 

iulie am fost angrenaţi în manifestările prilejuite de Ziua Imnului României. 

 

 August 2014. 

 Manifestarea de căpătâi a acestei luni a fost Festivalul Internaţional de Folclor dar, dincolo de 

acest festival „Doina Gorjului” a fost prezentă şi în alte spectacole şi, nu în ultimul rând, a susţinut 

Festivalul de la Tismana. 

 Aşadar: 

 - 1 august – am acompaniat concurenţii şi am susţinut spectacol la Festivalul concurs al tineretului 

de la Godineşti. 

 - 3 august – Primăria Bălăneşti a organizat în premieră ziua acestei localităţi, la care am fost 

prezenţi cu spectacol. 

 - 6 august – sărbătoare religioasă „Schimbarea la faţă” – manifestări folclorice la Tg-Logreşti ce au 

inclus şi prezenţa „Doinei Gorjului”. 

 - 10 august – spectacol la Baia de Aramă – Zilele Oraşului. 

 - 14-15 august – Festivalul cântecului, jocului şi portului popular gorjenesc de la Tismana. 

Ansamblul „Doina Gorjului” a avut un rol primordial în desfăşurarea întregului festival, atât în 

desfăşurarea concursului, cât şi cu spectacol în târgul de la Tismana. 

 - 18-22 august – Festivalul Internaţional de Folclor, ediţia a XII-a.  



Consiliul Județean Gorj             Raportul Președintelui 2014 

 
 

128 
 

Au participat două ansambluri artistice din Bulgaria (Vidin şi Plevna) şi câte unul din Italia 

(Agrigento-Sicilia), Serbia (Valea Timocului), Republica Moldova (Chişinău), Ucraina (Cernăuţi), Macedonia 

(Novaci) şi Algeria. 

Spectacolele au avut loc pe esplanada amfiteatrului din strada Victoria cât şi în localităţi din judeţ. 

Festivalul s-a încheiat cu o seară românească de folclor pe Insuliţă în data de 22 august. 

 Şi la această ediţie festivalul s-a bucurat de o largă audienţă, de un număr mare de spectatori şi 

de aprecieri pozitive, elemente care ne dau dreptul să afirmăm că a fost o ediţie reuşită. 

 - 29 august  a încununat seria acţiunilor „Doinei Gorjului” cu un spectacol la Alexandria, la invitaţia 

autorităţilor locale, cu prilejul zilelor acestui municipiu. 

 

 Septembrie 2014. 

O lună foarte bogată în manifestări pentru „Doina Gorjului”, care a debutat cu un spectacol la 

Otopeni, (5 septembrie) în cadrul zilelor acestei localităţi. 

 În perioada 6-27 septembrie 2014 s-a derulat o nouă ediţie a îndrăzneţului proiect turistic 

„Redescoperă Gorjul”, proiect organizat excelent de către Consiliul Judeţean Gorj şi încheiat cu o 

săptămână a turismului gorjean în parteneriat cu Autoritatea Naţională de Turism intitulată sugestiv „Vino 

acasă la Brâncuşi”. 

 Alături de celelalte instituţii culturale din subordinea Consiliului Judeţean Gorj şi de toţi factorii 

implicaţi „Doina Gorjului” a fost o prezenţă activă şi remarcată în cadrul proiectului răspunzând atât 

angajamentelor din proiect cât şi celorlalte „provocări”, legate de protocoalele prganizate în cinstea 

oaspeţilor sosiţi în judeţul nostru. 

 Vom încerca în cele ce urmează o creionare a manifestărilor. 

 - 7 septembrie – spectacol la Berleşti – ziua localităţii. 

 - 8 septembrie – spectacol la Stoina – sărbătoare în comună prilejuită de Naşterea Maicii 

Domnului. 

 - 13-14 septembrie – „Nuntă gorjenească” – spectacole susţinute la Muzeul Tehnicii populare de 

la Curtişoara. 

 - 19 septembrie – spectacol în parteneriat cu Radio Accent la Teatrul de Vară din Tg-Jiu. Radioul 

şi-a sărbătorit 3 ani de activitate. 

 - 21 septembrie – Sărbătoare pastorală la Baia de Fier – Coborâtul oilor de la munte. 

 - 22 septembrie – această zi a marcat deschiderea manifestărilor din cadrul proiectului „Vino 

acasă la Brâncuşi”, în parteneriat cu Agenţia Naţională de Turism Bucureşti. Festivitatea a avut loc la 

Camera de Comerţ ţi Industrie Bucureşti şi a cuprins şi contribuţia ansamblului nostru. 

 - 25 septembrie – spectacol de romanţe pe esplanada amfiteatrului din strada Victoriei. 

 - 26 septembrie – spectacol folcloric in aceeaşi locaţie(amfiteatru). 

 - 28 septembrie – deplasarea ansamblului în capitală, întâlnirea anuală organizată de către Liga 

Culturală „Fiii Gorjului din Bucureşti”. 
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 Octombrie 2014. 

 Această lună a prilejuit pentru „Doina Gorjului” o experienţă nouă şi o prezenţă remarcabilă, 

încununată de succes, cu un spectacol la Viena, la invitaţia Ambasadei României în Austria şi Asociaţiei 

„Mihai Eminescu” cu sediul în capitala Austriei. 

 Este meritul artiştilor ansamblului nostru care au făcut parte din „Lotul Viena” pentru ropotele de 

aplauze culese în spectacol cât şi pentru aprecierile unanime a celor care au urmărit spectacolul pe 

internet. Evenimentul a avut loc pe 25 octombrie. 

 Luna octombrie 2014 a cuprins şi alte manifestări artistice în care „Doina Gorjului” a avut o 

prezenţă activă, anterioare turneului din Austria. 

 Astfel: 

 - 1 octombrie –Ansamblul nostru a fost prezent la Bucureşti, la Sala Palatului, în primul spectacol 

omagial închinat Marii Doamne a folclorului românesc, Marioara Murărescu. 

 - 11 octombrie – Consiliul Judeţean Gorj şi Primăria municipiului Tg-Jiu şi-au încununat eforturile 

pe linia stimulării şi dezvoltării turismului cu „Mărul de Aur”, distincţie acordată în sensul recunoaşterii 

acestor eforturi. „Doina Gorjului” a fost implicată şi antrenată din plin în ciclul de manifestări organizate 

cu acest prilej. 

 - 16 octombrie – spectacol la Tismana prolejuit de Festivalul Castanelor. 

 - 17 octombrie – spectacol la Shoping City Mall Tg-Jiu, cu ocazia inaugurării acestuia. 

 - 18-19 octombrie – Ansamblul „Doina Gorjului” a participat la manifestările artistice, prilejuite de 

ediţia I a Festivalului Toamnei de la Tg-Jiu. 

 

 Noiembrie 2014. 

 Manifestarea de căpătâi a acestei luni, cu rezonanţe pe plan naţional şi chiar intenaţional, a fost 

Festivalul Cântecului Popular Românesc „Maria Lătăreţu”(ediţia a XXI-a), desfăşurat în perioada 3-6 

noiembrie. 

 Festivalul, printre cele mai mari de profil din România, a fost şi rămâne o rampă adevărată pentru 

lansarea tinerelor talente în domeniul interpretării cântecului popular românesc. 

 Dovada de necontestat în sensul acesta o constituie numărul mare de concurenţi prezenţi la 

startul concursului şi în 2014, cât şi valoarea câştigătorilor premiilor festivalului. 

 Alte acţiuni desfăşurate în noiembrie 2014 care au ocazionat prezenţa şi implicarea ansamblului 

nostru: 

 - 13 noiembrie – Bucureşti. Deschiderea Târgului de Turism de la ROMEXPO. 

 - 22 noiembrie 2014 – spectacol la Timişoara, la întâlnirea anuală organizată de Liga Culturală „Fiii 

Gorjului în Banat”. 

 - 23 noiembrie – spectacol la Sibiu cu prilejul împlinirii de către Ansamblul Artistic  Profesionist 

„Cindrelul Junii Sibiului” a 70 de ani de activitate, cât şi în cadrul ediţiei din 2014 a festivalului „Ioan 

Macrea”. 

 - 30 noiembrie – spectacol de Sfântul Andrei la Pocruia – Tismana. 
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 Decembrie 2014. 

 În fiecare an de la Revoluţie încoace, această lună debutează cu o zi sfântă pentru neamul nostru 

românesc, Ziua Naţională a României. 

 De câţiva ani buni încoace Consiliul Local şi Primăria Municipiului Tg-Jiu, în parteneriat cu Consiliul 

Judeţean Gorj şi Prefectura judeţului nostru, cu sprijinul altor instituţii, i-au obişnuit pe târgujieni cu 

manifestări de amploare care, dincolo de Sărbătoarea Naţională, marchează şi începutul sărbătorilor de 

iarnă. 

 Şi anul acesta „Doina Gorjului” a fost o prezenţă activă în toate manifestările organizate în cursul 

acestei zile. 

 Mai mult de atât, nu greşim dacă vom spune că nu am fost deloc ocoliţi în derularea întregului 

ciclu de manifestări cultural-artistice  pe tot parcursul lunii decembrie. 

 Subliniem în mod deosebit, măcar trei dintre acestea:  

- Spectacolul umanitar din 18 decembrie în parteneriat cu televiziunea NSAT Tv. 
- Spectacolul din 22 decembrie pentru eroii şi urmaşii eroilor Revoluţiei din 1989. 
- Spectacolul – de asemenea umanitar – din 23 decembrie în parteneriat cu Tv SUD. 

 

 

 

   

 

 

 Simpla înşiruire a manifestărilor artistice şi spectacolelor în cadrul cărora a fost prezentă „Doina 

Gorjului” poate da naştere la păreri diferite în ceea ce priveşte activitatea ansamblului nostru. 

 Celor nemulţumiţi vrem să le spunem că fiecare dintre manifestări de mici sau mari dimensiuni, 

include un volum imens de muncă, de pregătiri intense, de repetiţii şi, astfel încât să fim pe măsura 

aşteptărilor publicului de la nişte profesionişti adevăraţi aşa cum sunt artiştii „Doinei Gorjului”. Aşadar, nu 

se pune problema de a fi stat „degeaba” între spectacole. 

 Celor ce sunt încântaţi de evoluţia ansamblului nostru le mulţumim şi le răspundem prin  

a-i asigura că nu vrem să ne oprim aici, ci să ne continuăm ascensiunea, convinşi că întotdeauna, în tot şi 

în toate, există loc pentru mai mult şi pentru mai bine. 

 

 

 Acest raport, pe lângă faptul că nu intră în detaliile manifestărilor şi spectacolelor noastre, mai 

are o „hibă ” : – nu cuprinde şi acţiunile „mărunte” pe care le putem cataloga făcând parte din cotidianul 

activităţii noastre. 

 Ba chiar am omis nenumăratele parteneriate şi colaborări cu televiziunile locale şi naţionale, cu 

posturile de radio şi cu presa scrisă. 

 Nu am amintit nimic, spre exemplu, despre nenumăratele prezenţe ale corpului de balet al 

ansamblului nostru în emisiunea „O dată în viaţă” a TVR Bucureşti, deşi este meritul nostru incontestabil. 

 Cu siguranţă ar fi mult mai multe de spus dar gorjenii şi în mod deosebit publicul spectator 

aşteaptă fapte de la noi, concretizate în spectacole de calitate, care să valorifice la un nivel mereu superior 

inestimabila bogăţie a tradiţiilor folclorice ale românilor. 
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 În strânsă legătură cu activitatea practică(de spectacole), cu manifestările culturale pe care le 

organizăm sau le care participăm în calitate de invitaţi, se află latura economică a muncii noastre. 

 Vom încerca, în cele ce urmează, o analiză „la obiect” a bugetului pe 2014. 

 Din capul locului trebuie să recunoaştem că, în ciuda faptului că activitatea culturală a fost 

susţinută, rezultatele financiare nu au fost pe măsură. 

 Ne referim la gradul de realizare a veniturilor proprii, ce fac obiectul implicării directe a instituţiei 

noastre, în comparaţie cu subvenţiile pe care le primim de la Consiliul Judeţean Gorj. 

 Ar mai fi ceva de spus înainte de a trece la analiza concretă: 

 Diferenţa mare dintre subvenţie şi veniturile proprii nu trebuie să deranjeze pe nimeni. 

 Niciodată activitatea culturală nu s-a putut şi nu se va putea autofinanţa decât în mică măsură, 

ceea ce înseamnă că „grosul” susţinerii financiare trebuie se vină din altă parte, în cazul nostru din 

subvenţii. 

 Bugetul anului 2014 s-a cifrat iniţial, la capitolul venituri, la suma de 2299 mii lei, din care 2000 

mii lei subvenţii şi 299 mii lei venituri proprii. 

 Am mai primit ulterior, cu ocazia unor rectificări, suma de 110 mii lei, din care: 

  -60 mii lei pentru Festivalul Internaţional de Folclor; 

  -50 mii lei pentru Festivalul „Maria Lătăreţu” şi deplasarea ansamblului la Viena, 

în data de 25 octombrie 2014, la invitaţia Ambasadei României în Austria. 

 Dacă subvenţia a fost în totalitate încasată şi cheltuită, nu acelaşi lucru se poate spune despre 

veniturile proprii. 

 Acestea au fost realizate în procent de 90,46%, ceea ce, în cifre, înseamnă 270,493 mii lei. 

 A rămas neîncasată suma 17,647 mii lei, care dacă ne-ar fi intrat în cont, ar fi urcat la 96% 

procentul de realizare a veniturile proprii. 

 Este o situaţie ce nu trebuie să ne lase induferenţi şi nici măcar să ne liniştească, indiferent de 

motivele ce ar putea fi invocate. 

 Oricum, e bine de ştiut că, în ciuda faptului că România nu mai este în criză, ba chiar se situează 

pe un trend ascendent, banii sunt tot mai puţini în buzunarul românilor şi în bugetele autorităţilor publice 

locale. 

 Acest adevăr, aşa cum afirmam mai sus, nu trebuie să ne liniştească ci, dimpotrivă să ne alerteze 

în vederea găsirii unor soluţii. 

 Capitolul cheltuieli se compune în principal din două subcapitole mari: 

- Salarii – 1529,691 mii lei; 
- Cheltuieli materiale – 849,816 mii lei. 
În cadru cheltuielilor materiale ponderea o deţine art.20.01.09, respectiv 504,47 mii lei, sumă care 

include colaborările, scenografii spectacole, prestări servicii pentru spectacole(lumini, sonorizare, 

transmisii Tv, masă şi cazare pentru participanţii la festivaluri). 
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 De asemenea o pondere însemnată o deţin chiriile, având în vedere că am plătit 96,00 mii 

lei(aproape 1 miliard de lei vechi) pentru spaţiile pe care le folosim în imobilul Casei de Cultură a 

Sindicatelor. 

 Şi, dacă vorbim despre acest imobil, tragem din nou semnalul găsirii unei soluţii de a fi trecut în 

proprietatea sau în administrarea Consiliului Judeţean Gorj, măcar pentru simplul motiv că se deteriorează 

de la o zi la alta sub privirile tuturor. 

 Această retrospectivă asupra bugetului instituţiei noastre pentru anul 2014 nu trebuie să fie decât 

o bază de pornire către o activitate susţinută şi mai bine structurată, inclusiv din punct de vedere financiar, 

în anul 2015 cât şi în anii următori. 

 Ne propunem să susţinem cât mai multe evenimente, cu costuri cât mai reduse, dar nu ne putem 

nici măcar închipui că am putea rezista fără subvenţiile Consiliul Judeţean Gorj. 

 Nu ne rămâne decât, prin calitatea spectacolelor şi a repertoriului prin seriozitate, prin dăruirea 

şi talentul artiştilor noştri, să dovedim suntem demni de această susţinere. 
 

2. Biblioteca Judeţeană „Christian Tell” Gorj   

Biblioteca Judeţeană Christian Tell, instituţie publică în subordinea Consiliului Judeţean Gorj, 

funcţionează în baza legii 334/2002 a bibliotecilor şi îndeplineşte funcţia de bibliotecă publică pentru 

comunitatea gorjeană. Pentru comunitate, biblioteca are rolul de spaţiu cultural activ, de spaţiu de 

socializare,  care combină serviciile tradiţionale cu serviciile noi de bibliotecă, fiind  centrul informaţional 

comunitar cu cea mai acoperitoare bază de date şi unul dintre  principalii actori culturali al comunităţii. 

Valoarea Bibliotecii judeţene constă în ştiinţa prelucrării şi comunicării unităţilor bibliografice deţinute 

într-un format accesibil şi adaptat tuturor categoriilor de beneficiari existenţi şi potenţiali ai serviciilor 

sale. 

Activitatea desfăşurată în cursul anului 2014 a urmărit să îndeplinească obiectivele Strategiei de 

dezvoltare a sistemului judeţean de biblioteci publice din judeţul Gorj 2014-2020, adoptată prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean Gorj nr. 34/2013, parte a Strategiei de dezvoltare durabilă a judeţului Gorj 2011-2020. 

 Prin programul minimal, în anul 2014, am propus 39 de proiecte şi s-au realizat 47 de proiecte 

adresate unor grupuri ţintă specifice, răspunsul comunităţii fiind foarte bun. În total proiectele, educative 

(educaţie nonformală, consursuri, sesiuni de informare, comunicare, la care s-au adăugat lansări de carte 

ocazionale) alături de cele 110 evenimentele organizate de Centrul Europe Direct Gorj) au avut 11.643 

beneficiari (dintre aceştia 8173 au participat la evenimente organizate în spaţiile bibliotecii, iar 3461 sunt 

beneficiarii la care biblioteca a ajuns, trecând dincolo de ziduri). Serviciile tradiţionale de bibliotecă au 

avut 8944 utilizatori, iar  în Centrele cu Acces Public la computere conectate la internet, dobândite în 

urma participării la programul Biblionet, s-au înregistrat  22.217 sesiuni internet (8907 beneficiari) . 

 Programul Memorie şi identitate locală a cuprins 19 de proiecte (15 mici şi 4 medii) care au avut 

627 de beneficiari care au participat activ la evocarea unor momente importante din istoria culturală a 

judeţului. De asemenea, în această categorie de proiecte intră şi festivalurile cu caracter interjudeţean şi 

naţional, aşa cum sunt Festivalul de Literatură „Tudor Arghezi”, Atelierul Naţional de Poezie „Serile la 

Brădiceni”, Festivalul „Ion Cănăvoiu”, care, pe lângă publicul local, au permis participarea invitaţilor din 

ţară şi de peste hotare. 
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Programul Biblioatelier s-a adresat cu precădere bibliotecarilor publici din judeţ, adăugându-se 

activităţilor de formare pe care Biblioteca Judeţeană  le întreprinde în mod regulat, în îndeplinirea rolului 

de îndrumător metodologic. În anul 2014, programul a cuprins şi proiectul de organizarea a Conferinţei 

ANBPR – Biblionext , cu tema Bibliotecile publice – motorul dezvoltării durabile a comunităţilor, 

adresându-ne bibliotecarilor publici din România. Beneficiarii proiectelor propuse în cadrul acestui 

program sunt într-un număr semnificativ mai mare ca în anul 2013 – 349. Prin implementarea acestui 

program, Biblioteca Judeţeană „Christian Tell” Gorj reuşeşte să atingă un important obiectiv strategic: 

Dezvoltarea Bibliotecii Județene Christian Tell Gorj sub toate aspectele instituționale – infrastructură, 

resurse umane, colecții, servicii; O.S. 1. Consolidarea corpului profesionist de bibliotecari, capabili să pună 

în valoare colecțiile  și  serviciile în scopul dezvoltării durabile a comunității. 

Programul Biblioteca a treia casă se adresează tuturor categoriilor de vârstă, dar principalii 

beneficiari sunt copii şi tinerii. În cadrul acestui program au fost propuse şi realizate 7 proiecte (6 mici  şi 

unul mediu) care au avut drept rezultat participarea la ateliere aunui număr de 1899 de beneficiari. Ca şi 

în anii trecuţi, Atelierele de vacanţă ale bibliotecii rămân un proiect de succes, care, prin grija 

bibliotecarilor, oferă copiilor şi tinerilor din comunitate o alternativa educativa la petrecerea timpului 

liber din vacanţă, bucurându-se, în acelaşi timp, de aprecierea părinţilor. Ce este de remarcat, în acest 

an, implicarea voluntarilor Centrului Europe Direct Gorj (şi, pe cale de consecinţă, ai Bibliotecii), în 

susţinerea atelierelor de vacanţă. 

 În cadrul programului Educaţia nonformală am  desfăşurat 9 proiecte (3 medii şi 6 mici), care au 

avut 647 de beneficiari. În cadrul lor s-au furnizat cursuri pentru comunitate, s-audesfăşurat concursuri 

de lectură pentru copii şi s-au propus activităţi comune pentru părinţi şi copii . Proiectul Şi eu ştiu să utilizez 

computerul!,  care a vizat iniţierea persoanelor vârstnice în utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicării 

s-a bucurat de succes, 18  persoane vârstnice au fost iniţiate în utilizarea computerului. Acestui curs 

destinat membrilor comunităţii, li s-a adăugat cel de limba engleză sau Facebook desfăşurate de Centrul 

Europe Direct Gorj. Proiectele desfăşurate în cadrul acestui program au permis crearea unei legături 

puternice între generaţii şi au îmbunătăţit abilităţile tinerilor, oferind în acelaşi timp seniorilor 

posibilitatea de a-şi împărtăşi experienţa. Precizăm aceste aspecte pentru că, voluntarii Centrului Europe 

Direct, tineri, elevi la liceele din Gorj, au predat limba engleză pentru seniori. Acest răspuns ne motivează 

să continuăm acest program şi în anii următori, mai ales că biblioteca publică joacă un important rol de 

centru de formare pentru comunitate. 

Programul Centrul Europe Direct Gorj este consecinţa obţinerii finanţării nerambursabile pentru 
găzduirea acestui Centru în perioada 2013-2017. Proiectul este multianual, finanţarea acordându-se 
pe baza planului de acţiune depus în fiecare an, valoarea maximă a grantului acordat anual de Comisia 
Europeană fiind de 20.000 Euro la care se adaugă 20.000 de Euro cofinanţarea Consiliului Judeţean. 
Pentru îndeplinirea misiunii sale, Centrul Europe Direct Gorj a realizat în anul 2014 activităţi de 
informare, comunicare şi sensibilizare a comunităţii asupra problematicii europene cu următoarele 
rezultate: 
110 evenimente la care au participat 6501 persoane, după cum urmează 

- 93 de evenimente organizate pentru public ţintă (copii, tineri, seniori, ONG-uri, administraţie publică) 
care au avut 4770 de beneficiari. 

- 3 evenimente organizate pentru public larg, care au avut 1110 de beneficiari 
- 14 evenimente în parteneriat cu alte entităţi, pentru care s-au înregistrat 621 de beneficiari. 
- Furnizare de informaţii directe la sediul centrului pentru 691 de persoane 
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- Realizarea şi întreţinerea unei pagini web pe care s-au postat 152 informaţii 
- Realizarea şi întreţinerea unei pagini de Facebook, apreciată de 2788 de persoane 
- Au fost publicate 11 newslettere cu informaţii pe teme europene, distribuite către cel puţin 466 de 

contacte (biblioteci publice locale, consilieri judeţenei, presa locală, voluntarii centrului) 
- Realizarea şi distribuirea a două publicaţii – Eurocultura locală şi Eroi din Europa de ieri pentru 

generaţia de astăzi 
- Realizare şi distribuire de materiale promoţionale. 

Rezumând, sesiunile de informare pe tematica drepturilor cetăţeneşti europene, pe tema 
constituirii şi funcţionării UE, dezbaterile asupra valorilor europene, concursurile, cursurile concepute 
şi dezvoltate în centru, promovarea şi formarea deprinderilor de voluntariat pentru tinerii din 
comunitate, evenimentele în aer liber organizate, au adus vizibilitate acestui nou serviciu oferit de 
Bibliotecă, cel puţin pentru cei 7192 beneficiari direcţi ai acestor acţiuni. 

 
 Dezvoltarea unui corp profesionist de bibliotecari este unul dintre obiectivele noastre, astfel că 

în anul 2014  angajaţii Bibliotecii Judeţene Christian Tell Gorj au participat la 37 de programe de formare 

profesională – Îmbunătăţirea competenţelor de comunicare interpersonală, managementul voluntarilor, 

Noul Cadrul Financiar Multianual 2013-2020, Scriere şi management de proiecte în context Erasmus plus, 

managementul voluntarilor şi al programelor de voluntariat . 

În perioada 8-11 octombrie 2014, Biblioteca Judeţeană „ Christian Tell Gorj” a organizat la Târgu 

Jiu conferinţa de toamnă a ANBPR-  Conferinţa Naţionlă a ANBPR – Biblioteca publică mororul dezvoltării 

durabile a comunităţilor, Întregul concept al sesiunilor de plen şi al atelierelor a fost rezultatul 

bibliotecarilor gorjeni, ANBPR apreciind efortul nostru. În cele 3 zile de Conferinţă au fost prezenţi la 

Târgu Jiu 370 de invitaţi. Toţi bibliotecarii publici din biblioteca judeţeană şi majoritatea celor din 

bibliotecile publice din judeţ au participat la lucrările Conferinţei. În cadrul acesteia s-au prezentat 

exemple de bune practici locale – Centrul Europe Direct Gorj, Activitatea Bibliotecii Orăşeneşti „Nicolae 

Diaconu” Ţicleni. Un alt punct tare al organizării Conferinţei la Târgu Jiu este faptul că toţi bibliotecarii 

gorjeni au avut oportunitatea dezvoltării profesionale învăţând din experienţele altor colegi din ţară şi 

expuse în sesiunile de plen, dar şi din participarea la atelierele interactive(6 la număr) pe teme diverse şi 

suţinute de specialişti cunoscuţi. Considerăm că prin organizarea acestui eveniment am contribuit nu 

doar la dezvoltarea profesiei de bibliotecar, ci şi la promovarea patrimoniului cultural local, dar şi la 

promovarea turismului în judeţul Gorj 

Biblioteca Judeţeană Christian Tell Gorj are funcţia de îndrumare metodologică a bibliotecarilor şi 
bibliotecilor publice din judeţ. În anul 2014 am continuat să menţinem reţeaua de biblioteci publice 
formată prin Programul Biblionet prin sprijin permanent acordat colegilor noştri bibliotecari din 
bibliotecile publice. Am organizat pentru aceştia două ateliere profesionale, iar în perioada 8-11 
octombrie 2015 au fost prezenţi la lucrările Conferinţei Naţionale a ANBPR, forul profesional al 
bibliotecarilor, ale cărei lucrări s-au desfăşurat la Târgu Jiu, oferindu-le prilejul de a face schimburi de 
experienţă cu bibliotecari publici din ţară, precum şi de a învăţa din bunele practici prezentate în cadrul 
lucrărilor Conferinţei. 

În anul 2014 am continuat să modernizăm spaţiile bibliotecii în scopul de a oferi utilizatorilor 

noştri un confort crescut în spaţiile bibliotecii. Lucrările au constat modernizarea sălii de lectură pe care 

am reuşit să o transformăm într-un spaţiu multifuncţional – sală de lectură, centru cu acces public la 

calculatoare şi spaţiu pentru activităţi culturale şi evenimente.  

Pentru anul 2014 obiectivele Bibliotecii Judeţene Christian Tell Gorj sunt: 
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- dezvoltarea de servicii noi de bibliotecă, pe lângă cele tradiţionale, care să atragă un 
număr cât mai mare de utilizatori  - termen permanent 

- dezvoltarea şi comunicarea colecţiilor – termen permanent 
- realizarea proiectelor culturale prevăzute şi cuprinse în Agenda Culturală a Judeţului – 

termen – conform programului anunţat în agendă 
- continuarea implementării proiectului CENTRUL EUROPE DIRECT GORJ 

 

3. Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ștefulescu” 

a) Evoluţia instituţiei în raport cu mediul în care îşi desfăşoară activitatea şi în raport cu sistemul 

instituţional existent: 

 

a.1. prezentarea succintă a colaborării cu instituţiile/organizaţiile culturale care se adresează 

aceleiaşi comunităţi – tipul/forma de colaborare după caz, proiectele desfăşurate împreună cu acestea; 

1. Biblioteca Judeţeană  „Christian Tell” Gorj – instituţie de cultură aflată în subordinea Consiliului 

Judeţean Gorj – asigură egalitatea accesului la informaţii şi la documentele necesare informării, educaţiei 

permanente, petrecerii timpului liber şi dezvoltării personalităţii utilizatorilor, fără deosebire de statut 

social ori economic, vârstă, sex, apartenenţă politică, religioasă sau etnică. 

2. Centrul Municipal de Cultură „Constantin Brâncuşi”Târgu-Jiu – instituţie de cultură aflată în 

subordinea Consiliului Local al Municipiului Târgu-Jiu – desfăşoară activităţi în domeniul cultural, de 

informare şi de educaţie permanentă, reprezentând servicii culturale de utilitate publică, cu rol în 

asigurarea coeziunii sociale şi accesului la informaţie. 

3. Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj este un aşezământ 

cultural aflat sub autoritatea Consiliului Judeţean Gorj având  atribuţii fundamentale ca: cercetarea, 

conservarea, protejarea, transmiterea, promovarea şi punerea în valoare a culturii tradiţionale a Gorjului. 

4. Şcoala Populară de Artă, Târgu-Jiu – instituţie de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean 

Gorj – este un aşezământ cultural de drept public şi instituţie de spectacole şi concerte. 

5. Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” – instituţie de cultură aflată în subordinea 

Consiliului judeţean Gorj – desfăşoară activităţi profesioniste de cercetare şi realizare de spectacole  pe 

baza unui repertoriu ales prin elaborarea şi susţinerea de spectacole la sediu şi în judeţ, prin turnee în ţară 

şi străinătate. 

6. Serviciul Judeţean Gorj al Arhivelor Naţionale este o filială teritorială a Arhivelor Naţionale care are 

ca atribuţii principale administrarea, supravegherea şi protecţia specială a documentelor care alcătuiesc 

Fondul arhivistic Naţional, precum şi punerea acestuia în valoare prin activităţi culturale. 
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7. Direcţia Judeţeană pentru Cultură Gorj – serviciul public desconcentrat al Ministerului Culturii – 

îndeplineşte atribuţiile prevăzute de lege în domeniul protejării patrimoniului cultural naţional, 

colaborează cu autorităţile publice şi instituţiile specializate pentru protejarea şi punerea în valoare  a 

bunurilor din patrimoniul cultural naţional etc. 

8. Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu” – instituţie aflată în subordinea Consiliului Local al municipiului 

Târgu Jiu are ca obiect de activitate realizarea de producţii/coproducţii artistice autohtone şi universale 

constând din spectacole de teatru, spectacole muzical-coregrafice cu scopul promovării actului de cultură, 

a educării publicului spectator. 

9. Colecţiile etnografice şi istorice din judeţ. Muzeul s-a implicat în amenajarea expoziţională a Casei-

muzeu „Maria Apostol” şi a punctului muzeal din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie „Tudor 

Vladimirescu” de la Dobriţa, comuna Runcu, care promovează identitatea locală, cultura şi civilizaţia 

comunităţii locale. 

 a.2. participarea în calitate de partener (coorganizator, coiniţiator, invitat, participant etc.) la 

programe, proiecte europene/internaţionale – lista acestora şi o scurtă descriere a lor. 

1. Managementul Integrat al Ariei Naturale Protejate de Importanţă Comunitară ROSCI0128 

Nordul Gorjului de Est (2012-2014). 

Acest proiect demarat, de către  SC Butterfly Effect SRL, având Codul SMIS-CSNR 37816 este cofinanţat 

din Fondul European de Dezvoltare Regională şi Bugetul de Stat, prin Programul Operaţional Sectorial 

„Mediu”, Axa Prioritară 4 „Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia 

naturii”, Domeniul major de intervenţie – Dezvoltarea infrastructurii şi a planurilor de management 

pentru protejarea biodiversităţii şi reţelei Natura 2000. 

Parteneri: Consiliul Judeţean Gorj, Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu”, Universitatea 

Constantin Brâncuşi – Târgu Jiu, Muzeul Olteniei şi Asociaţia Salvaţi Dunărea şi Delta. 

Obiectivele proiectului sunt: 

 protecţia şi conservarea biodiversităţii din aria naturală protejată de importanţă comunitară 

ROSCI0128 Nordul Gorjului de Est; 

 îmbunătăţirea măsurilor de conservare pentru speciile şi habitatele din aria naturală protejată 

de importanţă comunitară ROSCI0128 Nordului Gorjului de Est; 

 creşterea gradului de conştientizare a grupurilor ţintă privind importanţa conservării 

biodiversităţii pe teritoriul ariei naturale protejate de importanţă comunitară ROSCI0128 

Nordul Gorjului de Est. 

2. Expoziţia: Afişul polonez, secolul XXI. Expoziţie temporară. 
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Data şi locul: 06 – 26 februarie 2014, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 

Partener: Ambasada Poloniei – Secţia Culturală – Institutul Polonez din Bucureşti. 

3. Expoziţia: Mexic. Oameni şi locuri. Tradiţii şi obiceiuri.  (18 martie – 18 aprilie 2014) 

Parteneri: Ambasada Mexicului în România, Muzeul Naţional al Ţăranului Român. 

4. Expoziţia: În ritmul epocii. Viaţa Kazimierei Illakowiczowna. (25 martie – 25 aprilie 2014). 

Partener: Ambasada Republicii Polone la Bucureşti. 

5. Noaptea muzeelor. Expoziţii de bază şi temporare, momente coregrafice, muzică ambientală, 

teatru, face painting. 

Data şi locul: 17 mai 2014, Muzeul de Istorie şi Arheologie, Muzeul de Artă, Muzeul de Literatură „Tudor 

Arhhezi” Târgu Cărbuneşti.. 

Parteneri: Centrul de Excelenţă Umană al Colegiului Naţional „Tudor Vladimirescu”, Târgu Jiu, Liceul de 

Arte „Constantin Brăiloiu” Târgu Jiu, Asociaţia „Măiastra” Constanţa. 

6. Zilele Europene ale Patrimoniului. Expoziţie temporară. 

Data şi locul: 19 septembrie 2014, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 

Parteneri: Direcţia Judeţeană pentru Cultură Gorj. 

7. Note Comune – Conectarea tradiţiilor populare cu ajutorul tehnologiei moderne. Proiect 

cultural. 

Data şi locul: 29 septembrie – 14 octombrie 2014, Clay Center for the Arts and Sciences, Charleston, 

Virginia de Vest, SUA. 

Partener: Clay Center for the Arts and Sciences, Charleston, Virginia de Vest, SUA. 

Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu”  este singurul muzeu din Europa care în anul 2014 a 

obţinut fonduri în cadrul programului Museums Connect în colaborare cu Clay Center for the Arts and 

Sciences din Charleston, Virginia de Vest. Museums Connect  este un program internaţional de 

parteneriate între muzee, finanţat de Departamentul de Stat al SUA şi administrat de Alianţa Americană 

a Muzeelor. 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

- dezvoltarea unei mai bune înţelegeri a propriei identităţi şi a culturii tradiţionale; 

- învăţarea despre diferenţele culturale dintre cele două ţări; 

- folosirea tehnologiei specifice secolului XXI ca instrument de învăţare continuă. 

Note Comune se desfăşoară în perioada 1 august 2014 – 31 iulie 2015, iar cele două instituţii participante 

au ca Parteneri Liceul de Muzică şi Artă „Constantin Brăiloiu” din Târgu Jiu şi Wahama High Scool din 

Mason County, Virginia de Vest. 
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 În cadrul său 25 de elevi români şi 25 de elevi americani, alături de patru artişti şi patru profesori 

(2 artişti români – 2 artişti americani, 2 profesori români – 2 profesori americani) vor învăţa şi dezvolta 

coceptul de educaţie nonformală Digital storytelling. 

 

a.3. lista acţiunilor de publicitate a proiectelor proprii ale instituţiei; 

1. Conferinţe de presă organizate cu ocazia unor evenimente culturale 

 - conferinţă de presă cu ocazia organizării expoziţiilor temporare în parteneriat cu Ambasada 

Mexicului în România (6 martie 2014) şi Ambasada Poloniei în România (20 martie 2014); 

 - conferinţă de presă prilejuită de organizarea evenimentului Noaptea muzeelor (14 mai 2014); 

 - conferinţă de presă cu ocazia organizării expoziţiei Coji a sculptorului Mircea Roman (2 iunie 2014); 

 - conferinţă de presă prilejuită de câştigarea proiectului  „Note comune – Conectarea tradiţiilor 

populare cu ajutorul tehnologiei moderne” în parteneriat cu Clay Center for the Arts din Charleston, 

Virginia de Vest (25 iulie 2014); 

-  conferinţă de presă organizată cu ocazia vernisării expoziţiei Cartea, păpuşa, povestea  (21 iulie 

2014); 

 - conferinţe de presă prilejuită de organizarea expoziţiei temporare Fiare şi ferecături a sculptorului Aurel 

Vlad (11 septembrie 2014); 

 - conferinţă de presă cu ocazia organizării reconstituirii istorico-militare a bătăliei de la Podului Jiului (16 

octombrie 2014); 

 -  conferinţă de presă prilejuită de organizarea festivalurilor folclorice ale copiilor „Filofteia Lăcătuşu” (3 

iunie 2014) şi „Domnica Trop” (9 octombrie 2014); 

 - conferinţe de presă organizată cu ocazia întoarcerea delegaţiei române de SUA ca urmare a primului 

schimb cultural ce a avut loc în cadrul proiectului „Note Comune-Conectarea tradiţiilor populare cu 

ajutorul tehnologiei moderne” (17 octombrie 2014). 

2. Conferinţe de presă cu ocazia unor cercetări arheologice sau descoperiri întâmplătoare. 

 - cercetările arheologice sistematice din aşezarea geto-dacică fortificată de la Stoina-Păişani – „La Cetate” 

(25 iunie 2014); 

 - cercetările de supraveghere arheologică efectuate pe DN66 (Rovinari – Bumbeşti Jiu( (6 august 2014); 

- descoperire întâmplătoare a unor schelete de soldaţi din primul război mondial în zona comunei Stăneşti. 

3. Conferinţe de presă organizate cu ocazia intrării în patrimoniul muzeului a unor bunuri culturale 

mobile (batoză de treierat din anul 1853, darac de lână din perioada interbelică etc.). 
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4. Redactarea de comunicate de presă cu ocazia activităţilor culturale derulate de muzeu (expoziţii 

de bază şi temporare, simpozioane, aniversări, evocări, lansări de carte, etc.). 

5. Interviuri acordate periodic în presa scrisă şi audio-vizuală corelate cu evenimentele culturale 

ale muzeului;  

6. Afişarea pe internet a evenimentelor culturale; 

7. Realizarea de bilete personalizate; 

8. Distribuirea de materiale de promovare cu prilejul participării la diferite activităţi culturale. 

a. 4. acţiuni întreprinse pentru îmbunătăţirea promovării/activităţi de PR  

de strategii media; 

 - editarea de afişe, pliante, flyere, cataloage; 

 - editarea de pliante, cărţi poştale, realizarea de insigne, magneţi, semne de carte, etc. cu obiectivele 

muzeului; 

- Parteneriate media; 

 - promovarea prin emisiuni radio şi TV; 

- promovarea pe site-ul muzeului (www.muzeugorj.ro); 

 - participarea la evenimente dedicate turismului gorjean – Zilele turismului gorjean (6 – 27 septembrie 

2014); 

 - gratuitate pentru copiii proveniţi din centrele de plasament; 

 - gratuitate pentru participanţii la expoziţii temporare, simpozioane, evocări, lansări de carte etc. 

 - gratuitate pentru elevii care participă la proiectul educaţional „Şcoala Altfel”; 

 - gratuitate pentru vizitatorii care participă la Noaptea muzeelor; 

 - gratuitate oferită persoanelor private de libertate; 

 - gratuitate copiilor implicaţi în programe metamuzeale; 

 - organizarea unor festivităţi în sălile de conferinţă ale muzeului; 

- promovarea prin intermediul instituţiilor culturale şi administrative din judeţ şi ţară; 

 - existenţa unui cerc de prieteni ai muzeului (colecţionari, artişti plastici, etc.) care promovează activitatea 

muzeului; 

 - acorduri de colaborare cu pensiuni, firme de turism,  în scopul promovării simultane; 

 - pagina de Facebook a Muzeului Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” 

a. 5. apariţii în presa de specialitate – dosar de presă aferent perioadei de raportare, prin ataşarea de 

articole 8cronici, recenzii, reportaje, anchete etc.), fără a fi ataşate comunicate de presă, ştiri sau 

anunţuri; 

http://www.muzeugorj.ro/
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 - În anul 2014 activitatea muzeului a fost reflectată în presa de specialitate după cum urmează: 

 137 apariţii în presa scrisă; 

 35 ştiri radio; 

 62 ştiri TV; 

 14 emisiuni TV; 

a.6. profilul  beneficiarului actual: 

 - analiza cifrelor estimate comparativ cu cele realizate; 

 - estimări pentru atingerea altor categorii de beneficiari, comparativ cu ultimul raport; 

 - analiza cifrelor estimate comparativ cu cele realizate. 

Din studiul realizat cu privire la dinamica vizitatorilor, atât individual cât şi în grupuri raportate la 

lunile fiecărui an, la anotimpuri, categorii de vârstă, provenienţă, se observă că cel mai mare număr de 

vizitatori se înregistrează în perioada de primăvară şi toamnă, când elevii sunt la şcoală. 

În lunile de vară, muzeul şi obiectivele sale din teritoriu sunt vizitate cu precădere de vizitatori 

individual din categoria adulţilor, români şi străini. 

O situaţie specială se întâlneşte la Casa-muzeu „Constantin Brâncuşi” de la Hobiţa şi de la Peştera 

Polovragi care sunt vizitate şi de grupuri de elevi care se află cazaţi în taberele şcolare ori pensiunile din 

Gorj sau judeţele limitrofe. 

De asemenea, cel mai mare flux de vizitatori de la Casa-muzeu „Constantin Brâncuşi” de la Hobiţa 

şi de la Peştera Polovragi se înregistrează în perioada lunilor de vară când sunt concediile. 

În categoria vizitatorilor străini individuali, uneori şi în grupuri se încadrează cetăţenii ai altor state 

aflaţi în vizită la rudele din judeţ, familii care efectuează concediul în România şi care tranzitează Gorjul, 

voluntari sau grupuri implicate în diverse proiecte europene ori internaţionale. 

Din statistica realizată pe anul 2014 rezultă că cei mai mulţi vizitatori s-au înregistrat la Peştera 

Polovragi, Casa-muzeu „Constantin Brâncuşi” de la Hobiţa, Muzeul de Istorie şi Arheologie, la Muzeul de 

Artă şi Muzeul Arhitecturii Populare din Gorj de la Curtişoara. 

Potrivit Planului de management pentru anul 2014 am estimat un număr de 61.890 beneficiari ai 

serviciilor culturale propuse de către muzeu. Din motive obiective această cifră nu a fost atinsă deoarece 

anul 2014 a fost ploios împiedicând, astfel, ca eventualii beneficiari să viziteze muzeul şi obiectivele sale 

din teritoriu, mai ales Peştera Polovragi, Muzeul Arhitecturii Populare din Gorj de la Curtişoara, casele 

memoriale şi casele-muzeu. Mai mult, cele două întâmplări tragice din a doua jumătate a anului 2013 din 

apropierea Peşterii Polovragi, dar şi închiderea Transalpinei au determinat o scădere substanţială a 

numărului de vizitatori la acest obiectiv al muzeului. 
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În anul 2014 numărul celor care au beneficiat de serviciile culturale ale  muzeului a fost de 54.217. 

- estimări pentru atingerea altor categorii de beneficiari comparativ cu ultimul raport: 

Pentru anul 2015 am estimat un număr de 62.000 de beneficiari ai serviciilor culturale de tip 

muzeal. 

În realizarea acestui deziderat au fost propuse programe şi proiecte orientate către public prin 

care dorim să obţinem o sporire a prezenţei acestuia în cadrul lor, iar pe de altă parte formarea unui 

public-partener specializat, diferenţiat pe categorii în funcţie de vârstă, statut familial, domenii de interes 

care să vadă în muzeu o sursă de informare, de recreere, dar şi un loc în care să participe activ la 

manifestările culturale şi de promovare a protejării patrimoniului cultural şi natural. 

În acelaşi timp pentru atingerea şi, chiar, depăşirea numărului de vizitatori estimaţi se va realiza o 

promovare mai agresivă prin consolidarea relaţiilor cu agenţiile de turism, industria hotelieră locală, 

montarea de indicatoare, răspândirea stradal de materiale promoţionale, flyere, emisiuni radio-tv, 

articole în presa scrisă etc. 

a. 7. realizarea unor studii vizând cunoaşterea categoriilor de beneficiari – măsurători cantitative 

şi calitative efectuate în perioada raportată; 

- pe termen scurt; 

- pe termen lung; 

Pe termen scurt: 

În cadrul muzeului a fost implementat sistemul de management al calităţii conform standardului 

internaţional ISO 9001: 2008. 

Pentru a contribui la îmbunătăţirea serviciilor culturale oferite de către muzeu s-a alcătuit un 

chestionar de evaluare a satisfacţiei clientului. 

Din analiza datelor obţinute şi pe anul 2014 rezultă că 89,5% dintre cei chestionaţi au considerat 

atitudinea muzeografilor foarte bună, iar 10,5% bună. În ceea ce priveşte activitatea de informare şi 

documentare a muzeului, 88% dintre cei evaluaţi a apreciat-o ca foarte bună, iar 12% ca bună. Marea 

majoritate a celor chestionaţi (98%) consideră că instituţia nu are puncte slabe. 

Vizitatorii care au venit la muzeul de istorie şi arheologie au remarcat seriozitatea muzeografilor, 

colecţiile prezentate, organizarea, exponatele, deschiderea faţă de public, curăţenia, modul de prezentare 

al informaţiei. 

Referitor la aspecte ale instituţiei ar trebui îmbunătăţite, vizitatorii apreciază că trebuie realizată 

mai multă promovare, extinderea spaţiului şi completarea expoziţiei cu noi exponate. 
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Pe termen scurt, beneficiarul ţintă al muzeului în anul 2014 a fost publicul vizitator care e variat 

din toate punctele de vedere: vârstă, sex, origine, interese, pregătire profesională, categorie socială etc. 

Acesta este alcătuit din comunitatea locală, elevi, turişti autohtoni, turişti străini, grupuri cu 

anumite caracteristici (studenţi, familii cu copii, persoane cu dizabilităţi) sau entităţi juridice. 

Beneficiarul ţintă pe termen scurt este: vizitatorul individual (român/străin), vizitatorul venit în 

grup (elevi, adulţi, români, străini), vizitatorul care aparţine unor grupe de vârstă diferite, alţi potenţiali 

vizitatori. 

Acestor consumatori culturali, muzeul le-a oferit şi în 2014 proiecte şi programe de calitate 

(expoziţii de bază şi temporare, programe metamuzeale etc.), dar şi diverse facilităţi. 

Beneficiarul ţintă pe termen lung este reprezentat de instituţiile de învăţământ, agenţiile de 

turism, hotelurile, motelurile, hostelurile, pensiunile turistice, ONG-urile care au în statut activităţi 

culturale sau de protecţia mediului, instituţiile muzeale din ţară, site-urile, presa scrisă şi audio-video, 

instituţiile de cultură, instituţiile administrativ locale, sponsorii. 

Beneficiarilor pe termen lung li s-au oferit în anul 2014 facilităţi ca materiale de promovare 

(pliante, cărţi poştale, suveniruri, etc.), oferte de preţ convenabile pentru instituţiile de învăţământ şi 

agenţiile de turism, invitarea la festivităţile organizate de muzeu, acordarea de diplome de excelenţă şi 

gratitudine. 

Cunoaşterea categoriilor de beneficiari ai muzeului a reprezentat şi în anul 2014 un punct de 

plecare privind implementarea unor politici de marketing adecvate pentru îndeplinirea misiunii instituţiei. 

Publicul muzeului a fost reprezentat în special de vizitatorii muzeului şi participanţii la diverse 

programe culturale (elevi, studenţi, familii, persoane în vârstă etc.). 

Pe lângă aceştia muzeul a relaţionat şi cu diferite ONG-uri, instituţii de cultură şi educaţie, 

reprezentanţi ai comunităţii locale etc. 

Pentru cunoaşterea categoriilor de beneficiari au fost utilizate ca mijloace de investigare: 

- chestionare de satisfacţie; 

- situaţii statistice privind fluxul turistic al obiectivelor din oraş şi din teritoriu; 

În creionarea portretului beneficiarului actual al manifestărilor culturale de tip muzeal trebuie 

avută în vedere diferenţa dintre categoriile de  vizitatori: 

 vizitatorul localnic ajunge la muzeu pentru a viziona o expoziţie temporară nouă, pentru 

un program metamuzeal, lansare de carte, etc. 

 turiştii străini şi români din exteriorul judeţului ajung pentru că nu au vizitat niciodată 

muzeul ori cu prilejul unui proiect cultural de anvergură; 
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 familiile cu copii ajung datorită curiozităţii copiilor, pentru un program metamuzeal ori 

pentru o festivitate specială; 

 adulţii sunt interesaţi de expoziţii de bază ori temporare, de recreere, suveniruri, 

realizarea unor fotografii, etc. 

 elevii ajung în grupuri coordonaţi de dascăli pentru a-şi fixa cunoştinţele de la şcoală atât 

în timpul anului şcolar, dar mai ales în cadrul programului Şcoala Altfel; 

 studenţii vin, mai ales, pentru căutarea unei bibliografii de specialitate, pentru efectuarea 

practicii ori pentru petrecerea timpului liber; 

 persoanele în vârstă ajung la muzeu pentru recreere şi delectare. 

a. 8. analiza utilizării spaţiilor instituţiei destinate publicului pentru primire, prezentare, 

producţie, prin delimitarea birourilor administrative sau a altor spaţii folosite de instituţie în acest scop. 

Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” are în administrarea sa următoarele spaţii: 

 Muzeul de Istorie şi Arheologie din strada Geneva, Nr. 8, Târgu Jiu adăposteşte expoziţia de bază, 

săli de expoziţii temporare, sală de conferinţă, birouri administrative, depozitele de arheologie, 

istorie şi ştiinţe naturale; 

 Muzeul de Artă din strada Traian, nr. 1, Târgu Jiu adăposteşte expoziţia de bază, depozite şi 

birouri; 

 Muzeul Arhitecturii Populare din Gorj, cartier Curtişoara, oraş Bumbeşti Jiu adăposteşte expoziţia 

în aer liber cu obiecte de arhitectură vernaculară, depozite, birouri şi atelierul de tâmplărie; 

 Casa-muzeu „Constantin Brâncuşi” din Hobiţa, comuna Peştişani adăposteşte expoziţia de bază; 

 Casa memorială „Ecaterina Teodoroiu”, Bulevardul Ecaterina Teodoroiu, municipiul Târgu Jiu, 

adăposteşte expoziţia de bază; 

 Casa memorială „Ion Popescu Voiteşti” din Voiteştii din Vale, comuna Bălăneşti, adăposteşte 

expoziţia de bază şi dispensarul comunal; 

 Casa Cartianu din satul Cartiu, comuna Turcineşti adăposteşte expoziţia de bază; 

 Casa memorială „Tudor Vladimirescu” din satul Vladimir, comuna Vladimir adăposteşte expoziţia 

de bază; 

 Casa-muzeu „Maria Lătăreţu” din Bălceşti, comuna Bengeşti-Ciocadia adăposteşte expoziţia de 

bază; 

 Muzeul de Literatură „Tudor Arghezi” din oraşul Tg- Cărbuneşti, strada Trandafirilor, nr. 43 

adăposteşte expoziţia de bază (memorialistică); 
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 Peştera Polovragi din satul Polovragi, comuna Polovragi la intrarea în Cheile Olteţului pe o lungime 

de 800 m. include circuitul vizitabil turiştilor; 

 Casa „Moangă - Pleşoianu” din satul Săcelu, comuna Săcelu preluată în administrare în anul 2010 

pentru a fi salvată din starea accentuată de degradare; 

 Cula „Cioabă - Chintescu” din satul Şiacu, comuna Slivileşti preluată în administrare în anul 2013 

pentru a fi salvată din starea accentuată de degradare. 

a. 9. îmbunătăţiri aduse spaţiilor în perioada raportată: modificări, reparaţii, reabilitări, după caz; 

În anul 2014 managementul muzeului a vizat soluţionarea următoarelor probleme: 

 Reamenajarea depozitelor de la Muzeul de Artă având ca fundament tipodimensionarea; 

 Reparaţii curente la  piva de la Padeş, (tencuieli interioare şi schimbarea învelitorii de şiţă) din 

cadrul Muzeului Arhitecturii Populare din Gorj de la Curtişoara; 

 Reparaţii curente la şopronul (schimbarea învelitoarei) gospodăriei Ion Cărigă de la Baia de Fier 

din cadrul Muzeului Arhitecturii Populare din Gorj de la Curtişoara; 

 Refacerea scării de lemn care asigură accesul la etajul casei popii Udrişte de la Plopşoru din cadrul 

Muzeului Arhitecturii Populare din Gorj de la Curtişoara; 

 Refacerea podului de lemn din cadrul Muzeului Arhitecturii Populare din Gorj de la Curtişoara; 

 Construirea unui şopron de lemn destinat expunerii obiectelor de dimensiuni mari din cadrul 

Muzeului Arhitecturii Populare din Gorj de la Curtişoara; 

 Construirea unei vetre de foc; 

 Reasamblarea conacului de la Racoţi din cadrul Muzeului Arhitecturii Populare din Gorj de la 

Curtişoara; 

 Modernizarea toaletelor de la Curtişoara şi Hobiţa. 

 Reparaţii curente la pivniţa de la Casa-muzeu „Constantin Brâncuşi” de la Hobiţa, com. Peştişani 

(înlocuirea învelitorii). 

b. Îmbunătăţirea activităţii profesionale a instituţiei: 

b. 1. proiecte proprii realizate în cadrul programelor la sediul instituţiei; 

I. Programul de cercetare ştiinţifică şi evidenţa patrimoniului cultural  

Proiectul s-a desfăşurat sub forma unor sub-proiecte ale căror obiective au fost: 

 Dezvoltarea şi evidenţa patrimoniului; 

 Promovarea valorilor istorice din judeţul Gorj, introducerea acestora în literatura de specialitate. 

I.1. Subproiectul – cercetarea ştiinţifică. 
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 Scop: Elaborarea riguroasă a unor proiecte care să prezinte într-o succesiune culturală şi 

cronologică evoluţia comunităţii umane sesizate arheologic pe teritoriul Gorjului din preistorie până în 

epoca medievală. 

 Cercetările arheologice preventive şi de supraveghere arheologică pe DN66 (Rovinari – 

Bumbeşti Jiu). 

 Investigaţiile arheologice realizate în perioada 2013-2014 au surprins în punctul „Lunci” o aşezare 

din epoca bronzului (cultura Verbicioara) cu locuinţe de suprafaţă care au avut ca inventar vase ceramice 

întregi şi fragmentare şi piese din bronz. 

 De asemenea, cercetările din zona castrelor romane de la Bumbeşti-Jiu „Gară”  şi  „Vârtop” au 

scos la iveală vestigiile unor clădiri realizate din piatră de râu legate cu mortar. Inventarul arheologic, 

specific secolelor II-III p.Chr. este foarte bogat fiind reprezentat de vase ceramice fragmentare, materiale 

de construcţie din ceramică şi fier, arme, piese de harnaşament, accesorii vetimentare etc. 

 Cercetarea de supraveghere arheologică în Defileul Jiului (Bumbeşti-Jiu – Petroşani). 

 Supravegherea arheologică realizată pe acest tronson de drum rutier în intervalul temporal 2013-

2014 nu a reliefat existenţa vreunui sit arheologic. 

 Cercetarea de diagnostic arheologic de pe „Varianta de Ocolire Târgu-Jiu”. 

 Investigaţiile arheologice efectuate în perioada noiembrie-decembrie 2014 au depistat 6 situri 

arheologice noi care aparţin epocilor bronzului, geto-dacice şi medievală cu inventarul aferent reprezentat 

numai din fragmente ceramice. 

I 2. Subcapitolul – Evidenţa patrimoniului cultural mobil. 

I.2.1. Evidenţa analitică a patrimoniului cultural mobil. 

 Scop: Întocmirea documentelor de evidenţă a patrimoniului cultural mobil aflat în depozitele 

muzeului. 

Proiecte realizate. 

 Introducerea în programul de evidenţă informatizată DCPAT-CIMEC a unui număr de 2000 de 

bunuri culturale existente în patrimoniul muzeului. 

 Înregistrarea în format digital a unui număr de 6500 bunuri culturale extrase din Registrele de 

evidenţă analitică. 

 Întocmirea a 2000 de fişe analitice de evidenţă la piesele de muzeu aflate în colecţiile de 

arheologie, istorie şi geologie. 

 Întocmirea documentaţiei pentru evaluarea obiectelor intrate în patrimoniului muzeului prin 

cercetare, donaţii şi achiziţii (144 bunuri mobile). 
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II. Proiectul: Conservarea şi restaurarea patrimoniului cultural. 

Proiectul s-a desfăşurat sub forma a două aspect care urmăresc menţinerea stării de sănătate a obiectelor 

de muzeu prin următoarele obiective: 

 măsuri de conservare a patrimoniului; 

 asigurarea mediului optim permanent pentru obiectele muzeale aflate în expoziţii şi depozite; 

 restituirea formei originale a obiectelor de patrimoniu. 

II.1. Sub-proiectul – Conservarea patrimoniului muzeal. 

Scop: Păstrarea nemodificată a formei şi structurii bunurilor muzeale. 

 Asigurarea unor condiţii microclimatice optime în spaţiile expoziţionale şi depozite conform cu 

normele de conservare. 

Proiecte: 

 Verificarea şi înregistrarea permanentă a condiţiilor microclimatice din sălile de expoziţie şi 

depozite; corectarea condiţiilor de microclimat. 

 Activităţile de conservare primară (desprăfuiri, perieri, aerisiri) a patrimoniului existent în 

expunere şi depozite. 

 Lucrări de conservare primară la Casa-muzeu „Constantin Brâncuşi” de la Hobiţa. 

 Lucrări de conservare primară la Muzeul Arhitecturii Populare din Gorj de la Curtişoara. 

 Efectuarea tratamentelor de dezinsecţie şi deratizare în expoziţiile şi depozitele muzeului. 

 Reamenajarea depozitelor de la Muzeul de Artă. 

II.2. Subproiectul: Restaurarea patrimoniului muzeal. 

Scop: restituirea formei originale a obiectului muzeal prin operaţii de întregire, integrare şi completare, 

aplicarea de tratamente mecanice, fizice, chimice menite să asigure o rezistenţă îndelungată a obiectului 

muzeal astfel încât să-şi redea istoria şi să-şi păstreze funcţionalitatea. 

Proiecte realizate: 

 Lucrări de restaurare primară aplicate materialelor arheologice (ceramică) descoperite în urma 

cercetărilor arheologice (curăţări, spălări, uscări, trieri). 

III. Proiectul: Valorificarea patrimoniului muzeal. 

Acest proiect s-a derulat sub forma unor sub-proiecte  ale căror obiective au fost: 

 Atragerea unui public cât mai numeros şi diversificat prin organizarea d expoziţii, simpozioane etc. 

în cadrul muzeului şi în judeţ; 

 Integrarea activităţii muzeului în sfera preocupărilor comunităţii gorjene. 
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III.1. Sub-proiectul – Expoziţii de bază şi temporare. 

III.1.1.Proiecte proprii realizate în cadrul instituţiei. 

 24 ianuarie 1859 – Unirea Principatelor Dunărene. Expoziţie temporară fotodocumentară. 

Data şi locul: 24 ianuarie 2014, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 

Parteneri: Biblioteca Judeţeană „Christian Tell”, Târgu Jiu. 

 Afişul polonez, secolul XXI. Expoziţie temporară. 

Data şi locul: 06 – 26 februarie 2014, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 

Partener: Institutul Polonez din Bucureşti. 

 Mexic. Oameni şi locuri. Tradiţii şi obiceiuri. Expoziţie temporară. 

Data şi locul: 18 martie – 18 aprilie 2014, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 

Parteneri: Ambasada Mexicului în România, Muzeul Naţional al Ţăranului Român. 

 În ritmul epocii. Viaţa Kazimierei Illakowiczówna. Expoziţie temporară. 

Data şi locul: 25 martie – 25 aprilie 2014, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 

Partener: Ambasada Republicii Polone la Bucureşti. 

 9 mai – Ziua Independenţei de Stat a României, Ziua Victoriei, Ziua Europei. Expoziţie 

temporară. 

Data şi locul: 9 mai 2014, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 

Parteneri: Biblioteca Judeţeană „Christian Tell”, Târgu Jiu. 

 Egografie. Pictură, grafică, sculptură, ceramică, textile. Expoziţie temporară. 

Data şi locul: 6 mai, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 

 Noaptea muzeelor. Expoziţii de bază şi temporare, momente coregrafice, muzică ambientală, 

teatru, face painting. 

Data şi locul: 17 mai 2014, Muzeul de Istorie şi Arheologie, Muzeul de Artă, Muzeul de Literatură 

„Tudor Arhhezi” Târgu Cărbuneşti.. 

Parteneri: Centrul de Excelenţă Umană al Colegiului Naţional „Tudor Vladimirescu”, Târgu Jiu, Liceul 

de Arte „Constantin Brăiloiu” Târgu Jiu, Asociaţia „Măiastra” Constanţa. 

 Mircea Roman. Coji. Expoziţie temporară de sculptură. 

Data şi locul: 10 iunie – 27 iulie 2014, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 

 Cartea, povestea, păpuşa. Expoziţie temporară de scenografie. 

Data şi locul: 24 iulie – 20 august 2014, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 

Parteneri: Teatrul de Copii şi Tineret „Colibri”, Craiova; 

Biblioteca Judeţeană „Christian Tell”, Târgu Jiu. 
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 Without face. Expoziţie temporară de fotografie. 

Data şi locul: 01 – 28 septembrie  2014, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 

Parteneri: Biblioteca Judeţeană „Christian Tell”, Târgu Jiu. 

 Zilele Europene ale Patrimoniului. Expoziţie temporară. 

Data şi locul: 19 septembrie 2014, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 

Parteneri: Direcţia Judeţeană pentru Cultură Gorj. 

 Aurel Vlad. Fiare şi ferecături. Expoziţie temporară de sculptură. 

Data şi locul: 17 septembrie – 2 noiembrie 2014, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 

 Zvonurile altei lumi. Emil Paşcalău. Expoziţie temporară de pictură. 

Data şi locul: 6 noiembrie – 30 decembrie 2014, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 

1 Decembrie – Ziua Naţională a României. Expoziţie temporă. 

Data şi locul: 28 noiembrie 2014, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 

Parteneri: Biblioteca Judeţeană „Christian Tell”, Târgu Jiu. 

 Gabriela Iancu. Noi şi pământul. Culegeri fotografice. Expoziţie temporară. 

Data şi locul: 9 decembrie 2014, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 

Parteneri: Biblioteca Judeţeană „Christian Tell”, Târgu Jiu. 

 Vasile Pleşa. Zilele Recunoştinţei. Expoziţie de fotografie. 

Data şi locul: 16 decembrie 2014, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 

Parteneri: Şcoala Populară de Artă, Târgu Jiu, 

Biblioteca Judeţeană „Christian Tell”, Târgu Jiu. 

III.1.2. Subproiectul – simpozioane, evocări, aniversări, comemorări, lansări de carte la sediul 

instituţiei. 

 Ecaterina Teodoroiu în memoria gorjenilor. Evocare istorică. 

Data şi locul: 14 ianuarie 2014, Casa memorială „Ecaterina Teodoroiu”. 

Parteneri: Biblioteca Judeţeană „Christian Tell”, Târgu Jiu. 

 Daniela-Liliana Pătraşcu, Nicolae Miloşescu. Editura Sitech, Craiova, 2014. Lansare de carte 

Data şi locul: 17 ianuarie 2014, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 

 Doctorul Dimitrie Culcer – 170 de ani de la memoriul privind înfiinţarea spitalului din Târgu Jiu. 

Evocare istorică. 

Data şi locul: 6 martie 2014, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 

Parteneri: Şcoala Gimnazială „Alexandru Ştefulescu”, Târgu Jiu. 

 Cornel Şomîcu, Moştenirea Magherilor, Şcoala Gorjeană, Târgu Jiu, 2014, Lansare de carte. 
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Data şi locul: 29 aprilie 2014, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 

Parteneri: Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru”, Târgu Jiu; 

Fundaţia Cultural-Ştiinţifică Gheorghe Magheru, Târgu Jiu. 

 Iosif Keber. În memoriam. Evocare artistică. 

Data şi locul: 30 aprilie 2014, Muzeul de Artă. 

Partener: Asociaţia Cercetătorilor şi Autorilor de Carte Gorjeni. 

 Ziua Eroilor. Expoziţie temporară de fotografie. 

Data şi locul: 29 mai 2014, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 

Partener: Şcoala Generală „Antonie Mogoş” Băleşti. 

 Tudor Arghezi – apicultorul. Evocare literară. 

Data şi locul: 12 iunie 2014, Muzeul de Literatură „Tudor Arghezi” Târgu Cărbuneşti. 

Partener: Şcoala Generală „George Uscătescu” Târgu Cărbuneşti. 

 120 de ani de la înfiinţarea Muzeului Gorjului – Simpozion naţional. 

Data şi locul: 15 – 18 iulie 2014, Muzeul de Istorie şi Arheologie, Muzeul de Artă. 

 Ion Popescu Voiteşti – 70. Comemorare. 

Data şi locul: 4 octombrie 2014, Casa memorială Ion Popescu-Voiteşti, Bălăneşti. 

Partener: Şcoala Generală „Ion Popescu Voiteşti” Bălăneşti. 

 Ion Popescu Voiteşti – Pietrele ţin minte. Masă rotundă. 

Data şi locul: 22 noiembrie 2014, Casa memorială Ion Popescu-Voiteşti, Bălăneşti. 

Parteneri: Primăria Comunei Bălăneşti; Şcoala Gimnazială „Ion Popescu Voiteşti” Bălăneşti, Asociaţia 

„Renaştem împreună”,  Asociaţia „Salvaţi Identitatea Satului” Centrul pentru Cultură, Istorie şi 

Educaţie. 

 Gheorghe Dănescu, Trăiri şi doruri, Editura Măiastra, Târgu Jiu, 2014. Lansare de carte. 

Data şi locul: 25 noiembrie 2014, Muzeul de Istorie şi Arheologie 

Ion Popescu-Brădiceni,Pasărea Măiastră, Editura Măiastra, Târgu Jiu, 2014. Lansare de carte. 

III.1.2. Proiecte metamuzeale. 

 Omagiu lui Brâncuşi. Atelier de dans „Măiastra”. 

Data şi locul: 19 februarie 2014, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 

Parteneri: Asociaţia „Măiastra”, Constanţa. 

 Recunoştinţă fără de sfârşit. Dansuri inspirate după opera şi aforismele lui Constantin Brâncuşi. 

Data şi locul: 16 martie 2014, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 

Parteneri: Asociaţia „Măiastra”, Constanţa. 
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 1 Iunie. Atelier de balet „Măiastra”. 

Data şi locul: 1 iunie 2014, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 

Parteneri: Asociaţia „Măiastra”, Constanţa. 

 A sosit vacanţa. Spectacol de balet „Măiastra”. 

Data şi locul: 16 iunie2014, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 

Parteneri: Asociaţia „Măiastra”, Constanţa. 

 Cântec pentru Maria Apostol. Spectacol folcloric. 

Data şi locul: 11 august 2014, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 

Parteneri: Asociaţia „Doruleţ de România”, Târgu Jiu, N-SatTV, Târgu Jiu, Casa de discuri „Ijac Music 

Productions” Bumbeşti Jiu. 

 Moş Crăciun există! Spectacol de teatru pentru copii. 

Data şi locul: 20 decembrie 2014, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 

Parteneri: Şcoala cum vă place, Refugiul Urban. 

III.1.3. Proiecte de pedagogie muzeală. 

 În bătătura bunicilor. Atelier de vacanţă pentru copii destinat familiarizării cu gospodăria 

ţărăneasă şi activităţile tradiţionale din aceasta. 

Data şi locul: 23-27 iunie 2014, Muzeul Arhitecturii Populare din Gorj de la Curtişoara. 

Parteneri: Biblioteca Judeţeană  „Christian Tell”, Târgu Jiu. 

b.2. proiecte proprii realizate în cadrul programelor în afara sediului instituţiei (în proximitate: 

judeţ, judeţe limitrofe, alte judeţe, alte ţări etc). 

 Ziua Eroilor. Evocare istorică. 

Data şi locul: 29 mai 2014, Monumentul eroilor din satul Bălceşti, comuna Bengeşti-Ciocadia 

Partener: Şcoala Generală Bălceşti, comuna Bengeşti-Ciocadia. 

 300 de ani de la martiriul domnitorului Constantin Brâncoveanu. Simpozion. 

Data şi locul: 26 iunie 2014, Inspectoratul Judeţean de Jandarmi „Tudor Vladimirescu” Gorj 

Partener: Inspectoratul Judeţean de Jandarmi „Tudor Vladimirescu” Gorj. 

 Civilizaţia populară tradiţională din zona Gorjului. Repere. Expoziţie temporară de etnografie. 

Data şi locul: 2 octombrie 2014, Parcul Naţional Defileul Jiului, Bumbeşti Jiu. 

Partener: Parcul Naţional Defileul Jiului. 

 Note Comune – Conectarea tradiţiilor populare cu ajutorul tehnologiei moderne. Proiect 

cultural. 
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Data şi locul: 29 septembrie – 14 octombrie 2014, Clay Center for the Arts and Sciences, Charleston, 

Virginia de Vest, SUA. 

Partener: Clay Center for the Arts and Sciences, Charleston, Virginia de Vest, SUA. 

 Bătălia de la Podul Jiului. Reconstituire istorico-militară. 

Data şi locul: 18 octombrie 2014, Parcul municipal Târgu Jiu. 

Parteneri: Asociaţia „Tradiţia militară”, Bucureşti, Asociaţia Deutsches Freikorps, Asociaţia 

Cercetaşilor Tradiţionali, Asociaţia Naţională a Colecţionarilor de Arme. 

b.3. participări la festivaluri, gale, concursuri, saloane, târguri etc. (în ţară, nivel naţional/internaţional, 

în Uniunea Europeană, după caz, în alte state); 

În anul 2014 muzeul a participat la târguri şi festivaluri: 

 Festivalul folcloric al copiilor „Filofteia Lăcătuşu”, ediţia a II-a, 4 iunie 2014, Alunu, judeţul Vâlcea; 

 Zilele turismului gorjean, ediţia a V-a, 6-27 septembrie 2014, Târgu Jiu; 

 Târgul meşterilor populari, a XXXVII-a, 24-26 octombrie 2014, Craiova; 

 Festivalul Naţional de Folclor „Maria Lătăreţu”, ediţia a XXI-a, 3-6 noiembrie 2014, Târgu Jiu; 

A participat la simpozioane, sesiuni, colocvii şi conferinţe în afara judeţului: 

 Simpozion internaţional „Drobeta”, 25 – 26 septembrie 2014, Drobeta-Turnu Severin; 

 Marketingul şi educaţia în muzee, sesiune de comunicări, 2-3 octombrie 2014, Sibiu; 

 Oltenia. Interferenţe culturale, ediţia a V-a, 15-17 octombrie 2014, Craiova; 

 Realizări şi perspective în domeniul pedagogiei muzeale, ediţia a III-a, 4-6 noiembrie 2014, 

Târgu Mureş; 

 Cultura populară în România. Context istoric şi specific cultural, 13-15 noiembrie 2014, 

Craiova; 

 Drobeta. Archeology and History, 13-14 noiembrie 2014, Drobeta Turnu Severin; 

 Unitate, continuitate şi independenţă în istoria poporului român. 96 de ani de la Marea Unire 

(1918-2014), 20-21 noiembrie 2014, Alba Iulia. 

b.4. proiecte realizate ca partener/coproducător; 

 Brâncuşiana copiilor. Ediţia a XII-a. Expoziţie  temporară. 

Data şi locul: 13 martie 2014, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 

Iniţiator: Cercul pedagogic al Profesorilor de Educaţie Plastică al Inspectoratului Şcolar Judeţean Gorj. 

Parteneri: Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu”, Centrul Municipal de Cultură „Constantin 

Brâncuşi”Târgu Jiu. 
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 Absolventul. Expoziţie de arte plastice, icoană şi arhitectură. Expoziţie temporară. 

Data şi locul: 5 iunie 2014, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 

Iniţiatori: Liceul de Arte „Constantin Brăiloiu”, Târgu Jiu, Liceul Teologic „Sf. Nicodim”, Târgu Jiu 

Partener: Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” 

 Expoziţia absolvenţilor. Promoţia 2014. Expoziţie temporară. 

Data şi locul: 16 iunie 2014, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 

Iniţiator: Şcoala Populară de Artă, Târgu Jiu. 

Partener: Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” 

 Tabăra Naţională de Pictură „Iosif Keber”. 

Data şi locul: 12 august 2014, Muzeul de Artă. 

Iniţiator: Centrul Municipal de Cultură „Constantin Brâncuşi”Târgu Jiu 

Parteneri: Filiala Târgu Jiu a UAP din România, Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu 

Jiu,Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” 

 Moştenirea trecutului – temelie pentru viitor. Expoziţie temporară de fotografie. 

Data şi locul: 13 noiembrie 2014, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 

Iniţiator: Şcoala Gimnazială „Antonie Mogoş”, Ceauru-Băleşti. 

Partener: Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” 

 Gorjeanul – 90 de ani. Trecut, prezent şi perspective. Simpozion. 

Data şi locul: 27 noiembrie 2014, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 

Iniţiator: Cotidianul „Gorjeanul”. 

Partener: Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” 

 Artă şi meşteşug. Expoziţie temporară de etnografie. 

Data şi locul: 28 noiembrie 2014, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 

Iniţiator: Şcoala Populară de Artă, Târgu Jiu. 

Partener: Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” 

 

4. Şcoala Populară de Artă Târgu-Jiu  

Şcoala Populară de Artă Târgu-Jiu se adresează, în general, întregii comunităţi gorjene căreia îi 

oferă servicii de educaţie permanentă, în afara sistemului formal, servicii de operator cultural prin 

programele şi proiectele înscrise în Agenda Culturală a judeţului, alături de produse şi servicii culturale 

prin Orchestra de Cameră Lyra Gorjului, Teatrul de Păpuşi Pinocchio şi Ansamblul folcloric Maria Lătăreţu. 

Prin activitățile desfășurate, instituția a urmărit susţinerea dezvoltării personale şi vocaţionale a 
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membrilor comunităţii prin activităţi de educaţie pe tot parcursul vieţii, creșterea calităţii serviciilor 

culturale în mediul rural şi mic urban şi îmbunătăţirea accesului cetăţenilor la informaţia culturală. 

În domeniul educației permanente şi al formării continue de interes comunitar, datele ne indică 

că numărul de cursanți înscrişi la Școala Populară de Artă Târgu Jiu în anul școlar 2014/2015 este de 2076, 

față de anul școlar precedent, când au fost înregistrați un număr de 1934 de cursanți (iunie 2014). 

Creșterea procentuală de 7,34% a numărului de cursanți ne indică o creștere a interesului arătat față de 

oferta educațională a Școlii Populare de Artă Târgu Jiu. La sediul din Târgu-Jiu, la finele anului 2014 erau 

înregistrați 584 cursanţi, față de 582 la finele anului şcolar 2013/2014, în timp ce la secţiile externe au 

fost înregistrați 1.492 cursanţi, față de 1352 la finele anului şcolar 2013/2014. 

În funcţie de cerere, mai precis de solicitările venite din teritoriu, de strategiile de dezvoltare şi de 

acoperirea cu cadre de specialitate a activităţilor în diverse zone, cursurile de instruire în domeniul 

artelor populare şi culte, precum şi al meşteşugurilor tradiţionale, au fost organizate în cele 38 de secţii 

externe, din localităţi urbane şi rurale ale Gorjului. Deși la o primă vedere am fi tentați să credem că cei 

mai mulți cursanți au fost înscriși la secțiile externe din mediul rural, în realitate ponderea cursanților 

înscriși la secțiile din mediul urban (inclusiv Târgu Jiul) este mai mare. 

 

 

 

Analizând datele din punct de vedere al profesiei, corelat cu cel al grupelor de vârstă, constatăm 

că dintre cei 584 de cursanți înscriși la sediul instituției în anul școlar 2014/2015, un număr de 524 cursanți 

erau înscriși în învățământul preuniversitar (5-19 ani), 15 proveneau din rândul studenților (20-24 ani), iar 

restul de 45 erau persoane mature care nu mai urmează un sistem formal de învățământ. La secțiile 

externe, dintre cei 1492 de cursanți, 1435 erau elevi, 6 studenți iar 51 erau persoane mature. Așa cum 

rezultă din aceste date, beneficiarul serviciilor aferite de Școala Populară de Artă Târgu Jiu, în ceea ce 

privește educația permanentă de interes comunitar, a fost din categoria copiilor şi tinerilor, cu vocaţie 

artistică, care au frecventat și frecventează cursurile oferite de instituţie pentru a-şi cultiva talentul sau 

înclinaţia artistică.  

45,81%

54,19%

Nr. cursanți înscriși la secțiile din mediu rural Nr. cursanți înscriși la secțiile din mediu urban

Ponderea numărului de cursanți la finele anului 2014
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Ca aşezământ cultural pe linia educaţiei permanente, Şcoala Populară de Artă Târgu-Jiu a derulat 

la începutul anului 2014 un număr de 3 programe BRĂŢARA DE AUR, TRADIŢII GORJENEŞTI și ARS LITUA, 

regrupate în cursul anului sub denumirea de ARTE ŞI MEŞTEŞUGURI TRADIŢIONALE și ARTE 

CONTEMPORANE.  

Programul ARTE ŞI MEŞTEŞUGURI TRADIŢIONALE, adresat copiilor, tinerilor și adulţilor, din mediul 

rural şi urban, prin proiectele sale a urmărit conservarea şi transmiterea meseriilor şi artelor tradiţionale, 

în acest scop organizându-se activități de instruire grupate în 6 proiecte mici (împletituri, machete, 

cusături, olărit, arta lemnului şi grupuri instrumentale și vocal instrumentale), 4 medii (iconărit, țesături, 

ansambluri de datini și obiceiuri precum și cel de grupuri vocale) şi 3 mari (canto popular, dansuri 

tradiționale și instrumente populare).  

Proiectele derulate în cadrul acestui program, în număr de 13, au fost implementale într-un număr 

de 29 de autorități locale, dintre care 5 urbane și 24 rurale, ceea ce reprezintă 90,63% dintre secțiile școlii. 

Programul a avut un număr de 1527 cursanți, dintre care 604 la sediile din mediu urban (39,55%) și 923 la 

sediile din mediul rural (60,45%).  

Nr. 

crt. 

Denumirea 

programului 

Proiectul/cursul Număr 

grupe de 

curs 

Număr de 

cursanți 

1 

ARTE ŞI 

MEŞTEŞUGURI 

TRADIŢIONALE 

ANSAMBLURI DE DATINI ŞI OBICEIURI  5 103 

2 ARTA LEMNULUI  4 105 

3 CANTO POPULAR  8 153 

4 CUSĂTURI  3 37 

5 DANSURI TRADIŢIONALE 16 394 

6 GRUPURI VOCALE  11 266 

7 

GRUPURI INSTRUMENTALE ŞI VOCAL 

INSTRUMENTALE  4 69 

8 ICONĂRIT 5 117 

9 ÎMPLETITURI 1 15 

10 INSTRUMENTE TRADIŢIONALE 8 97 

11 MACHETE 1 9 

12 OLĂRIT 1 22 

13 ŢESĂTURI 8 140 
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Dintre acestea, la sediul din Târgu Jiu, Școala Populară de Artă Târgu Jiu a desfășurat un număr de 

4 proiecte în cadrul programului ARTE ŞI MEŞTEŞUGURI TRADIŢIONALE, respectiv proiectele referitoare 

la arta lemnului (construcție de instrumente muzicale), canto popular, dansuri tradiționale și instrumente 

tradiționale (activități de instruire pentru nai, fluier și țambal), pentru un număr de 244 de cursanți, 

dintre care 206 elevi. 

 

 

Așa cum era de așteptat, proiectele din cadrul programului ARTE ŞI MEŞTEŞUGURI TRADIŢIONALE 

organizate de Școala Populară de Artă Târgu Jiu în județul Gorj au fost cele mai numeroase, acoperind o 

bună parte din nevoia de formare continuă de interes comunitar dintr-un număr de 28 de autorități 

locale (4 urbane și 24 rurale). În cadrul celor 13 proiecte, au fost organizate cursuri referitoare la arta 

lemnului, ansambluri de datini și obiceiuri, canto popular, cusături, dansuri tradiționale, grupuri vocale, 

grupuri instrumentale și vocal instrumentale, iconărit, împletituri, instrumente tradiționale, machete, 

olărit și țesături pentru un număr de 1283 de cursanți, dintre care 1230 elevi (95,87%), cea mai mare 

parte a cursanților proveniți din rândul eleviilor fiind înscriși la disciplinele legate de artele tradiționale. 

În schimb, cursurile care se adresează celor care vor să deprindă un meșteșug au fost frecventate doar 

în proporție de 89,18% de către elevi. 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Arta lemnului Canto popular Dansuri 
tradiționale

Instrumente 
tradiționale

20

144

22

58

20

120

22

44

Nr. cursanți sediu

Nr. cursanți elevi



Consiliul Județean Gorj             Raportul Președintelui 2014 

 
 

156 
 

 

Deși am fi fost tentați să credem că toate proiectele desfășurate în cadrul programului Arte și 

meșteșuguri tradiționale desfășurate în județ ar fi trebuit să aibă un număr copleșitor de cursanți proveniți 

din mediul rural, datele statistice ne arată că acest lucru nu este valabil în toate cazurile. Așa cum se poate 

observa din diagrama de mai sus, numărul celor care urmează cursurile grupate în cadrul proiectelor 

ansambluri de datini și obiceiuri și arta lemnului este mai mare la secțiile organizate în orașe. Un număr 

foarte mare de cursanți proveniți din mediul urban se înregistrează și la cursuri organizate în cadrul 

proiectelor cusături și țesături.  

Programul ARTE CONTEMPORANE , adresat copiilor, tinerilor și adulţilor, din mediul rural şi urban, 

prin proiectele sale, a urmărit dezvoltarea personală şi vocaţională a membrilor comunităţii, oferind 

activităţi de instruire grupate în 3 proiecte medii (arte vizuale, balet/dans modern și canto muzică 

uşoară,folk, clasic) şi 1 proiect mare (instrumente muzicale). În acest scop s-au organizat cursuri de 

pictură, artă decorativă, terapie artistică, ceramică, teatru poetic, dans modern, balet, canto muzică 

ușoară, folk și clasică, chitară, orgă, saxofon, taragot și vioară.  

Proiectele derulate prin intermediul acestui program au fost implementate într-un număr de 11 

autorități locale, dintre care 8 urbane și 3 rurale, numărul cel mai mare de cursanți fiind înregistrat urban, 

521, ceea ce reprezintă 94,90% din numărul total de cursanți înscriși la acest program. Deși nu sunt la fel 

de răspândite în teritoriu precum proiectele implementate prin intermediul programului ARTE ŞI 

MEŞTEŞUGURI TRADIŢIONALE, prin cele 4 proiecte derulate în cadrul acestui program au fost organizate 

un număr de 35 de cursuri pentru cei 549 de cursanți: 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

programului 

Proiectul/cursul Număr 

grupe de 

curs 

Număr de 

cursanți 

         1  ARTE VIZUALE 7 155 
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2 

ARTE 

CONTEMPORANE 

CANTO, MUZICA UŞOARA, FOLK 

CLASIC 6 43 

3 DANS MODERN/BALET  3 91 

4 INSTRUMENTE MUZICALE 19 260 

 

La sediul din Târgu Jiu s-a înregistrat cel mai mare aflux de cursanți, toate cele patru proiecte din 

cadrul acestuia fiind oferite unui număr de 344 de cursanți, dintre care 318 elevi. Au fost organizate 

cursuri pentru toate cele patru proiecte: arte vizuale (în cadrul căruia au fost oferite cursuri de pictură, 

terapie artistică și teatru poetic), canto muzică ușoară, folk și clasică, dans modern și balet precum și cel 

de instrumente muzicale, care oferă cursuri de chitară, pian, orgă, saxofon și vioară. 

 

 

 La secțiile externe, au fost înscriși un număr mult mai mic de cursanți, deși toate cele patru 

proiecte din cadrul acestuia sunt oferite și cursanților din teritoriu. Având un număr de de 209 cursanți, 

dintre care 205 sunt elevi (98,09%), cursurile din această categorie sunt urmate de doar 14,01% din 

totalul cursanților avuți de Școala Populară de Artă Târgu Jiu în afara orașului de reședință. Astfel, au 

existat grupe de curs pentru proiectele denumite arte vizuale (în cadrul căruia sunt oferite cursuri de 

pictură, ceramică și artă decorativă), canto muzică ușoară, folk și clasică, dans modern și balet precum și 

cel de instrumente muzicale, care oferă cursuri de chitară, orgă, saxofon, taragot și vioară. 
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Dezvoltarea continuă a ofertei de servicii pe linia educaţiei permanente, concretizată prin numărul 

și diversitatea de discipline din programa școlară, prin gradul de răspândire a secțiilor externe ale școlii 

și prin numărul foarte mare de persoane ce frecventează cursurile organizate de instituție, a avut ca 

rezultat, ca și în anii trecuți, un număr foarte mare de distincții obţinute la festivaluri și concursuri.  

Concret, elevii Școlii Populare de Artă Târgu Jiu s-au întors de la festivarurile locale, județene și 

naționale cu un număr de 3 trofee, 64 de premii Iîi, 27 de premii II, 25 premii III, 8 mențiuni și 10 premii 

speciale.  

În calitatea sa de operator în Agenda Culturală a judeţului Gorj, Școala Populară de Artă Târgu 

Jiu a acționat, prin intermediul a două programe Obârşii, identităţi, tradiţii, devenit mai apoi Gorjul 

Ancestral (pentru manifestări de artă şi civilizaţie tradiţională, de spiritualitate creştină etc.) şi Columne 

gorjene, devenit Emulațiile școlii de artă (pentru manifestări de arte culte) și a proiectelor derulate în 

cadrul acestora, prin organizarea unui număr foarte mare de evenimente culturale (festivaluri, saloane, 

expoziţii, vernisaje), care au fost înscrise în Agenda culturală a județului Gorj și care au pus în valoare 

bogăţia patrimoniului cultural, cu precădere cel imaterial, din judeţul Gorj, contribuind la conservarea, 

promovarea şi valorificarea tradiţiilor, meşteşugurilor şi obiceiurilor locale şi transmiterea valorilor 

artistice ale comunităţii gorjene, precum şi ale patrimoniului cultural local, naţional şi universal 

Manifestările culturale la care Școala Populară de Artă Târgu Jiu a participat s-au bucurat atât de 

aprecierea publicului, cât și de cea a mass-media. 

 Ca și în anii trecuți, Școala Populară de Artă Târgu Jiu s-a implicat în organizarea unor evenimente 

internaționale, menite să promoveze valorile autentice ale creaţiei naţionale contemporane şi artei 

interpretative neprofesioniste, în scopul creşterii gradului de acces şi de participare a cetăţenilor judeţului 

Gorj la viaţa culturală.  
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În acest sens a continuat colaborarea cu profesoarele franceze Veronique Thual Chauvel și Claire 

Chauvel din Franța pentru organizarea Taberei internaţionale de muzică cultă “Şcoala de Vară Târgu-Jiu”. 

La manifestarea din anul 2014 s-au înscris un număr de 30 de elevi care au participat la atelierele muzicale 

organizate pentru pian şi vioară, manifestarea fiind finalizată prin organizarea unui recital al interpreţilor 

la Teatrul Dramatic “Elvira Godeanu” din Târgu-Jiu. 

Participare la programe sau proiecte europene s-a concretizat și prin deplasarea unor 

reprezentanți ai Școlii Populare de Artă Târgu Jiu la evenimentul intitulat „Vino acasă la Brâncuşi!“, 

organizat de Asociația Mihai Eminescu din Viena împreună cu Consiliul Județean Gorj cu ocazia Zilei 

Naționale a Austriei, la Viena, în data de 25 octombrie 2014. La acest eveniment, Școala Populară de Artă 

Târgu Jiu a participat cu un număr de trei instructori: Ungureanu Daciana, de la secția externă Novaci, care 

a prezentat ceramică decorată cu motive tradiționale inspirate de pe țesăturile și costumele populare 

oltenești, Tiștere Filomela, de la secția externă Sohodol, care a expus țesături tradiționale gorjenești și 

Tantan Florin, de la secția externă Tismana, prezent cu ii și costume populare gorjenești.  

În afara numeroaselor proiecte cuprinse în Agenda culturală a județului Gorj, Școala Populară de 

Artă Târgu Jiu a contribuit la organizarea și desfășurarea unui număr foarte mare de activități atât în Târgu 

Jiu, cât și în numeroase localități din județ sau din țară.  

O dată cu conturarea programului de promovare turistică al județului Gorj, desfășurat sub 

genericul „Vino acasă la Brâncuşi!”, program realizat în parteneriat cu Autoritatea Națională pentru 

Turism, Școala Populară de Artă Târgu Jiu s-a implicat activ participând la organizarea în perioada 22-

26 septembrie 2014 a unui număr de cinci evenimente: 

–  ”Concertul celor 100 naiști”, eveniment la care au participat în realitate 130 de instrumentişti 

conduși de Ştefan Popescu, directorul adjunct al Şcolii Populare de Artă Târgu-Jiu; 

–  ”Cine-a fost odată-n Gorj”,  spectacol susținut de tarafuri tradiționale; 
–  ”În Țara lui Brâncuși”, spectacol folcloric prezentat de Ansamblul Folcloric ”Maria Lătărețu” al 

Școlii Populare de Artă Târgu Jiu. 

–  Concert ”Lyra Gorjului”; 
– ”Meșteșuguri din străbuni”, târg al meșterilor populari gorjeni. 

 
Prin intermediul secțiilor sale externe, Școala Populară de Artă Târgu Jiu și-a adus contribuția la 

organizarea și derularea unor spectacole sau expoziții organizate de autoritățile publice locale și care s-au 

desfășurat în localitățile Dobrița, Polovragi, Mușetești, Motru, Tisman, Cloșani, Bălcești ș.a. În ceea ce 

privește municipiul Târgu Jiu, dintre numeroasele activități la care a participat instituția noastră, am dori 

să amintim participarea la manifestarea din luna octombrie 2014 prilejuită de acordarea trofeului „Mărul 

de Aur” pentru turism, în cadrul căreia Ansamblul Artistic “Maria Lătăreţu” a susținut un recital pentru 

delegația străină participantă la acest eveniment. 

În afara județului, dintre numeroasele manifestări la care Școala Populară de Artă Târgu Jiu a 

participat, în calitate de invitat, amintim doar câteva: 

https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0CEIQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.radioromaniacultural.ro%2Fvino_acasa_la_brancusi_ajunge_la_viena-22511&ei=W2ruVMaGEOq6ygPJqILoCQ&usg=AFQjCNFsaWeXhpT12tg_KsPPJoE6g5k1oA
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 Festivalul de Tarafuri și Famfare, ediția a IX-a, desfășurat la București în perioada 11-12 octombrie 

2014, eveniment organizat de Mișcarea de Rezistență și Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” 

București;  

Târgul de Turism al României, desfășurat la București în intervalul 13-16 noiembrie 2014, 

manifestare la care Școala Populară de Artă Târgu Jiu a participat cu un spectacol oferit de Ansamblul 

Artistic „Maria Lătărețu” și cu prezența unor meșteri; 

Festivalul de muzică, tradiții, obiceiuri și meșteșuguri populare ”Leru-i ler...”, ediția a IV-a, 

desfășurat la Brașov în perioada 13-14 decembrie 2014, eveniment organizat de Școala Populară de Arte 

și Meserii „Tiberiu Brădiceanu” din Brașov; 

 Evenimente ocazionate de sărbătorile de iarnă, au oferit ocazia elevilor și instructorilor Școlii 

Populare de Artă Târgu Jiu să participe la alaiul datinilor ”Din Bătrâni, din oameni buni”, organizat la 

Craiova, la spectacolul organizat de Radio România Oltenia Craiova sau la emisiune spectacol organizată 

la Sala Radio București. 

Între manifestările deosebit de importante la care Școala Populară de Artă Târgu Jiu a participat 

în afara județului, trebuie menționate târgurile la care meșterii populari care desfășoară activități de 

instruire la secții externe ale școlii au avut expoziții. Astfel, sunt de amintit în special târgurile organizate 

de Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”:  11 – 13 aprilie 2014 sub denumirea de „Vin Floriile cu 

soare şi soarele cu Florii”, târgul organizat de aniversarea a 78 de ani de existenţă a muzeului din data 

de 17 mai 2014 și târgul din perioada 13 - 14 septembrie 2014 „Cârstovul viilor. Sărbătoarea culesului 

viilor la români. Ziua Crucii”; pe lângă acestea, meșterii Școlii Populare de Artă Târgu Jiu au mai participat 

la târgul Meşterilor Populari de la Timişoara din perioada 20-21 septembrie 2014 precum și la târgul de 

Sfântul Nicolae organizat de Muzeul Național al Țăranului Român în perioada 5-7 decembrie 2014. 

Activitatea de instituţie de spectacole s-a desfășurat prin produsele şi serviciile culturale pe care 

Școala Populară de Artă Târgu Jiu le oferă prin intermediul Orchestrei de Cameră „Lyra Gorjului”, a 

Teatrului de Păpuși „Pinochio” și a Ansamblului Folcloric „Maria Lătărețu”, spectacolele realizate de 

instituție contribuind la creşterea gradului de acces la cultură pentru un număr cât mai mare de beneficiari 

din rândul copiilor, tinerilor și adulţilor, atât din mediul urban, cât și din mediu rural. 

Teatrul de Păpuşi "Pinocchio" a adăugat, celorlalte patru piese din repertoriul său pe care le-a 

jucat în anul 2014 („Fata babei și fata moșului”, „Sarea-n bucate”, „Punguța cu doi bani” și „Năzdrăvanii”), 

două premiere, una în luna martie („Sultănița”) și alta în luna decembrie („Povești din pădure”). În același 

interval, teatrul a oferit copiilor Gorjului 91 de spectacole, dintre care 63 în mediu urban și 28 în mediu 

rural, urmărite de 7210 spectatori plătitori de bilete, fapt ce s-a concretizat prin facturi și vânzări de bilete 

în sumă de 27061 lei. 

Ca și grupă de vârstă este vorba de copii cu vârste cuprinse între 5 și 12 ani. Plecând de aici, pe 

baza datelor oferite de Institutul Național de Statistică pentru anul 2013 (datele referitoare la anul 2014 

nu sunt disponibile momentan), în județul Gorj exista un număr de 25460 de copii înscriși la grădință și în 

învățământul primar, toți aceștia fiind potențiali beneficiari ai spectacolelor oferite de Teatrul de Păpuși 

„Pinochio”. La cele 91 de reprezentații oferite de teatru în perioada 01.01.-31.12.2014 au participat un 
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număr de 7210 spectatori plătitori de bilete, ceea ce reprezintă 28,32%, iar dacă ne raportăm strict la 

reprezentațiile oferite copiilor din orașul Târgu Jiu, gradul de acoperire al potențialilor beneficiari este de 

59,72%. 

 

Orchestra de Cameră "Lyra Gorjului", cu un număr de 17-21 de soliști și interpreți/concert, toţi 

colaboratori pe baza contractelor de drepturi de autor şi proveniţi din rândul cadrelor didactice de la 

Şcoala Populară de Artă, ale profesorilor de la Liceul de Muzică şi Arte Plastice „Constantin Brăiloiu” Târgu 

Jiu şi a unui grup de interpreți de la Filarmonica Oltenia din Craiova, a susținut un număr de 10 concerte, 

dintre care nouă pentru iubitorii de muzică din Târgu Jiu și unul în cadrul Festivalului Internațional 

„Craiova Muzicală”, ediția a 41-a. Deși numărul de spectatori a fost unul destul de scăzut, fiind estimat la 

aproximativ 1200, concertele oferite publicului meloman, și nu numai, reușesc să mențină o formă de 

manifestare artistică, inițiată cu mulți ani în urmă, care dă posibilitatea orașului în care se găsesc operele 

marelui sculptor Constantin Brâncuși să ofere o viață culturală diversificată pentru locuitorii și vizitatorii 

săi. 

Ansamblul Folcloric "Măria Lătăreţu", alcătuită din profesorii şi cursanții actuali sau foşti ai şcolii, 

la care se adaugă și colaboratori, este cea care aduce venituri considerabile la bugetul instituţiei, obţinute 

din prestările de servicii culturale, artistice şi de divertisment. În plus, formaţia este considerata ca o 

adevărată oglindă a școlii, contribuind la consolidarea prestigiului acesteia, la popularizarea celor mai 

buni elevi şi profesori şi la atragerea a numeroşi tineri înspre activităţile instituţiei. Pentru perioada avută 

în discuție, ansamblul și-a făcut simțită serios prezența prin participarea la zeci de evenimente culturale, 

înscrise sau nu în agenda culturală a instituției. Ca urmare a recunoașterii de care se bucură și a 

profesionalismului de care a dat dovadă încă de la înființarea sa în data de 10 martie 2005, începând din 

luna martie 2014 Ansamblul Artistic „Maria Lătărețu” a devenit membru al Asociației Naționale de Folclor 

din România, asociație care face parte din Uniunea Internațională de Folclor I.G.F. Ca o primă activitate 

în această calitate, Ansamblul Artistic „Maria Lătărețu” a participat, alături de alte ansambluri din țară și 
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de interpreți din Israel, Argentina, Cehia, Spania, Italia, Belarus, Turcia şi Franța, în perioada 13-14 iunie 

2014, la a II-a ediție a Caravanei Folclorice I.G.F. 

          

5. Centrul Judetean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj 

Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Gorj este un 
asezământ cultural de rang judetean, care functionează sub autoritatea Consiliului Judetean Gorj. 

Rolul său ca institutie publică de cultură este acela de conservare, cercetare, protejare, 
transmitere, promovare si punere în valoare a culturii traditionale si a patrimoniului cultural imaterial, 
precum si de valorizare a creatiei artistice contemporane a judetului. 

Pentru menţinerea gradului de performanţă şi, implicit, pentru creşterea vizibilităţii instituţiei, 
CJCPCT Gorj si-a extins parteneriatele cu Uniuni de creaţie, ONG-uri si institutii artistice din afara ţării, 
anume: Uniunea Scriitorilor din Serbia, Uniunea Scriitorilor din Moldova, Uniunea Scriitorilor din Bulgaria, 
Uniunea Scriitorilor din Turcia, Asociatia Scriitorilor din Israel etc., Fundaţia culturală ,,Doina” din 
Rotterdam (Olanda), Societatea culturală ,,Apoziţia” din Munchen (Germania), Societăţile culturale 
,,Arcaşul” şi ,,Eminescu” din Cernăuţi (Ucraina), Asociaţiile culturale ,,Paulimage” şi ,,La vache bleu” din 
Lucon şi Paris (Franţa), Facultatea de Artă din Barcelona (Spania),Academia de teatru, muzica si arte din 
Chisinău (Moldova), Asociatia Artistilor Plastici din Africa de Sud, Asociaţia culturală româno-italiană din 
Bologna (Italia), Asociatia Mesterilor Populari din Moldova, respectiv Bulgaria, Muzeele de artă din Plevna, 
Silistra, Ruse si Gabrovo (Bulgaria), Muzeul umorului din Gabrovo (Bulgaria), Asociatia Studentilor Români 
din Paris (Franta) s.a.  

Aceste organisme au participat la proiectele internaţionale ale Centrului: Festivalul internaţional 
de literatură ,,Tudor Arghezi”, Târgul meşterilor populari, Tabăra şi Salonul internaţionale de arte vizuale 
,,Gorjfest”, Cursuri internaţionale de dans popular gorjenesc, Salonul international de caricatură etc., dar, 
în acelaţi timp, au fost promotoare ale unor evenimente care au inclus şi aşezământul cultural gorjean: 
târguri ale meşterilor populari (Moldova, Bulgaria) expoziţii de artă plastică, artă populară şi fotografică 
(Bulgaria, Moldova, Ucraina/ Cernăuti). 

În cursul anului 2014, CJCPCT Gorj, împreună cu Muzeele de Artă din Silistra, Plevna, Gabrovo şi 
Ruse - Bulgaria, din Chisinau (Moldova), si Societatea Culturala ,,Mihai Eminescu” din Cernauti (Ucraina), 
respectiv cu Muzeul umorului din Gabrovo, a continuat proiectul transfrontalier ,,Vecinii”, care a cuprins: 
Expoziţia personală de pictură Ivan Kancev (Bulgaria) de la Arcani, Tabăra internationala de pictura de 
la Pestisani (Romania-Bulgaria), Tabara internationala de pictura de la Casa Artelor Baia de Fier 
(Romania-Moldova), Bursa Brâncusi (Tabara internationala de sculptura Romania-Bulgaria); itinerarea 
Salonului internaţional de artă plastică ,,Gorjfest 2009-2013" la Silistra, Plevna, Gabrovo si Ruse 
(Bulgaria), Cernăuti (Ucraina) și Chișinău (Moldova).  

Promovarea instituţiei şi a  proiectelor sale s-a făcut prin: pagina proprie de internet; media scrisă 
şi vorbită locală, regională, naţională şi internaţională (Moldova, Ucraina, Franţa, Spania, Italia, Olanda, 
Bulgaria etc.); Buletinul informativ al Centrului National pentru Conservarea si Promovarea Culturii 
Traditionale; relatiile de parteneriat cu institutii similare din tară, uniuni de creatie si organisme culturale 
din tară si străinătate; agentii de presă din tară; accesarea unor site-uri specializate în promovarea 
natională si internatională a evenimentelor culturale din România; afişe, bannere, programe, invitaţii, 
albume de prezentare, cărti, calendare, obiecte inscriptionate cuprinzând numele si data desfăsurării 
evenimentului cultural etc.; revistele editate în regie proprie: ,,Portal Măiastra” - cu colaboratori şi 
difuzare internaţională - şi ,,Revista Jiului de Sus” - difuzată local şi naţional, albume, pliante etc.; panou 
electronic de afişaj stradal; panou electronic de afisaj interior; revista electronică de informatie culturală 
,,Proverbum. Ro”. 
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Din lipsa spaţiilor necesare, la sediul instituţiei nu au putut fi organizate manifestări cu exceptia 
activitătii bibliotecii Centrului, Editurii propri, Sălii de expozitii ,,Florin Isuf” si Cenaclului literar ,,Columna”, 
acestea fiind posibile prin realizarea unui parteneriat cu DJCCPCN Gorj, detinătoare a imobilului în care 
functionează si CJCPCT Gorj.  

Proiectele principale ale instituţiei s-au realizat în Tg-Jiu şi judeţ, în alte judeţe şi în alte ţări. Cele 
4 programe multianuale şi proiectele aferente anului 2014, au fost:  

1. Marketing si management cultural Proiecte:  
a. CULTURA GORJULUI ÎNTRE CERERE ŞI OFERTĂ 
- Conceperea, completarea si transmiterea în teritoriu a unui Chestionar privind cererea si 

oferta culturală în Gorj; 
- Realizarea politicilor culturale locale în functie de evaluările rezultate din Chestionar. 
  Parteneri: directori de asezăminte, bibliotecari, cadre didactice, preoti, 

functionari publici, creatori, interpreti diversi, elevi etc. 
b. AGENDA CULTURALĂ 2014  A JUDETULUI  GORJ 
- Solicitare, compatibilizare, selectie, conceptie grafică si tehnoredactare; 
- Întocmire si transmitere în teritoriu a Calendarului istoric si cultural al Gorjului pe anul 2014 

(aniversari evenimente, institutii si personalitati; sarbatoriri prima atestare documentara localitati 
ect.). 

c. ÎNFIINTAREA DE NOI CENTRE CULTURALE în zone de traditie si/ sau oportunitate culturală, 
care să permită atât deconcentrarea activitătii cât si transformarea asezămintelor respective în 
institutii cu responsabilităti metodice si culturale zonale (cu sprijinul administratiilor locale). 
Localitate si termen: 2014 (septembrie, Ticleni);  

e. STRATEGII ŞI POLITICI CULTURALE ÎN TERITORIU   
- Organizare Seminar metodic ,,Strategii si politici culturale în Gorj”, editia a VIII-a;  
  Obiectiv asumat: realizarea parteneriatului dintre administratiile publice si 

asezamintele culturale locale; 
- Sprijinirea activitătii Universitătilor populare de traditie din Gorj: 
  Situatie 2014: Baia de Fier, Turceni, Săcelu; Motru; Tântăreni; 
- Organizarea si desfasurarea de evenimente culturale în parteneriat public-privat 
  Realizat: Tabăra de arta religiosa pentru copii, Baia de Fier/ Partener Fund. 

Cult. Gh. Mecu; Tabăra internatională de pictură România-Bulgaria, Pestisani/ Partener Pensiunea 
Jean Brâncusi; Tabara internatională de pictură România-Moldova, Baia de Fier/ Partener Fundația 
Culturală Gh. Mecu; Bursa Brâncusi, Pestisani/ Partener Obstea Pestisani; Festivalul intern. de folcor 
pastoral ,,Transalpina”, Rânca/ Partener Obstea Cerbul Novaci.      

2. PROGAMUL ,,RĂDĂCINI”  - Conservarea si promovarea culturii traditionale a Gorjului: 
Proiecte: 
a. CONSERVAREA MEMORIEI CULTURALE A GORJULUI 
- derularea celei de a IX-a editii a Taberei de cercetare a traditiilor culturale ,,Constantin 

Brăiloiu”  
  Zona cercetata: Baăanesti, Balesti, Danesti, Dragutesti, Lelesti, Schela, 

Stanesti, Turcinesti; 
- organizarea (în parteneriat cu administratiile publice locale, Ansamblul ,,Doina Gorjului” si 

Şcoala Populara de Arta) a peste 35 festivaluri si a altor manifestări folclorice devenite traditionale 
la Ciuperceni, Stoina, Cruset, Runcu, Stănesti, Balcesti, Dănciulesti, Novaci, Bălănesti, Brănesti, 
Văgiulesti, Turcinesti, Urdari, Rovinari, Crasna, Negomir, Tântăreni, Motru, Săulesti, Drăgotesti, 
Slivilesti, Licurici, Pestisani, Căpreni, Polovragi, Stejari, Bustuchin, Cătune, Godinesti, Bumbesti-Jiu, 
Logresti, Tismana, Tg-Cărbunesti, Bolbosi, Turceni, Pades etc.; 
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- organizarea de noi festivaluri (folclorice, de obiceiuri, de promovare a unor traditii diverse: 
Alimpesti (Dumitru Bălăsoiu), Licurici (Ion Diaconescu), Rânca (Transalpina - cu participare 
internationala/ Ucraina); Tg-Cărbunesti (colinde si obiceiuri de iarna); pastrav (Tismana); castan 
(Tismana, Runcu, Pestisani); cires (Turcinesti); salcâm (Turcinesti, Urdari, Vagiulesti, Saulesti); tei 
(Negomir, Runcu); nuc (Runcu); 

- organizarea Simpozionului national ,,Satul românesc-sat european”, editia a XXV-a, 
consacrată împlinirii a 135 ani de la nasterea lui Dimitrie Brezulescu, initiatorul primului proiect de 
dezvoltare durabila a unei localităti românesti; 

- editarea de monografii, studii, albume si culegeri de specialitate, a publicatiilor ,,Revista 
Jiului de Sus” si ,,Crinul satelor” si acordarea de sprijin asezămintelor din teritoriu în editarea de 
reviste ocazionale, studii, monografii locale; 

- sărbătorirea a 46 ani de la înfiintarea CJCPCT Gorj (înfiintat martie 1968);  
- organizarea Zilelor Culturii Populare a Gorjului, editia a IV-a; 
- completarea Arhivei clasice si electronice si a  a Bibliotecii de specialitate a institutiei. 
b. MEŞTERI, MEŞTEŞUGURI, OBICEIURI ŞI DATINI ÎN GORJ 
- organizarea Târgurilor: Mesteri Populari Olteni (mai), Mesteri Populari Copii (mai), Mesteri 

Populari din România (august, national, cu participare internationala - Camerun, Bulgaria), Mos 
Nicolae (decembrie);   

- permanetizarea si/ sau instituirea unor manifestări artistice având ca fundament obiceiuri si 
datini gorjenesti: Festivalurile de datini si obiceiuri de iarnă de la Motru (editia a III-a) si Tg-
Cărbunesti (editia I); Alaiul obiceiurilor de iarna (Tg-Jiu, Novaci, Motru, Rovinari); 

- completarea unor festivaluri si sărbători comunitare cu mici târguri ale mesterilor populari 
si de produse traditionale: Ciuperceni, Tismana, Runcu, Baia de Fier, Novaci/ Rânca, Pestisani. 
  

c. ARHIVA DE FOLCLOR A GORJULUI 
- completarea Arhivei audio-video a CJCPCT Gorj.  
d) S.O.S. PATRIMONIUL CULTURAL IMATERIAL GORJENESC 
- Realizarea Hartii culturale a Judetului Gorj (format: afisaj perete si pliant): institutii si 

asezaminte, muzee si colectii, mestesuguri traditionale, creatia interpretativa, tabere, evenimente, 
formatii artistice etc.; 

- Înfiintarea de muzee si colectii muzeale în localităti de referinta ale Gorjului (Cloșani).  
3. PROGRAMUL ,,DUPĂ BRÂNCUŞI” - Dezvoltarea structurilor si elementelor culturii de 

performantă 
* Proiect 
a. ARTIFEX: 
- Organizarea si desfăsurarea marilor evenimente culturale prevăzute în Agenda culturală a 

institutiei:  
* Festivalul international de literatură ,,Tudor Arghezi” (participanti: România, Austria, 

Bulgaria, Italia, Liban, Slovacia); 
* Festivalul international al artelor vizuale GORJFEST/ fotografie artistica (participanti: 

România, Argentina, Arabia Saudita, Canada, Cehia, Bulgaria, Grecia, Italia, Japonia, Moldova, 
Muntenegru, Serbia, Spania, Ucraina, Ungaria etc.); 

* Tabere internationale de arta plastica: Pestisani (România-Bulgaria, pictura); Casa Artelor 
Baia de Fier (România-Moldova, pictura);  

* Bursa Brâncusi: Pestisani (România-Bulgaria, sculptura, cu amplasare creatii în fata Primariei 
localitatii);   
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* Tabara de pictura cu subiect religios (pentru copii si tineri) ,,Lumina din lumina” si realizarea 
unei Colectii de gen (Casa Artelor Baia de Fier)  

* Cursuri de dans popular gorjenesc (participanti: Olanda, Elvetia);  
* Festivalul de umor ,,Ion Cănăvoiu” (participanti: România, Ucraina, Moldova, SUA); 
* Salonul international de caricatură (participanti: România, Algeria, Anglia, Arabia Saudita, 

Argentina, Armenia, Brazilia, China, Franta, Georgia, Malaezia, Portugalia, Spania, SUA, Ungaria 
etc.);    

-  Înfiintarea, în parteneriat cu Fundatia ,,Casa Brâncusi” Pestisani si ,,Casa Artelor” Baia de 
Fier, a unor Colectii de artă contemporană GORJFEST în incinta respectivelor ONG-uri (septembrie 
2014); 

- Continuarea proiectului Galeria Nemuritorilor Gorjului, esplanada centralăTg-Jiu; s-a 
amplasat steaua închinata lui Dinca Schileru; 

- Organizarea Festivalului national de film documentar ,,Acasă la Brancusi”, editia a II-a, Tg-
Jiu; 

- Initierea si realizarea (în parteneriat cu Teatrul ,,Elvira Godeanu”) a spectacolului ,,Pestera 
Polovragi-lacasul sfânt al lui Zalmoxis”; 

- realizarea a 38 expozitii diverse (artă plastică, fotografică, populară), în municipiu, judet 
(Arcani, Pestisani, Baia de Fier), în tara (Rm. Vâlcea, Petrosani, Craiova, Curtea de Arges, Calarasi, 
Bucuresti) si în strainatate (Bulgaria: Silistra, Plevna, Ruse, Gabrovo; Ucraina: Cernauti; Moldova: 
Chisinau); 

- mentinerea si sprijinirea financiară adecvată a Editurii CJCPCT Gorj (pe segmentul cercetare 
folclorica, istorie culturala, literatură, arte plastice, teatru): planificat 18 tipărituri, realizate 28 
(studii, antologii, albume, cataloage, pliante, reviste ocazional, materiale promovare etc);  

- mentinerea si sprijinirea financiara a revistei de cultură “Portal Măiastra”, publicatie care, 
din mai 2014, apare sub egida Uniunii Scriitorilor din România, fiind prima revista din istoria 
Gorjului care atinge aceasta performanta;  

- revitalizarea Cenaclului literar ,,Columna”. 
4. PROGRAMUL ,,ACASĂ LA BRÂNCUŞI” - Promovarea natională si internatională a imaginii 

Gorjului prin amplificarea brand-urilor existente si crearea altora noi 
* Proiecte: 
a. GORJUL ISTORIC ŞI PITORESC 
- realizarea de albume si pliante de promovare a turismului cultural: Spectacolul lemnului în 

Gorj, Călător prin Gorjul de odinioara, Muzeul dintre nori de la Rânca, Muzeul Crucilor de la Macesu, 
Casa Artelor de la Baia de Fier, Tudor Arghezi-11 poezii (editie româno-italiana), Tudor Arghezi - 11 
poezii (antologie în lb. româna, engleza, freanceza, germana, italiana, sârba); Tg-Jiu, orasul lui 
Brâncusi; GORJFEST 2014; reeditarea albumului ,,Acasa la Brâncusi”;  

- sarbatorirea, prin organizarea a 28 expozitii de arta plastica, populara si fotografica, în Gorj, 
în tara si în afara ei, a 25 ani de la demararea proiectului GORJFEST; 

- aprobarea, prin Hotarâre a Consiliului Judetean Gorj/ oct. 2014, a demararii demersurilor 
administrative, tehnice si financiare pentru realizarea proiectului ,,Drumul lui Brâncusi” pe baza 
viziunii cultural-artistice a conducerii CJCPCT Gorj.  

b. EUROPA DE-ACASĂ 
- mentinerea si amplificarea festivalurilor, saloanelor, taberelor si târgurilor internationale 

organizate de CJCPCT în Gorj; 
- consolidarea parteneriatului institutional cu Institutul Cultural Român, Uniunea Scriitorilor 

din România, Fundatia Culturala Balcanica si accesarea de proiecte în care aceasta să asigure 
cofinantarea unor evenimente culturale de impact international; 
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- organizarea de expozitii de artă plastică, populară, fotografică în Bulgaria, Moldova, 
Ucraina; 

- amplificarea participării artistilor gorjeni la festivaluri, saloane, târguri organizate în alte tări; 
- amplificarea schimburilor culturale internationale prin contacte directe cu institutii si 

organisme culturale similare, precum si prin procedeul încheierii de parteneriate (Muzeele de arta 
din Plevna, Ruse, Silistra (Bulgaria); Muzeul mondial al umorului din Gabrovo (Bulgaria); Academia 
de arte din Chisinau (Moldova); Uniunile Scriitorilor din Serbia, Slovacia, Ucraina, Moldova, 
Bulgaria); la manifestarile organizate de CJCPCT Gorj au participat reprezentanti din peste 30 de tari 
(Austria, Bulgaria, Camerun, Italia, Liban, Slovacia, Argentina, Arabia Saudita, Canada, Cehia, Grecia, 
Serbia, Japonia, Moldova, Muntenegru, Spania, Ucraina, Ungaria, Olanda, Elvetia, SUA, Algeria, 
Anglia, Armenia, Brazilia, China, Franta, Georgia, Malaezia, Portugalia); 

- includerea în Agenda culturală anuală a institutiei si a Gorjului - precum si în orice alte 
pliante si albume de prezentare a tinutului - a unor informatii despre potentialul turistic al 
judetului si despre oportunitătile culturale oferite de acesta; 

- conceperea si coodonarea programului ,,Gorjul turistic si cultural”, editia a IV-a, 6-27 
septembrie 2014, si desfăsurarea în regie proprie a 28 proiecte din cele 52 ale programului: 
Bilaterala de artă Tg-Jiu-Gabrovo, Festivalul folcloric Transalpina (cu participare internatională/ 
Ucraina), Atelierul național de poezie ,,Serile la Bradiceni” (partener), Festivalul interjudetean de 
folclor ,,Maria Apostol”, Retrospective GORJFEST la Petrosani, Rm. Vâlcea, Craiova si Curtea de 
Arges, Bursa Brâncusi (Tabara intern. de sculptură), Festivalul lautarilor gorjeni, Dezvelire stea Dincă 
Schileru, lansare carte ,,Spiritul pandur si sufletul gorjenesc”, Ziua Crucii la Muzeul de la Măcesu, 
Tabere intern. de pictura de la Baia de Fier si Pestisani, Expo pictura Liviu Soptelea/ Botosani, Expo 
Plevna, Simpozion national ,,Satul românesc-sat traditional”, inaugurare colectii de arta 
contemporana la Pestisani si Baia de Fier, Gorjfest 2014 - fotografie artistică, spectacol în aer liber 
,,Peștera Polovragi, lăcașul sfânt al lui Zalmoxis”, expo foto și lansare album ,,Spectacolul lemnului 
în Gorj” etc.  

c. VECINII 
- realizarea de parteneriate speciale cu instituții culturale din județele limitrofe sau apropiate 

(Vâlcea, Dolj, Olt, Hunedoara, Mehedinți, Argeș, Ialomița etc.), precum și cu instituții și organisme 
culturale din țările vecine (Bulgaria, Ucraina, Moldova, Serbia, Ungaria), și organizarea, în regim de 
reciprocitate, a unor evenimente de gen. 

Sintetizând, prin cele 4 programe și circa 140 proiecte derulate in 2014, Centrul Județean 
pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj s-a dovedit a fi principalul promotor al 
imaginii culturale a Gorjului. 

 

 

IV. PROTECȚIE SOCIALĂ 

 

1. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului - Gorj 

În cursul anului 2014, D.G.A.S.P.C.  Gorj și-a desfășurat activitatea în conformitate cu prevederile 
strategiilor naționale în domeniul asistenței sociale și protecției drepturilor copilului și a „Strategiei 
județene în domeniul asistenței sociale și protecției copilului pentru perioada 2014-2020 și Planului  
județean de restructurare/închidere a instituțiilor rezidențiale pentru persoanele adulte cu handicap”, 
aprobate de către Consiliul Județean Gorj prin Hotărârea nr. 22 din 21.03.2008 , precum si a Planului 
operational pentru implementarea Strategiei nationale pentru protectia si promovarea drepturilor 
copilului 2014-2016 . 
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Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj realizează și asigură la nivel județean 
aplicarea măsurilor, politicilor și strategiilor de asistență socială în domeniul protecției copilului, familiei, 
persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și a oricăror alte persoane 
aflate la nevoie, activitățile derulate în acest sens putând fi structurate pe trei componente: 

IV. Componenta: Protecția și promovarea drepturilor copilului; 
V. Componenta: Protecția, integrarea și incluziunea socială a persoanelor adulte cu handicap; 
VI. Activități de ordin financiar și control. 
Activitățile desfășurate în vederea furnizării de servicii sociale, au primit reacreditarea Comisiei 

județene de acreditare a furnizorilor de servicii sociale conform Deciziei  de Acreditare nr.3 / 30.03.2012 , 
valabilă  3 ani.De asemenea Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice a emis 
certificatul de acreditare cu seria AF nr. 000816 prin care Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Gorj este acreditată în conformitate cu prevederile Legii nr.197/2012 privind asigurarea calității 
în domeniul servciilor sociale pe perioadă nedeterminată. 

 

I. Componenta: Protecția și promovarea drepturilor copilului 
Conform „Strategiei județene în domeniul asistenței sociale și protecției copilului pentru perioada 

2014-2020” și a Planului Operațional pentru implementarea acesteia , în perioada raportată au fost 
efectuate in principal urmatoarele activități : 

- continuarea descentralizării serviciilor; 
- integrarea socială a copiilor și tinerilor instituționalizați; 
- creșterea responsabilității comunităților locale în domeniul protecției și promovării drepturilor 

copilului; 
- integrarea socială a copiilor cu dizabilități; 
- specializarea personalului; 
- dezvoltarea serviciilor destinate prevenirii și combaterii abuzului și exploatării copilului; 
- promovarea parteneriatelor; 
- creșterea calității vieții copilului în mediile defavorizate și respectarea standardelor minime de 

calitate în toate serviciile speciale acordate copilului în dificultate; 
- reducerea numărului de copii plasați în instituții publice sau private prin reintegrarea lor în familia 

naturală și sprijinirea familiei extinse ca alternativă. 
Acțiunile desfășurate în perioada raportată au urmărit implementarea măsurilor din Planul 

operațional în vederea atingerii obiectivelor propuse și au constat în: 

I.1. Furnizarea serviciilor de prevenire a abandonului și separării copilului de părinții săi prin 

centrele maternale, serviciile de monitorizare a femeii gravide și centrele de zi  existente la nivelul 

DGASPC Gorj. 

 În cadrul D.G.A.S.P.C.  Gorj, în anul raportat au funcționat următoarele servicii de prevenire: 
- 2 centre maternale – Tg - Jiu; Novaci  (în cadrul unor complexe de servicii) unde au beneficiat de 

protecție un număr total de 55 copii și 36  mame; 
- 2 centre de zi – unul în Tg.Jiu, unul Novaci (toate în cadrul unor complexe de servicii), în care au 

beneficiat de servicii un număr total de  46 de copii aflați în familii care nu le pot asigura prin resurse 
proprii condiții corespunzătoare de îngrijire și educare;  

- 2 servicii de monitorizare, asistență și sprijin a femeii gravide predispusă să își abandoneze 
copilul – prin care s-au derulat activități de consiliere, educație parentală, planning familial, sănătatea 
reproducerii și sprijin pentru  24 gravide, aflate în situație de risc de abandon. 
Conform H.G. nr. 323/2007 pentru aprobarea  Planului national privind prevenirea abandonului copilului 

de catre familie, Biroul de management de caz pentru copilul aflat în servicii de tip rezidențial,  prin 
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persoane desemnate a realizat evidența copiilor părăsiți în unitățile sanitare, în special la cele cu 

specialitatea obstetrică-ginecologie și alte unități sanitare care oferă servicii medicale pentru copii,  a 

copiilor  pentru care nu s-a stabilit identitatea, a gravidelor în situație de risc social , a cazurilor cu risc 

social/ de abandon, precum și  a activității de monitorizare a cazurilor de copii care au fost supuși riscului 

de  a fi parăsiți în unitățile sanitare, dar s-au reîntors în familie. 

    Totodata în cursul anului 2014 s-au desfăşurat mai multe activităţi pentru a preveni intrarea în sistemul 
de protecţie a copiilor nou-născuţi aflaţi în situaţie de risc de abandon în unităţile sanitare din jud. Gorj. 
     Astfel s-a ţinut permanent legătura cu asistentul social din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Tg-
Jiu şi cu persoanele desemnate de la alte unităţi sanitare din judeţul Gorj care gestionează prevenirea 
abandonului copilului  şi s-a realizat evidenţa acestor cazuri în special la cele de la Secţia Obstetrică –
Ginecologie,  a celor pentru care nu s-a stabilit identitatea şi  a gravidelor în risc social. 
     De asemenea  parinţii/membrii familiei lărgite a copiilor  supuşi riscului de a fi părăsiţi în unităţi 
sanitare , dar şi a celora care s-au reîntors în familie  au fost  consiliaţi privind responsabilitatea familiei 
şi dreptul copilului de a fi îngrijit, crescut şi educat în familia sa, au fost informaţi cu privire la serviciile şi 
prestaţiile de asistenţă socială , măsurile de protecţie specială precum şi serviciile oferite în Centrul 
maternal cuplului mama-copil. 
       Pentru toate cazurile au fost sesizate serviciile publice de asistenţă socială aflate pe raza de domiciliu 
al mamei/ parinţilor/familiei lărgite în vederea monitorizarii situaţiei cuplului mamă-copil precum şi a 
familiei acestora şi a lua măsurile legale.   
Astfel, conform situaţiei întocmite pe cele 4 trimestre ale anului 2014, rezultă următoarele date : 

-3 copii nou-născuţi au fost abandonaţi pentru care au  fost întocmite procese verbale de constatare a 
părăsirii copilului în spital, încheiat între reprezentanţii poliţiei,  spitalului şi Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială  şi Protecţia Copilului, din care unul abandonat în Spitalul Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu, 
iar alţi doi în spitale din alte judeţe ( Spitalul din Petroşani şi Spitalul Bucur Obor Bucureşti).  Din cei 3 
copii, 2 beneficiază de măsura de protecţie specială( 1 la AMP, 1 într-un centru de la Bucureşti , iar 1 a 
fost referit la D.G.A.S.P.C.  DOLJ, deoarece ulterior a fost externat în familie, mama acestuia având 
domiciliul legal în jud. Dolj. 
-41 de copii nou-născuţi s-au aflat în situaţie de risc de separare de familia naturală/risc social, iar 17 
mame care au nascut sunt minore având vârsta între 13 – 17 ani.Din cei 41 nou-nascuţi,  23 copii  s-au 
reîntors în familia de origine, cazurile fiind monitorizate la domiciliu prin vizite.  
-  3 copii nou-nascuţi  au fost  referiţi în alte judeţe : 1caz  la  D.G.A.S.P.C. Mehedinţi, 1 caz referit la 
D.G.A.S.P.C.  Caras-Severin, iar altul  la D.G.A.S.P.C.  Mureş, pentru monitorizare/ sau luării măsurilor 
legale în interesul copilului. 
- 5 cupluri mame-copii au fost găzduite în centre maternale din subordinea direcţiei, un copil după o lună 
a fost dat în plasament la un AMP, mama refuzând de a mai beneficia de serviciile centrului maternal, 
solicitând o măsură de protecţie specială pentru copilul sau. 
- Pentru 7 nou-născuţi s-a instituit plasament la un asistent maternal profesionist care a dorit să-l 
îngrijească.  
-   3 copii  nou născuţi  au fost plasaţi   într-un centru rezidenţial. 
În evidenţe  2 copii nou-născuţi, o fetiţă de 3 ani şi două mame  sunt  cu identitate necunoscută.Au fost 
identificate 3 gravide aflate în situaţie de risc de abandon. O mamă după ce a născut şi-a luat copilul  
acasă, cazul fiind monitorizat de autoritatea locală. O altă lauză a fost gazduită într-un centru maternal, 
iar la o minoră nu s-a confirmat ca este gravidă.În alte secţii decât cele de nou-născuţi  (pediatrie)  au 
fost sesizate 3 cazuri, copii cu risc de abandon, din care 1  a fost reintegrat în familie, iar 2 copii beneficiază 
împreună cu mamele lor de serviciile unui centru maternal din cadrul D.G.A.S.P.C.  Gorj. 
  Tot în risc social s-au aflat şi 8 copii cu vârste cuprinse  între 7 luni şi 5 ani, din care :  
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 2 mame  (una minoră) cu cei 6 copii ai lor  beneficiază de serviciile unui centru maternal , iar 2 copii fiind 
monitorizaţi în familie. 

Toate cuplurile  mamă – copil au fost evaluaţi periodic timp de 6 luni prin vizite lunare la 
domiciliu, în colaborare cu autorităţile locale,  iar unde a fost nevoie s-a prelungit monitorizarea  cazului,   
de la  3 la 6 luni. 

În cursul anului 2014 au fost monitorizaţi prin vizite permanente 35 de cazuri, copii care au fost 
supuşi riscului de abandon/risc social : În trim. I -10 cazuri,   în trim II - 8  cazuri , 9  cazuri în trimestrul 
III, iar în trim IV -  8 cazuri.  
De la începutul anului şi până în prezent au fost închise  14  cazuri, în urma monitorizării constatându-se 
că 13 copii pot fi menţinuti în familiile lor de origine, iar un copil în vârstă de o lună a decedat. 
În colaborare cu autorităţile locale s-a oferit sprijin în vederea întocmirii actelor privind  situaţia juridică 
şi socială a mamelor/copiilor. 
 S-a oferit consiliere socială lăuzelor/gravidelor  şi membrilor familiei în scopul menţinerii copilului în 
familie şi a eliminării factorilor externi care pot influenţa negativ evoluţia sarcinii. 
 S-a  înaintat trimestrial Comisiei pentru Protecţia Copilului Gorj raportul  cu situaţia copiilor părăsiţi în 
unităţile sanitare, a gravidelor în risc social, de monitorizare a cazurilor de copii care au fost supuşi riscului 
de a fi părăsiţi în unităţile sanitare reîntorşi în familie.În cursul anului 2014 s-a continuat programul de 
prevenire a abandonului/instituţionalizării copiilor derulat în parteneriat cu cele două asociaţii 
luxemburgheze. 
     Au fost întocmite rapoartele  trimestriale cu datele de identificare a copiilor părăsiţi în unităţile 
sanitare şi trimise la A.N.P.D.C. din cadrul M.M.F.P.S. 
 În perioada 01.01.2014 - 31.12.2014, numărul de plasamente şi tutele sunt de 360 ( inclusiv 6 
PRU) care au fost monitorizate trimestrial, 6 - măsuri de protecţie stabilite de CPC Gorj sau instanţă  în 
alte judeţe, 45 de cazuri revocate dintre care 27 copii fiind reintegraţi în familie, 16  integrări socio-
profesionale, 2 adopţii, 17 cereri în curs de soluţionare pentru instituirea de măsuri de protecţie. 
   Activităţile desfăşurate – în relaţia cu familia care solicită instituirea măsurii speciale – plasament 
familial sau a măsurii alternative – tutelă : 

 s-a asigurat, pentru cazurile referite de catre SPAS, identificarea familiilor sau persoanelor care 
pot fi tutori sau cărora să le poată fi dat în plasament copilul, cu prioritate pentru rudele acestuia, 
până la gradul IV inclusiv; 

 s-a asigurat consilierea de specialitate pentru familiile sau persoanele care au primit în 
plasament copii, pentru asigurarea dezvoltării armonioase a acestora; 

 a fost efectuată evaluarea detaliată a familiilor sau persoanelor care pot primi în plasament copil/ 
copii sau care pot fi tutori,  pentru un număr  de 32 de  cazuri; 
au fost furnizate informaţii familiei extinse sau substitutive privind tipurile  de sprijin disponibil 
şi dacă a fost cazul, s-a întreprins  împreună cu SPAS demersurile pentru accesarea acestora; 

 s-a monitorizat trimestrial, împreună cu SPAS, măsurile sub aspectul evoluţiei generale a 
copilului şi al stadiului implementării planului individualizat de protecţie - îndeplinirii obiectivelor 
propuse; 

 s-a monitorizat pentru o perioada de 3 luni situaţia unui numar de 27 copii privind reuşita 
reintegrării în familia naturală, efectuându-se la sfârşitul acestei perioade  referate de închidere 
caz. 

 Activităţile desfăşurate – în relaţia cu copilul aflat în dificultate: 

 Pentru 20 cazuri noi s-au aplicat etapele managementului de caz, potrivit Ordinului 288/2006 cu 
colaborarea specialiştilor din cadrul autorităţilor locale din judeţ, instituindu-se o măsură 
specială de protecţie de către CPC Gorj sau de Tribunalul Gorj, pe baza PIP-ului stabilindu-se 
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serviciile şi intervenţiile, de care va beneficia copilul şi familia sa în conformitate cu nevoile 
identificate.  

 s-a efectuat evaluarea detaliată, planul individualizat de protecţie, evaluarea nevoilor, raportul 
privind ancheta psihosocială a copilului, programe de intervenţie specifică; 

 s-a efectuat un numar de 1401 vizite la domiciliile copiilor aflaţi în plasament, la unităţile şcolare 
şi cabinetele medicale individuale unde sunt înscrişi copiii, şi au întocmit rapoarte de vizită în 
care s-a consemnat detaliat scopul şi desfăşurarea vizitei, mediul de viaţă şi concluziile şi 
propunerile responsabilului de caz; 

 s-a realizat un numar de 793 reevaluări ale situaţiei copiilor aflaţi în plasament, prin întocmirea 
dosarului şi înaintarea acestuia CPC Gorj sau Tribunalului Gorj, dosar care se întocmeşte ca urmare 
a întâlnirii echipei multidisciplinare; 

 s-au reactualizat dosarele pentru un număr de 359 copii prin transmiterea de adrese şi invitaţii 
copiilor şi familiilor de plasament, cât şi autorităţilor locale din judeţul Gorj şi în alte judeţe; 

 s-a realizat şi revizuirea PIP  pentru un număr de 741 cazuri, trimestrial sau ori de cate ori este 
nevoie; 

 a fost schimbată finalitatea unui numar de 2 PIP – uri din reintegrare în familia naturală în adopţie, 
ca urmare a obţinerii declaraţiilor parinţilor şi rudelor până la gradul al IV – lea, aceştia 
exprimându-şi acordul la adopţie în urma consilierii şi explicării efectelor procesului de adopţie. 
Dosarele celor  2 copii s-au predat  Seviciului Adopţii pentru a fi instrumentate şi introduse la 
Tribunalul Gorj în vederea obţinerii Sentinţelor Civile  de deschidere a procedurii de adopţie; 

 s-a asigurat sprijinul necesar  şi informarea copiilor aflaţi în evidenţe, opinia lor fiind consemnată 
şi luată în considerare în raport cu vârsta şi capacitatea lor de înţelegere. 

Activităţile desfăşurate – în relaţia  cu familia biologică: 

 s-a acordat consiliere pentru menţinerea copilului în familia biologică sau la revenirea acestuia în 
familie;  

 au fost efectuate anchete la domiciliul familiei biologice sau lărgite şi s-a identificat opinia acestora 
în legătură cu măsurile ce urmează a fi luate pentru soluţionarea cazului; 

 s-a colaborat cu SPAS în vederea responsabilizării familiilor ai căror copii beneficiază de măsuri de 
protecţie speciale în vederea reintegrării; 

 au fost responsabilizaţi parinţii prin adrese cu privire la menţinerea / reluarea legăturilor cu copiii 
care beneficiază de măsuri de protecţie; 

La sfâşitul anului 2014, erau înregistrate: 

 308 plasamente ale copiilor la rude până la gradul IV, familii sau persoane; 

 28 tutele la rude până lagr. IV,  familii sau persoane; 

 23  măsuri de protecţie  - plasamente în alte judeţe; 

 1 măsură de protecţie – tutelă în alt judeţ 

 1 revocare -  măsură de protecţie în alt  judeţ; 

 17  solicitări pentru instituire de masură de protecţie; 

 45 revocări  măsuri de protecţie - plasamente  din care  27 reintegrări în familie, 16 integrari socio-
profesionale, 2  adopţii . 

 o  tutelă revocată; 

       I.2. Acordarea de sprijin material/financiar pentru prevenirea abandonului și instituționalizării. În 

cursul anului 2014 a continuat programul de prevenire a abandonului /instituționalizării derulat în 

parteneriat cu două asociații luxemburgheze : 
- Asociația “Nos enfants d’ailleurs”- s-au acordat ajutoare materiale și sprijin financiar lunar unui 

număr de  26 copii, în valoare lunară de 2.015 lei, 
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- Asociația “Rumanesch kanner an der Nout”- s-au susținut lunar un număr de 22 familii , în 
valoare lunară de 2.800 lei. 

        I.3. Sprijinirea reintegrării copilului în familie. 
În cadrul DGASPC Gorj au funcționat: 

- 1 serviciu de consiliere și sprijin pentru părinți și copii ( în cadrul Complexului de Servicii Novaci); 
care a consiliat un nr. de 20 de copii. 

I.4. Reorganizarea rețelei de asistență maternală (reevaluare beneficiari, sprijinire reintegrare, 
specializarea asistenților maternali în funcție de nevoile copiilor, formare continuă etc.)  

În perioada 01.01.2014-31.12.2014, angajații din cadrul serviciului: 

  - au evaluat și monitorizat activitatea asistenților maternali profesioniști (AMP) precum și evoluția 

copiilor aflați în plasament la aceștia. 

 -au întocmit un număr de 70 convenţii de plasament; au efectuat un numar de 1200 vizite la 
domiciliile asistenţilor maternali pentru monitorizarea situaţiei copiilor plasaţi la AMP, vizite care 
au inclus şi deplasări la unităţile şcolare unde sunt înscrişi copiii.  În timpul acestor vizite s-au 
completat rapoarte de vizită, în care au fost consemnate: scopul şi desfăşurarea vizitei, atitudinea 
copilului faţă de propria familie, menţinerea relaţiilor personale ale copilului, familia AMP şi 
mediul de viaţă, starea de sănătate curentă, educaţia şcolară cu progresele şi dificultăţile 
întâmpinate în procesul de învăţare, relaţia copil-colegi, socializare, activităţi recreative, 
comportament socioafectiv, aptitudini, deprinderi de viaţă, problemele puse în discuţie de către 
AMP, opinia copilului şi propunerile făcute de asistentul social responsabil de caz;  
-au întocmit şi revizuit un numar de aproximativ 510 planuri individualizate de protecţie, revizuiri 
care au loc în urma unor întâlniri ale echipei pluridisciplinare; 
-au efectuat un numar de 500 reevaluări ale evoluţiei copiilor plasaţi la AMP; 
-au răspuns la adrese şi sesizări cu privire la situaţia copiilor plasaţi la AMP; 
-au realizat demersurile pentru identificarea familiei biologice şi/sau a familiei extinse a copiilor 
plasaţi pentru menţinerea relaţiilor personale ale acestora şi pentru a completa finalitatea 
adecvată în Planul Individualizat de Protecţie; 
-au informat şi consiliat parinţii cu privire la situaţia copiilor lor aflaţi sub măsura de protecţie la 
AMP, coordonând acţiunile familiei, SPAS, în vederea reintegrării copilului în familie; 
-au organizat întâlniri dintre parinţi/familie extinsă la sediul D.G.A.S.P.C. Gorj ori în alte locuri 
stabilite de comun acord şi au întocmit rapoarte de specialitate privind relaţiile copilului cu familia 
sa, propunându-se motivat programe de învoiri în familie, pentru a pregăti reintegrarea copilului; 

        -au participat la procesele de potrivire dintre copil şi AMP, prezentând abilităţile şi competenţele AMP;      
       -au întocmit un număr de 31 de dosare privind reatestarea asistenţilor maternali profesionişti, dosare 
care au fost înaintate Comisiei pentru Protecţia Copilului pentru analiză; s-au înaintat dosarele pentru 
deschiderea procedurii de adopţie pentru un număr de 14 copii; 13 copii a fost încredinţat în vederea 
adopţiei; 8 copii au fost reintegraţi în familia naturală, monitorizarea situaţiei acestora făcându-se 
conform Ordinului nr. 288/2006; pentru 10 copii s-a înlocuit măsura de plasament de la asistent maternal 
profesionist la centre specializate; 

-s-au efectuat un număr de 115 evaluări anuale a activitaţii AMP şi planuri de acţiune 
pentru anul 2015; 

În cursul anului 2014, s-au desfăşurat la sediul D.G.A.S.P.C. Gorj şi cursurile   de 

formare profesională pentru AMP, desfăşurate în cadrul a două sesiuni, astfel: 

-În data de 14.07.2014 şi 15.07.2014 având temele:pregatirea copilului plasat la AMP pentru integrarea 

în familia adoptivă şi pentru reintegrarea în familia naturală;îngrijirea copilului 0-2 ani. 
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-În data de 19.11.2014 şi 20.11.2014 având temele: identificarea de către AMP a modificărilor 

comportamentale ale copilului la vârsta adolescenţei;îngrijirea copilului cu dizabilităţi; 

 În cursul anului 2014 au avut loc două campanii de recrutare a persoanelor, potenţiali asistenţi 

maternali profesionişti în vederea pregătirii acestora pentru a fi atestaţi ca AMP, depunându-şi dosarele 

54 persoane. În acest sens au fost efectuate vizite la domiciliul solicitanţilor pentru verificarea condiţiilor 

materiale. Salariaţii din cadrul serviciului au susţinut cursuri de formare preofesională cu aceşti solicitanţi 

în vederea pregătirii acestora pentru a fi atestaţi ca AMP. 

I.5. Acordarea  de asistență și sprijin consiliilor locale în vederea înființării de „Consilii 
Comunitare Consultative” și instruirea membrilor acestor consilii. 

Au fost organizate cursuri de instruire cu 81 membrii ai consiliilor comunitare și 73 de asistenți 
sociali sau persoane cu atribuții de asistență socială din cadrul a  61 de primării, cu privire la atribuțiile 
în domeniul asistenței sociale ce le revin comunităților locale, în contextul  legislativ actual cât și cu privire 
la organizarea și funcționarea consiliilor consultative din structura cărora fac parte. Au avut loc 3 sesiuni 
de instruire ce s-au desfășurat în luna noiembrie  2014.  

I.6. Implementarea standardelor pentru formarea de deprinderi de viață independentă în 
serviciile de protecție de tip rezidențial a copilului și sprijinirea tinerilor care părăsesc sistemul de 
protecție al copilului în vederea integrării socio-profesionale. 

- Fiecare copil/tânăr din sistemul rezidențial are întocmit un Program de intervenție specifică pentru 
dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, care este pus în practică și reevaluat de 
personalul de specialitate care asigură îngrijirea și educarea acestora la fiecare trei luni. Fiecare 
tânăr este evaluat și consiliat în vederea integrării socioprofesionale, atât de personalul serviciului 
cât și la A.J.O.F.M. Gorj, unde sunt luați în evidență la intrarea în centrul pentru formarea de 
deprinderi de viață independentă. 

- De asemenea, Serviciul pentru dezvoltarea deprinderilor  de viață independentă organizează 
periodic acțiuni de consiliere și de informare a tinerilor în vederea pregătirii acestora pentru 
ieșirea din sistemul de protecție. În anul 2014 au fost întocmite și depuse 2 dosare pentru căutarea 
unui  loc de muncă, 7 dosare pentru solicitare de locuință socială la Primăria Tg - Jiu pentru tinerii 
care nu au posibilitatea revenirii în familie(1 tânăr primind deja locuință socială). 

- Tinerii au participat însoțiți la bursele locurilor de muncă și la întrunirile organizate la A.J.O.F.M. 
Gorj. Au fost informați cu privire la locurile de muncă vacante . 

  Beneficiarii care se află în centrele de formare a deprinderilor, sunt sprijiniţi în continuare pentru 
continuarea studiilor la o formă de învăţământ. 

-  La sfârşitul anului 2014, în CDVI se aflau 8 tineri din care: 4 fete ( 1 elevă la liceu , 1 elevă la Şcoala 
Postliceală de Birotică, 1  în şomaj şi 1 tânără este angajată), 4 băieţi absolvenţi de facultate (1 
student, 3 la Şcoala Profesională de Birotică).  

I.7. Îmbunătățirea modalităților de evaluare complexă a copiilor cu handicap și asigurarea de 
servicii de recuperare pentru copiii cu dizabilități din mediul familial 

  În vederea implementării unui sistem coerent și complex de stabilire a gradului de handicap cu 
accent pe stabilirea potențialului de integrare, Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului din cadrul 
Direcției, a efectuat pe parcursul anului 2014 un număr de 1094 de evaluări (din punct de vedere medical, 
psihologic, psihopedagogic și social), în vederea încadrării copiilor în grad de handicap și asigurării 
măsurilor de protecție specială și socială prevăzute de lege.  

În baza raportului de evaluare întocmit de către Serviciul de Evaluare Complexă s-au emis 
hotărârile privind încadrarea copiilor în categoria persoanelor cu handicap, certificatele de încadrare și 
planurile de recuperare pentru copiii cu dizabilități după cum urmează: grav cu asistent personal 593;  
accentuat  341; mediu 153; ușor  7. 
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      Pentru a veni în sprijinul familiilor cu copii cu dizabilități s-au efectuat evaluări  la domiciliu pentru 
101 copii nedeplasabili.  

De asemenea, pentru a crește gradul de integrare și  participare socială a copiilor cu dizabilități,    
s-au întocmit și comunicat adrese din partea C.P.C. privind aplicarea itemilor de restricție și participare 
socială pentru un număr de 189 cazuri cu recomandări  educaționale, terapeutice, școlare și medicale 
care să vină în sprijinul recuperării copiilor.  

S-au soluționat : 
-1 contestație privind hotărârea de încadrare în grad de handicap;s-au prezentat  în Comisia pentru 

Protecția Copilului un număr de 9 referate privind analiza și încadrarea în grad de handicap pentru copii 
internați în clinicile de specialitate ; 6 referate privind modificarea hotărârii C.P.C. privind încadrarea 
copilului într-un grad de handicap și a anexelor acesteia, prin schimbarea adresei de domiciliu  și a 
prestațiilor aferente ( pt. 3 copii reintegrați în familia naturală), prin schimbarea adresei de domiciliu 
(pt. 2 copii) de modificare a datelor de identitate a copilului și părinților în urma  sentinței  civile de 
adopție   ( pt. 1 copil ); s-au analizat 16 dosare  și  s-a  întocmit documentația  pentru 9 copii în vederea 
frecventării centrului de recuperare din cadrul C.S.C.C.H Tg-Jiu și pentru 7 copii de scoatere din 
programele de recuperare din cadrul C.S.C.C.H Tg-Jiu, ca urmare a nefrecventării programului de 
recuperare, împlinirii vârstei de 18 ani și la solicitarea părinților; 2 adrese către primării pentru 
monitorizare caz; 2 adrese către D.G.A.S.P.C Hunedoara şi respectiv Sectorul 5 Bucureşti. 

 Pentru oferirea de servicii de recuperare copiilor cu dizabilităţi, în cadrul Serviciului de Evaluare 
funcţionează Echipa Mobilă care a oferit servicii la domiciliu de consiliere, terapie educaţională şi 
recuperare la nivelul autonomiei personale  celor 42 de copii aflaţi în evidenţă. Numărul total de 
intervenţii a fost de 104. Pe parcursul anului, din acest total: 

- 3 copii au fost scoşi din program la solicitarea părinţilor ( înscrişi în alte centre de recuperare, au 

împlinit vârsta de 18 ani, nu s-au mai încadrat în grad de handicap). 

- 3 copii au fost înscrişi în program la solicitarea părinţilor. 

I.8. Oferirea de servicii de prevenire și combatere a abuzului, neglijării și exploatării copilului, 
inclusiv protecția victimelor violenței domestice. 

-Centrul de primire în regim de urgență pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat Tg-Jiu  
           Centrul de primire în regim de urgență pentru copilul abuzat, neglijat si exploatat este un serviciu 
pentru protecția copilului care are drept misiune asigurarea protecției copilului pe o perioadă  determinată 
de timp, atunci cand acesta se află în pericol iminent în propria familie naturală, familia largită sau familia 
substitutivă. Beneficiarii locaţiei: - copii abandonaţi de familie, copii abuzaţi şi neglijaţi, copii din 
comunitate ( stradă, asistenţi maternali profesionişti ), copii separaţi de parinţi din motive obiective, 
dificultăţi majore financiare şi locative.  În anul 2014  Centrul de primire  în regim de urgenţă Tg-Jiu a 
asigurat furnizarea  unor servicii  de calitate în vederea  protejarii copilului privind  securitatea, dezvoltarea 
psiho-socio-emoţională  sau integritatea morală – urmare a exercitării  în mod abuziv a drepturilor  
parinteşti pentru un număr de  107 copii: 

 78 copii au fost  gazduiți , 

 7 copii  au fost transferaţi la direcţiile din judeţele unde aveau domiciliul ;  

 22  copii  s-au emis Dispoziţii de plasament în regim de urgenţă  din care  :  pentru 15  copii  a  fost 
înlocuită măsura de protecţie specială plasament în regim de urgenţă  cu măsura de protecţie   
plasament la C.S.C.C.D. Tg-Jiu ,  pentru   1  copil a fost  înlocuită masura de protecţie  plasament cu 
reintegrarea în familia naturală , pentru   1 copil  s-a înlocuit măsura de plasament în regim de urgenţă  
cu plasament la asistent maternal profesionist, pentru  4 copii se fac demersuri pentru înlocuirea 
măsurii de plasament , pentru 1 copil  s-a înlocuit plasamentul în regim de urgenţă cu plasament la 
Asociaţia,, Copiii Noştri de Pretutindeni”Tg-Jiu.  
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     Din cei 78 copii gazduiţi – pentru 1 copil  se fac demersuri pentru înlocuirea măsurii de plasament la 

C.S.C.C.D. Novaci cu plasament  la C.S.C.C.D. Tg-Jiu , pentru 3 copii s-au emis Dispoziţii de plasament în 

regim de urgenţă la asistent maternal profesionist şi cei 74 gazduiţi  au fost reintegraţi în familie, acestora 

li s-a asigurat gazduire, îngrijire  şi consiliere discutându-se cu fiecare copil şi familiile acestora în vederea 

reintegrării  lor familiale.  

S-au întocmit şi trimis adrese  către primăriile din judeţ pentru obţinerea rapoartelor de monitorizare 

a copiilor reintegraţi în familie.   

S-au efectuat evaluări ale beneficiarilor pentru a investiga procesele cognitive, personalitatea   cu 

ajutorul metodelor de diagnostic  

-Centrul de primire în regim de urgenţă mama şi copilul victime ale violenţei domestice , Tg-Jiu 
             Centrul de primire în regim de urgenţă mama şi copilul victime ale violenţei domestice, Tg-Jiu este 
un serviciu ce sprijină şi asistă  victimele violenţei domestice pentru a face faţă dificultăţilor de natură 
psihosocială care afectează relaţiile familiale, pentru dezvoltarea competenţelor parentale, şi a relaţiilor 
maritale sau de convieţuire comună având ca ţintă prevenirea abuzului, a situaţiilor ce pun în pericol 
securitatea şi integritatea membrilor familiei, a neglijării copilului de către persoanele care sunt 
responsabile pentru creşterea şi educarea copilului. Locația are  o capacitate de 7 locuri . 
Beneficiarii  serviciului sunt:  

 victime ale violenței domestice referite de către : Poliție, D.G.A.S.P.C.  Gorj, Autorități locale, 
autoreferire.  

          În anul 2014 , Centrul de primire în regim de urgenţă mama şi copilul victime ale violenţei domestice 
,Tg-Jiu  a oferit protecţie şi găzduire  pentru 13 cazuri din care : 13 mame si 25 copii victime ale violenţei 
dintre care : 
*   4 cazuri  ( 4 mame cu  9 copii ) reintegrare în familie. 
*   4 cazuri ( 4 mame cu 6 copii)  reintegraţi în familia extinsă. 
*   1 caz ( 1 mamică cu  2 copii) transfer la Centrul Maternal Novaci din cadrul C.S.C.C.D. Tg-Jiu. 
*   1 victimă reintegrate în famila naturală. 
*   1  mamă cu fiica  au plecat în Italia. 
*   2  cazuri (2 mame cu 7 copii ) sunt gazduiţi în centru . 

- Compartimentul „Telefonul copilului” – 0253.983  

–În perioada 01.01- 31.12.2014 la Compartimentul de intervenție în regim de urgență, în domeniul 

asistenței sociale, „Telefonul copilului” și evaluare inițială s-au primit un numar de 114 sesizări, pentru 

care s-au completat fișe de convorbire și de semnalare obligatorii, sesizări care au vizat 182 copii, din 

care 74 din mediul rural. 
Din cele 114 sesizari, 28 au fost referite la alte compartimente, din cadrul direcţiei, abilitate sa 

soluţioneze doleanţele clienţilor. 
 Din cele 86 de sesizări instrumentate de angajatii Compartimentul de intervenţie în regim de 

urgenţă, în domeniul asistenţei sociale, „Telefonul copilului” şi evaluare iniţială, 15 sesizari s-au dovedit 
a fi confirmate, acestea vizând 15 copii, diferenţa fiind infirmate şi de altă natură.Distribuţia celor 15 
cazuri confirmate după forma de violenţă înregistrată:3 minori aflați în situație de abuz fizic;1 minor aflat 
în situație de abuz sexual;11 minori aflaţi în situaţie de neglijare; 

 După mediul de rezidență al minorilor, cele 15 cazuri sunt astfel repartizate: 
- 12 cazuri în care minorii provin din mediul urban; - 3 cazuri în care minorii  provin din mediul rural. 
       După genul minorilor, cele 15 de cazuri sunt distribuite astfel:  
 -9 cazuri  cu minori  de gen masculin;- 6 cazuri cu minori  de gen feminin 
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- Activități de Combatere a Situațiilor de Abuz, Neglijență, Trafic, Migrațiune, Repatriere și Violență 

în Familie 

    La compartimentul de interventie in situatii de abuz,neglijenta,trafic,migratiune,repatriere si 

violenta in familie au fost înregistrate un număr de 380 cazuri .Dintre cele 380 cazuri , 277 au fost 

confirmate si 103 infirmate.Se observă o creștere a cazurilor semnalate , însă conform evaluărilor 

compartimentului, numărul de cazuri confirmate este aproximativ constant în fiecare an. 

Cele 380 cazuri sunt distribuite astfel:16 minori aflați în situație de abuz fizic; 90 minori aflați în 
situație de abuz emoțional; 14 minori aflați în situație de abuz sexual;196 minori aflaţi în situaţie de 
neglijare;2 minori aflați în situație de explotare sexual;4 minori victime ai violenței domestic;7 minori cu 
tentativă de suicid; 4 minori victimă a tentativei de viol;17 cazuri sociale;4 cazuri exploatare prin muncă;6 
cazuri de repatrieri;20 alte situații 
Mediul de provenienţă al celor 380 minori sunt :165 provin din mediul urban si 215 din mediul rural. 

Distribuţia pe sexe: Din totalul de 380 minori victime, 151 sunt de gen masculin şi 229 sunt de gen feminin. 

Reflectând  procedurile de lucru, în statistica cazurilor înregistrate:au fost întocmite 380 fișe 
inițiale și rapoarte de evaluare detaliată. 

 
- Activitatea de Prevenire –actiuni întreprinse 

1. Ziua ”Internațională Împotriva Violenței Asupra Copiilor” organizată de reprezentanții 
compartimentului de intervenție în situații de abuz, neglijență, trafic, migrațiune, repatriere și violență 
în familie 
Perioada de desfășurare–05.06.2014 
2.Ziua ”Internațională pentru Prevenirea Exploatării prin Muncă a Copiilor” 
Perioada de desfăşurare–12.06.2014 
3.Săptămâna ”Prevenirii Criminalităţii”- organizată în perioada 30.09-04.10.2014- organizată de IPJ Gorj 
în parteneriat cu reprezentanţii compartimentului de intervenţie în situaţii de abuz, neglijenţă, trafic, 
migraţiune, repatriere şi violenţă în familie din cadrul D.G.A.S.P.C. Gorj 
4. Campania Celor 16 zile de activism împotriva violenţei asupra femeii- desfăşurată în perioada 
24.11.2014-10.12.2014 

I.9. Activități desfășurate pentru promovarea adopției naționale ca finalitate a planului 
individualizat de protecție 

Specialiștii din cadrul acestui serviciu  au realizat obiectivele propuse în planul de acțiune pe 2014 

astfel : 

 Activitățile desfașurate – în relația cu familia adoptatoare: 28 de persoane sau familii, care au 

dorit să adopte, au fost evaluate/reevaluate din punct de vedere social și psihologic și au urmat cursurile 

de pregătire pentru asumarea în cunoștință de cauză a rolului de părinte, organizate de specialiștii 

serviciului în 3 sesiuni a câte 4 ore fiecare. Procesul de evaluare se realizează prin discuții și întâlniri cu 

adoptatorul/familia adoptatoare, cu membrii familiei extinse și cu alte persoane care pot furniza informații 

relevante la domiciliul acestora, cât și la sediul direcției; 27 de persoane sau familii au solicitat informații 

cu privire la procedura adopției, specialiștii compartimentului furnizându-le materiale informative, 

broșuri, pliante, încurajându-i în hotărârea pe care urmau să o ia; S-a realizat emiterea a unui număr de 28 

de atestate privind persoanele/familiile apte să adopte precum și a unui număr de 28 de dispoziții ale 

directorului general al D.G.A.S.P.C. Gorj, privind atestarea persoanelor/familiilor apte să adopte. 

 Activitățile desfașurate – în relația cu copilul și familia biologică: 
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  au întocmit dosarele pentru un număr de 19 copii care aveau ca finalitate a PIP-ului adopția 

națională, privind deschiderea procedurii de adopție la Tribunalul Gorj, dosare întocmite în urma 

vizitelor specialiștilor serviciului la domiciliile părinților acestor copii. În timpul vizitelor specialiștii 

serviciului au oferit date referitoare la procedurile în care urmează să fie implicați, efectele 

finalizării fiecarei etape din procesul de adopție, forma, termenele si efectele exprimării și revocării 

consimțământului la adopție; 

 pentru 19 copii, care aveau ca finalitate a PIP-lui adopţia naţională s-a deschis procedura de adopţie 
prin sentinţe civile rămase definitive. 

 în urma unui proces de potrivire, la 19 persoane/familii atestate ca apte sa adopte le-a fost dat în 
încredinţare în vederea adopţiei un copil.  

 pe perioada încredinţării, specialiştii serviciului 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, 20 de adopţii au fost încuviinţate de   Tribunalul Gorj, la care 
se adaugă 3 excepţii, pentru care s-au făcut consilieri; 

 pe perioada de postadopție au fost monitorizate 42 de adopții, pentru care s-au 
întocmit 85 rapoarte trimestriale. 

 pentru 18 cazuri de adopţie s-a încheiat perioada de monitorizare post adopţie, 
prin rapoarte finale care sunt avizate de directorul general şi transmise      Autorităţii Naţionale 

pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie. 

 s-a asigurat reprezentarea D.G.A.S.P.C. Gorj, în materia adopţiei, în instanţele de judecată într-un 
număr de 61 de dosare. 

 trimestrial potrivit prevederilor art. 4 din Ordinul nr. 617/18 decembrie 2012, privind aprobarea 
unor măsuri vizând asigurarea transparenţei unor etape administrative derulate în cadrul 
procedurilor de adopţie şi coordonarea intervenţiei Compartimentului adopţii şi postadopţii în 
relaţia cu managerul de caz, Serviciul Adopţii şi Postadopţii din cadrul D.G.A.S.P.C. Gorj, s-au realizat 
4 întâlniri de consultare cu persoanele/familiile adoptatoare care nu au fost incluse în procesul de 
potrivire. 

 în perioada 27.05.-02.06.2014, D.G.A.S.P.C. Gorj, a organizat “ZIUA NAŢIONALĂ PENTRU ADOPŢIE”, 
campanie ce a avut drept scop creşterea gradului de informare a populaţiei cu privire la procedura 
adopţiei, particularităţile şi importanţa fiecărei etape în parte. În consecinţă, D.G.A.S.P.C.  

Gorj, a prezentat noutăţile aduse de actuala legislaţie cu privire la adopţie, principiile care stau la 

baza reglementărilor în vigoare, precum şi importanţa parcurgerii etapelor procedurii adopţiei. În 

acest sens prin serviciul de specialitate (Serviciul Adopţii şi Postadopţii) D.G.A.S.P.C. Gorj, a 

desfăşurat campania dedicată acestui eveniment prin publicarea zilnică într-un cotidian local a unor 

materiale de presă (7 materiale) prin care s-a urmărit informarea populaţiei privind procedura 

adopţiei. Materiale în acest sens au apărut şi în alte 3 cotidiene locale, existând dealtfel tot în 

această perioadă şi apariţii televizate ale specialiştilor serviciului. Această campanie s-a încheiat în 

data de 02.06.2014, prin organizarea de către Serviciul Adopţii şi Postadopţii din cadrul D.G.A.S.P.C. 

Gorj, a unui spectacol cultural-artistic la care au participat un număr de peste 40 de copii adoptaţi, 

împreună cu familiile lor. 

 Specialiştii Serviciul Adopţii şi Postadopţii, la solicitarea A.N.P.D.C.A. au realizat consilierea 
familiilor/rudelor a 3 persoane adoptate internaţional, care doresc să-şi cunoascăfamilia/rudele 
biologice.        
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 De asemenea promovarea adopţiei naţionale s-a realizat prin prezentarea de statistici şi materiale 
informative privind procedura adopţiei naţionale de câtre prin mai multe interviuri date la posturile 
de televiziune şi publicaţiile locale.  

I.10. Activități desfășurate pentru oferirea serviciilor de tip rezidențial , în conformitate cu 
standardele minime obligatorii în domeniul protecției copilului și standardele de cost. 

În toate complexurile de servicii pentru copii aflate în subordinea D.G.A.S.P.C. Gorj, în perioada 
raportată, activitatea s-a desfășurat prin implementarea standardelor minime obligatorii specifice fiecărui 
tip de serviciu rezidențial, vizând creșterea calității vieții beneficiarilor și dispariția deosebirilor față de 
mediul familial. 

Pentru perioada 01.01.2014 - 31.12.2014, situația statistică a copiilor din complexurile rezidențiale 

și evoluția acestora  se prezintă după cum urmează: 

 

Complexul      Nr. Copii la 

        01.01.2014 

Nr. Copii la     

31.12.2014 

Complexul de servicii comunitare pentru copilul în dificultate Tg - Jiu 94 103 

Complexul de servicii comunitare pentru copilul în dificultate Novaci 69 39 

Complexul de servicii comunitare pentru copilul în dificultate Tg - 

Cărbunești 

42 46 

Complexul de servicii comunitare pentru copilul cu nevoi speciale Tg - Jiu 58 79 

Complexul de servicii comunitare pentru copilul cu handicap Tg - Jiu 108 106 

Complexul de servicii alternative la protecţia rezidenţială Tg - Jiu 40 33 

TOTAL 411 406 

1. Complexul de servicii comunitare pentru copilul în dificultate Tg - Jiu –funcţionează de la 

închiderea proiectului PHARE cu următoarele servicii alternative:  

Nr. 

crt. 

Servicii   Nr.copii la 

31.12.2014 

1.  Apartament destinat protecţiei rezidenţiale a copiilor « Debarcader » Tg - Jiu 8 

2.  Apartament destinat protecţiei rezidenţiale a copiilor»Săvineşti » Tg - Jiu 7 

3.  Apartament destinat protecţiei rezidenţiale a copiilor « Aleea Teilor » Tg - Jiu 8 

4.  Apartament destinat protecţiei rezidenţiale a copiilor cu 
dizabilităţi« Sf.Dumitru » Tg-  Jiu 

7 

5.  Apartament destinat protecţiei rezidenţiale a copiilor cu dizabilităţi 
« Sf.Nicolae » Tg -  Jiu 

7 

6.  Centru  ptr. dezvoltarea deprinderilor  de viaţă nr.1 Tg -  Jiu 4 

7.  Centru ptr. dezvoltarea deprinderilor de viaţă  nr.2 Tg -  Jiu 4 

8.  Apartament destinat protecţiei rezidenţiale a copiilor « Mărgăritarelor » 
Motru 7 

9.  Apartament destinat protecţiei rezidenţiale a copiilor « Primăverii » Motru 6 

10.  Apartament destinat protecţiei rezidenţiale a copiilor « Tineretului » 
Rovinari 7 

11. Centrul de îngrijire de Zi Pestalozzi  Tg -  Jiu 26 

12 Apartament destinat protecţiei rezidenţiale a copiilor Motru 5 

13. Apartament destinat protectiei rezidenţiale a copiilor Rovinari 7 



Consiliul Județean Gorj             Raportul Președintelui 2014 

 
 

178 
 

 

2. Complexul de servicii comunitare pentru copilul în dificultate Tg - Cărbuneşti: 

Nr.  

crt.  

Servicii Nr.copii la 
31.12.2014 

1. Centrul de plasament destinat protecţiei rezidenţiale a copiilor  Tg -
Cărbuneşti 26 

2. Centru maternal  Tg -  Cărbuneşti 0 

3. Centrul de zi 0 

4. Centrul de primire în regim de urgenţă pt. copil abandonat 20 

         3. Complexul de servicii comunitare pentru copilul în dificultate Novaci   

De la închiderea proiectului PHARE, Complexul funcţionează cu următoarele servicii alternative: 

Nr. 
crt. 

Servicii Nr.copii la 
31.12.2014 

1. Centrul de primire în regim de urgenţă pentru copilul 
abuzat,neglijat și exploatat -Novaci 

4 
 

2. Centrul de zi Novaci 10 

3. Centrul maternal – Novaci 4 

4. Casa de tip familial destinată  protectiei  rezidenţiale a    copiilor „ Novaci” 11 

5. Casa de tip familial destinată  protecţiei  rezidenţiale a    copiilor « Huluba » 10 

4.  Complexul de servicii comunitare pentru copilul cu nevoi speciale Tg - Jiu  

Nr. crt. Servicii     Nr. copii la           

31.12. 2014 

1.  Centrul de plasament destinat protecţiei rezidenţiale a copiilor cu dizabilităţi 43 

2.  Centrul de îngrijire şi recuperare de zi copii pentru copiii cu dizabilităţi 13 

3.  Casa de tip familial destinată protecţiei rezidenţiale a copiilor cu handicap 
Scoarţa  10 

4.  Casa de tip familial destinată protecţiei rezidentiale a copiilor cu handicap 
Rachiţi 13 

 Este singura unitate de tip rezidenţial vechi pe care o mai avem în subordine.Nu a intrat în 

restructurare, deoarece funcţionarea ei este legată de existenţa Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă 

(fosta Şcoală Specială), iar procesul de  restructurare este interdependent de implementarea reformei 

învăţământului special.  

 5. Complexul de servicii comunitare pentru copilul cu handicap Tg - Jiu 

  Nr.               

crt. 

Servicii Nr. copii la         

31.12.2014 

1.  Centrul de recuperare neuromotorie(tip ambulatoriu) 55 

2.  Centrul de plasament destinat protecţiei rezidenţiale a copiilor cu dizabilităţi 51 

          6. Complexul de servicii alternative la protecţia rezidenţială Tg Jiu    

Nr.  

crt. 

 

crt. cr 

Servicii Nr. copii la         31.12.2014 

1.     Centrul maternal 9 

2.  Centrul de îngrijire de zi  24 
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I.11. Inițierea de proiecte și parteneriate pentru atragerea de finanțare externă și internă în vederea 

diversificării serviciilor sociale la nivel județean și local. 

Pentru atingerea obiectivelor strategice, în anul 2014,  D.G.A.S.P.C. Gorj, prin Biroul Strategii, 

Programe, Proiecte în domeniul asistenței sociale și protecției copilului, a continuat implementarea de 

proiecte cu finanțare europeană, a continuat derularea unor parteneriate materializate în proiecte 

/programe și convenții de colaborare, în domeniul social , a conceput proiectul Strategiei de asistență 

socială și protecției copilului 2014-2020, a Planurilor Operaționale de implementare a strategiei și a supus-

o spre aprobare Consiliului Județean Gorj , după cum urmează : 

A) PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI STRUCTURALE EUROPENE,  NERAMBURSABILE: 
  1)Proiectul ,,Reabilitarea, Modernizarea, Dotarea Complexului de Servicii Comunitare pentru Copilul 
în Dificultate Tg-Carbunesti ”, solicitant D.G.A.S.P.C Gorj, cu finanţare din  Fonduri Structurale POR Axa 3 - 
Îmbunătăţirea infrastructurii sociale D.M.I -3.2 Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea si echiparea 
infrastructurii serviciilor sociale. 

Cererea de finanţare a fost depusă la  la OI-ADR SUD-VEST OLTENIA în data de 04.02.2010. În urma 
finalizării procesului de verificare a conformităţii  administrative şi eligibilităţii  proiectul a trecut în etapa 
de evaluare tehnică şi financiară 
  În data de 12.10.2012 s-a semnat contractul de finanţare nr. 3571, cod SMIS 16907 între 
D.G.A.S.P.C. Gorj şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului  prin Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională Sud-Vest Oltenia. 

Bugetul total al proiectului este de 3.018.842,84 lei din care finanţarea nerambursabilă din partea 
Uniunii Europene este în sumă de 1.881.044,90 lei, contribuţia Guvernului României de 814.028,42 lei şi 
contribuţia  beneficiarului de 323.769,52 lei.  

Proiectul se afla in faza de implementare, conform graficului de desfasurare al activităţilor. 
Contractul de execuţie lucrări nr. 21890/55 s-a semnat în data de 25.10.2013 între S.C ROMTAM  
CONSTRUCT SRL şi DGASPC Gorj, perioada de execuţie 16 luni, începând cu data de 11.11.2013 cu termen 
de finalizare a lucrărilor 10.03.2015. 
2) Proiectul ,,Reabilitarea, Modernizarea, Dotarea Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Suseni,  jud Gorj’’, 
solicitant D.G.A.S.P.C. GORJ, cu finanţare din  Fonduri Structurale P.O.R. Axa 3 –Îmbunătaţirea 
infrastructurii sociale D.M.I -3.2 Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii 
serviciilor sociale. 

În data de 18.08.2011, a fost semnat contractul de finanţare nr. 2101 pentru proiectul 
„REABILITAREA, MODERNIZAREA, DOTAREA  COMPLEXULUI DE ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ SUSENI, JUDEŢUL 
GORJ”, semnat între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului,  prin  Agenţia pentru dezvoltare 
Reginală  Sud-Vest Oltenia şi D.G..A.S.P.C. Gorj, Cod SMIS 21031,având un buget total de 3.635.938,86 lei 
din care finanţarea nerambursabilă din partea Uniunii Europene este în sumă de 2.465.670,40 lei, 
contribuţia Guvernului României de 1.065.778,95 lei şi contribuţia  beneficiarului de 104.489,51 lei. 

Data semnării contractului 18.08.2011.Data de începere a perioadei de implementare a 
contractului de finanţare 18.08.2011.Data de finalizare a perioadei de implementare a contractului de 
finanţare 18.07.2013. 

Proiectul se află în faza de sustenabilitate de 5 ani, conform contractului de finanţare şi a 
obligaţiilor asumate prin acesta de catre D.G.A.S.P.C. Gorj (se depun rapoarte postimplementare, la 
cererea organismelor de verificare şi control). 
 3) Proiectul ,,Extindere şi Dotare -Centru de Îngrijire si Asistenţă Dobriţa” proiect care a obţinut finanţare  
în data de 21.06.2010, din  Fonduri Structurale POR Axa 3 –Îmbunătăţirea infrastructurii sociale D.M.I -3.2 
–Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale. Solicitant Consiliul 
Judeţean Gorj-  Beneficiar D.G.A.S.P.C. Gorj,  având ca obiective :  
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      -Extinderea şi dotarea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa prin construcţia unui pavilion P+1(50 
locuri); Înfiinţarea unui nou serviciu social,,Centru de recuperare-reabilitare’’ capacitate 11 locuri; 
Încadrarea în Standardele minime de calitate pentru centrele rezidenţiale pentru persoanele adulte cu 
handicap; Modernizarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale; Termen de finalizare al proiectului 
21. 08.2013. 
Proiectul se află în faza de sustenabilitate de 5 ani, conform contractului de finanţare şi a obligaţiilor 
asumate prin acesta de catre D.G.A.S.P.C. Gorj. (se depun rapoarte postimplementare, la cererea 
organismelor de verificare şi control). 
4.) Consiliul Local al Comunei Jupîneşti  în parteneriat cu  D.G.A.S.P.C. Gorj a depus, în data de 17.12.2009, 
cererea de finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3– 
Îmbunătăţirea  infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.2. – Reabilitarea / modernizarea / 
dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale, pentru proiectul „Centrul Multifuncţional de 
servicii sociale Jupîneşti, Judeţul Gorj”,  judeţul Gorj. Centru multifuncţional de servicii sociale  va fi 
realizat într-o şcoală dezafectată. Proiectul are o valoare totală de peste 1.340.000 lei din care finanţarea 
nerambursabilă este de peste 990.000 de lei. Centrul multifuncţional va beneficia de un centru de zi şi un  
centru de consiliere. Beneficiază de acest centru multifuncţional  copiii şi părinţii aflaţi în dificultate din 
comunitatea localitaţii Jupîneşti. O dată cu înfiinţarea acestui centru s-au creat şi şase locuri de muncă. 
Acest proiect a fost acceptat spre finanţare P.O.R., semnarea contractului a avut loc în data de 09.07.2012. 
Proiectul s-a finalizat în luna august 2014. 
B) Elaborarea proiectului Strategiei județene de dezvoltare a serviciilor sociale a județului Gorj pentru 

perioada 2014-2020, a Planurilor Operationale de implementare a strategiei și a supus-o spre aprobare 

Consiliului Județean Gorj prin hotărârea nr. 106/29.08.2014.. 

I.12. Realizarea de materiale informative ; mediatizarea serviciilor/programelor destinate copiilor și 
familiilor în situație de risc. 

Compartimentul comunicare, registratură, relații cu publicul și incluziune socială  este 
compartimentul funcțional care asigură: 
- promovarea  imaginii  D.G.A.S.P.C. Gorj,  precum  și  accesul cetățenilor la informațiile de interes public, 
conform prevederilor legale; 
- derularea   în   bune   condiții   a   manifestărilor   organizate   de   D.G.A.S.P.C. Gorj,  organizarea  
activităților  de  protocol și secretariat; 
- punerea în executare a reglementărilor legale în vigoare cu privire la liberal acces la informațiile de 
interes public; 
- punerea  în  executare  a  prevederilor  legale  care  reglementează  activitatea  de soluționare a petițiilor.  
 

Relația  cu  mass-media  locală  și  centrală 

Relația  cu  mass-media  locală  și  centrală  este  realizată  prin  intermediul inspectorilor din 

cadrul compartimentului,  care  urmăresc  informarea  cât  mai  corectă  și  completă  cu privire la 

D.G.A.S.P.C. Gorj și activitatea acesteia. În anul 2014, s-au  pus  la  dispoziția  reprezentanților  presei  

centrale  și locale, informații de interes public, în conformitate cu prevederile legii, referitoare la toate 

domeniile de competență ale instituției. 

Colaborarea  cu  presa  s-a  făcut  în  mod  organizat  și  constant  prin  intermediul comunicatelor 
si informărilor  de  presă.  Astfel,  în  decursul  anului  2014  au  fost  elaborate  și  transmise  43 de 
răspunsuri la solicitări  privind informații de interes public, au fost realizate  reportaje sociale, comunicate 
de presă.  Scopul acestora a fost de a informa opinia publică cu privire la activitățile,  proiectele  și  
inițiativele D.G.A.S.P.C.  Gorj. A  fost    asigurată  realizarea  fotografiilor  și  a  filmărilor  la  toate  
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evenimentele  (serbări, sărbători  tradiționale  și  diverse  alte  evenimente),  acestea  fiind  arhivate  în 
vederea unei mai eficiente documentări viitoare. 

Pe baza informațiilor furnizate, a mediatizării activității de către D.G.A.S.P.C. Gorj, dar și la 
inițiativa proprie a mass-mediei, în presa scrisă au fost publicate de 387 de articole vizând protecția 
copilului și  
asistența socială (din care 27 au făcut referire la aspecte negative, 129 avand un caracter neutru cu privire 
la activitatea institutiei, iar 231 facand o referire pozitiva la activitatea D.G.A.S.P.C.  Gorj), la posturile TV  
locale au fost difuzate 67 de reportaje, iar în cadrul emisiunilor de știri activitatea direcției și a 
complexelor a fost evidențiată de 73 de ori. 

Actualizarea informațiilor de pe site-ul D.G.A.S.P.C. Gorj, prin postarea comunicatelor și  
informațiilor  de  presă, structura instituției, coordonatele de contact, informațiile utile, informațiile 
publice, etc.  

Au  fost  furnizate  informații  în  virtutea  dreptului  la  replică  publicațiilor  sau posturilor  de  
televiziune  care  în  articolele  sau  emisiunile  realizate  au  prezentat informații eronate cu privire la 
activitatea D.G.A.S.P.C. Gorj. 

Zilnic, s-a urmărit  fluxurile  de  știri  și  alte emisiuni  informative  audio-video,  locale  și  
naționale, de interes pentru D.G.A.S.P.C. Gorj. Sintetizarea informațiilor s-a realizat zilnic, astfel încât 
conducerea D.G.A.S.P.C. Gorj să fie permanent la curent cu felul în care este percepută instituția și 
activitățile acesteia în mass-media locală și centrală și, pe cale de consecință, în societatea gorjenească. 

Publicarea anunțurilor  instituției, pe site-ul www.dgaspcgorj.ro, cu privire  la  campaniile 
desfășurate de D.G.A.S.P.C. Gorj. Acesta  asigură,  de altfel,  păstrarea  arhivei  foto  și  video  a  D.G.A.S.P.C. 
Gorj,  ca  și  a  unei arhive a articolelor din publicațiile locale și centrale ce au ca subiect D.G.A.S.P.C. Gorj. 
 

Activitatea de incluziune socială 

Informarea comunitații cu privire la serviciile pe care le oferă D.G.A.S.P.C.  Gorj pentru persoane 

singure, persoane vârstnice, persoane cu handicap și oricăror persoane aflate la nevoie, precum și 

familiilor acestora, în vederea exercitării tuturor drepturilor prevăzute de actele normative în vigoare. 

Colaborarea cu diverse instituţii şi monitorizarea activităţilor realizate în comunitate, în cadrul 
unei echipe pluridisciplinare sau interdisciplinare, care deserveşte funcţionarea autorităţilor publice  şi a 
comunităţii de rromi.Intervenţia, atât în cadrul instituţional, cât şi în comunitate, la nivelul asigurării 
relaţiei cu diverse servicii specializate: educative, de orientare pe piaţa muncii, de asistenţă socială, de 
sănătate, locative, etc. 

Preluarea tuturor sesizărilor care fac obiectul de activitate al compartimentului. 
 

Activitatea de relaţii cu publicul 

Compartimentul comunicare, registratură, relaţii cu publicul şi incluziune socială este în 

exclusivitate în slujba cetăţeanului, pentru  a  rezolva  cu  promptitudine  problemele  acestuia,  

realizând  astfel  o  bună comunicare între D.G.A.S.P.C.  Gorj şi beneficiari. 

În anul 2014 au fost înregistrate 28.460  documente. S-au expediat aproximativ  12967  plicuri. 
La  audiențele  conducerii  D.G.A.S.P.C. Gorj  s-au  prezentat  aproape  850  de cetățeni  ale  căror  

probleme  au  fost  analizate  și,  după  caz,  rezolvate.  Dintre problemele  prezentate  în  cadrul  
audiențelor,  aproximativ  20%  s-au  referit  la obținerea unui loc de muncă, 35% - la obținerea unui 
sprijin financiar,  15%  -  informații privind încadrarea în categoria persoanelor cu handicap,  25%  -  la  
obținerea  unor  ajutoare  materiale, restul de 5% reprezentând probleme diverse. 

Cetățenii sunt întâmpinați cu solicitudine. 

http://www.dgaspcgorj/
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Precizăm  că  problemele  ridicate  la  audiență  au  fost  rezolvate  în  proporție  de 80%, restul 
de 20% neputând fi rezolvate deoarece: 
-  solicitarea făcută era în afara prevederilor legale; 
-  problema nu intra în sfera de competenţă materială a D.G.A.S.P.C.  Gorj; 
       II. Componenta: Protecția, integrarea și incluziunea socială a persoanelor adulte cu handicap: 

  Activitatea noastră a avut scopul de a realiza cât mai multe obiective prevăzute în  Planul operațional 
pentru implementarea Strategiei județene în domeniul asistenței sociale pentru perioada 2014-2020, 
utilizând la maxim toate resursele umane, financiare de care am dispus  în anul 2014. 

II.1. Îmbunǎtǎțirea infrastructurii sociale, reabilitare, extindere, modernizare amenajare, dotarea 
instituțiilor rezidențiale privind protecția specială a persoanelor  adulte cu handicap.             Având 
în vedere planul de restructurare a centrelor rezidențiale (cu avizul Direcției Protecția Persoanelor cu 
Dizabilități) în vederea diversificării serviciilor sociale și implementarea standardelor de calitate la aceste 
servicii s-au efectuat  studii, proiecte, lucrări de reabilitare, modernizare, amenajare, dotare,  la centrele 
rezidențiale  din subordinea D.G.A.S.P.C.  Gorj . 
     II.2. Alocarea resurselor adecvate nevoilor persoanelor cu handicap 

Pentru protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap din județul Gorj a fost alocată pe 
anul 2014 suma totală de 50.882.775,00 lei din care : 

 - 35.753.467,00 lei pentru plata prestațiilor sociale a persoanelor cu handicap neinstituționalizați 
îngrijiți la domiciliu din care :indemnizaţii lunare: 20.227.314,00 lei; buget personal complementar :      
9.726.973,00 lei; indemnizaţie de însoţitor a persoanelor cu handicap vizual grav: 5.799.180,00 lei  .                                                              

 - 15.129.308,00 lei pentru protecția persoanelor adulte instituționalizați în cele patru complexe în 
număr total de 353 beneficiari de servicii sociale din care: C.I.A. Suseni 2.155.308 lei; C.R.R. Suseni 
1.104.721 lei;  C.I.A. Dobrița  1.511.391 lei; C.R.R. Dobrita  291.091 lei; CRRNA Bîlteni 5.535.000 lei; C.R.R.N 
.Bilteni   2.767.500 lei;   -C.S.C.S.P.R.R.P.H.S.P. Tg-Cărbunești      1.764.297 lei.  

În perioada 01.01.2014 – 31.12.2014, biroul de evidență prestații sociale pentru persoane cu handicap 
a desfășurat următoarele activități: 

      - a întocmit documentația conform Legii 448/2006 pentru plata prestațiilor sociale pentru un 
numar de 10.958 persoane cu handicap, după cum urmează : 

 1.Copii beneficiari de bugetul complementar conform art. 58, alin. (4):-  copii gradul I 518;  copii gradul 
II  263; copii gradul III  134. 
      2. Adulții fără venit beneficiari de prestații sociale conform art.58, (4) Legea 448/2006, sub formă de 
indemnizație de persoană cu handicap și buget complementar:  adulţi gradul I 1190 persoane;adulti gradul 
II   2561 persoane; adulţi gradul III  194 persoane, 

 3.Persoane încadrate în muncă beneficiare de prestații sociale conform art. 58 alin. (4) Legea 
448/2006, sub formă de indemnizaţie de persoană cu handicap şi buget complementar:- salariaţi gradul I 
31 persoane; salariaţi gradul II   367 persoane;salariaţi gradul III   57 persoane, 

 4.Pensionari beneficiari de prestaţii sociale conform art. 58 alin. (4) Legea 448/2006, sub formă de 
indemnizaţie de persoana cu handicap şi buget complementar:- pensionari gradul I 2383 persoane; 
pensionari gradul II   3161  persoane; pensionari gradul III   385  persoane. 

S-a înregistrat un număr de 1387 cazuri noi persoane care beneficiază de prevederile Legii 448/2006. 
În perioada raportată ( 01.01- 31.12.2014) s-a efectuat plata prestaţiilor sociale pentru persoanele cu 

handicap în sumă totală de 35.753.467 lei astfel: pentru indemnizație lunară   20.227.314  lei , pentru 
bugetul personal complementar lunar 9.726.973 lei, pentru indemnizatia de însoţitor pentru nevăzători  
5.799.180 lei.  

S-a efectuat plata dobinzii la creditele auto pentru persoanele cu handicap beneficiare de prevederile 
art. 27 din Legea nr.448/2006 republicată, conform ord.27/ 15-06-2009 al Preşedintelui D.P.P.D. în perioada 
01.01.2014 – 31.12.2014 în suma totală de 62.165 lei pentru un număr de 33 beneficiari. 
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S-a răspuns în conformitate cu prevederile legale  la un număr de 23 scrisori şi sesizări ale persoanelor 
cu handicap. 

S-au rezolvat reclamaţiile persoanelor cu handicap privind plata prestaţiilor sociale.  
S-au fost informate persoanele cu handicap sau reprezentantii acestora asupra drepturilor şi 

facilităţilor de care pot beneficia conform Legii nr.448-2006. 
S-a acordat sprijin persoanelor cu handicap la întocmirea dosarelor în vederea drepturilor ce li se 

cuvin în baza certificatelor de încadrare în grad de handicap. 
S-a efectuat constituirea registrului electronic propriu privind persoanele cu handicap, care trebuie 

să conţină informaţiile prevăzute în Anexa nr. 1 la Ordinul 1106/09-03-2011 al M.M.F.P.S., pentru 
constituirea registrului electronic central. 

 S-a efectuat exportul datelor catre D.P.P.D. pentru constituirea registrului electronic central; 
S-a implementat noul Sistem Informatic D-Smart pentru evidenţa şi plata prestaţiilor sociale pentru 

persoanele  cu handicap. 
S-a încheiat un Protocol de Colaborare cu Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea 

Bazelor de Date Bucureşti în vederea identificării persoanelor decedate. 
   Compartimentul prevenire marginalizare socială a eliberat un număr de 18.483 bilete C.F.R. şi 

27.830 bilete transport interurban pentru persoanele cu handicap grav şi accentuat, care beneficiază de 
gratuitatea transportului interurban conform art.24 din Legea nr. 448/2006. 

În cadrul compartimentului prevenire marginalizare socială, ţinând cont de prevederile Legii nr. 
448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap şi a  Ordinului nr. 62/2007 
privind transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă emis de A.N.P.H  Bucureşti, la 
nivelul judeţului Gorj s-au întocmit şi eliberat în anul 2014 un număr de 670 legitimaţii pentru transport 
urban gratuit cu mijloace de transport în comun de suprafaţă pentru persoanele cu handicap, un număr 
de 89 legitimaţii ale asistenţilor personali. Conform art.28 din Legea nr.448/2006 în anul 2014 au fost 
eliberate 253 roviniete. 

 În vederea transmiterii drepturilor băneşti cǎtre beneficiari s-a încheiat o convenţie cu  POŞTA 
ROMÂNĂ S.A. Regională Craiova în baza Legii nr. 448/2006.  

În vederea asigurării gratuite a transportului interurban pe cale ferată s-a încheiat o convenţie cu 
SNCFR şi cu 15 societăţi comerciale de transport pentru asigurarea transportului gratuit cu autobuzele a 
persoanelor cu handicap şi însoţitorilor acestora. 
      În vederea obţinerii rovinietelor gratuite  de către persoanele cu handicap a fost încheiată o convenţie 
cu Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale . 

II.3. Promovarea accesului la serviciile sociale pentru a susţine integrarea socială şi a preveni 
marginalizarea persoanelor cu handicap 

   Centrele rezidenţiale din cadrul D.G.A.S.P.C.  Gorj dispun pentru informarea corectă a beneficiarilor  
“Ghidul beneficiarului “ care conţine toate informaţiile cu privire la: serviciile sociale ce poate fii asigurat 
beneficiariilor, criterile pentru a fii admis în centru, documentele necesare, resursele umane, financiare. 
Se asigură vizitarea centrului de către cei interesaţi.  
            Beneficiarii centrelor  au acces la asistenţă medicală atât în cadrul centrului cât şi la medicii 
specialişti din comunitate. Beneficiarii sunt înscrişi la medici de familie beneficiind de asistenţă medicală 
gratuită. 

     Conform prevederiilor Contractului Cadru a C.N.A.S., medicii centrelor  au o convenţie încheiată 
cu C.A.S. Gorj pentru eliberarea reţetelor gratuite pentru tratamentul ambulatoriu pe primele trei zile. 

     Încă de la admitere o echipă multidisciplinară formată din minim trei specialişti ( medici, asistenţi 
sociali, psihologi, psihopedagog) face o evaluare şi în funcţie de nevoile acestuia întocmeşte pentru 
fiecare Planul Individual de Intervenţie pe baza Fişei de evaluare.Planul Individual de Intervenţie 
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cuprinde un: Program Individual de Îngrijire, Program Individual de Recuperare, Program Individual de 
Integrare/Reintegrare 
 II.4. Asigurarea protecției în regim de urgență a persoanelor cu handicap aflate în situație de risc 
major. 
          În cursul anului 2014 în cadrul Compartimentului management de caz pentru adulți și monitorizare 
servicii sociale au fost înregistrate un număr de 58 cereri de internare în centrele rezidențiale din 
subordinea direcției               
  În urma acestor solicitări au fost efectuate un număr de 54 vizite la domiciliu, concretizate cu 54 
rapoarte de evaluare, rezultatul fiind internarea acestor persoane cu handicap în unul din centrele 
rezidențiale din subordinea DGASPC Gorj. 
          În decursul anului 2014 au fost evaluate un număr de 52 persoane adulte care au prezentat potențial 
de risc privind marginalizarea socială, monitorizându-i permanent  pentru a se evita excluderea socială.  
Ca masură de soluționare s-a efectuat deplasarea la domiciliul fiecărei persoane adulte aflate la nevoie în 
vederea culegerii de date despre acestea  și rezolvării problemelor cu care se confruntă. 
          S-a asigurat implementarea strategiei de lucru prin elaborarea  de anchete sociale , făcându-se 
nenumărate demersuri către instituția de asistență socială de pe raza județului în care au fost gasite 
persoanele adulte cu potențial de risc sporit. În acest sens s-a efectuat deplasarea la domiciliul fiecărei 
persoane adulte aflate la nevoie în vederea elaborării de anchete sociale având ca scop evalurea situației 
socio-economice și medicale a fiecărei persoane în parte. 
          S-au dezvoltat activități de informare, consiliere și promovare a serviciilor oferite în interesul 
persoanelor adulte aflate în dificultate. În acest scop  s-a efectuat deplasarea la domiciliul fiecărei persoane 
adulte aflate la nevoie în vederea consilierii, informării acestora privind serviciile ce le putem pune la 
dispoziția lor.  
II.5. Promovarea participării persoanelor cu handicap la activități cultural-sportive și de petrecere a 
timpului liber. 
           Conform prevederilor art. 21,(2) din Legea 448/2006 în vederea asigurarii accesului persoanelor cu 
handicap la  cultură, sport, turism au fost înaintate adrese instituțiilor competente în vederea beneficierii 
de gratuitate la biletele de intrare. Au fost acordate 25 abonamente gratuite la spectacolele de teatru și 
40 de abonamente gratuite la meciurile de fotbal.  

Cu prilejul zilei de 3 decembrie –Ziua internațională a persoanelor cu handicap ,pentru persoanele 
cu dizabilități neinstituționalizate D.G.A.S.P.C. Gorj împreună cu Asociația Persoanelor cu Handicap din 
Oltenia au organizat un moment artistic.În toate centrele s-au  organizat, cu prilejul acestei zile, serbări 
susținute de beneficiari . 
II.6. Accesibilizarea mediului fizic, informațional, a transportului și locuinței 

 Au fost înaintate adrese către primăriile din județ privind accesibilitățile pentru persoanele cu 
dizabilități în conformitate cu Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap și a Normativului NP 51/2001 emis de Ministerul Transporturilor. 
        S-a evaluat un numar de 39 persoane cu dizabilităţi şi se evaluează în continuare situaţia socio-
economică a persoanei cu handicap identificând nevoile şi resursele acesteia. 
        S-au distribuit materiale educativ-sanitare în vederea prevenirii consumului de droguri, de alcool şi 
de tutun, precum şi pliante, afişe pentru sensibilizarea comunităţii, cu privire la nevoile persoanelor cu 
handicap “ Pune-te în locul meu”, “ Învaţă să înţelegi”. 
II.7. Asigurarea serviciilor de sprijin la angajare şi post – angajare 

     S-a facut, prin: 
- Facilitarea accesului persoanelor cu handicap la informaţii referitoare la oportunităţile de angajare; la 
nivelul jud. Gorj există înfiinţate 2 unităţi protejate care au angajate în total 10 persoane cu handicap: 
Unitatea protejată „Sf. Constantin” din cadrul D.G.A.S.P.C. Gorj -  Complexul de servicii comunitare cu secţii 
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protejate, recuperare – reabilitare a persoanelor cu handicap şi formare profesională Tg-Cărbuneşti , 
Unitatea protejată „Sf. Andrei” din cadrul Asociaţiei Persoanelor cu Handicap din Oltenia, cu sediul în Mun. 
Tg-Jiu.Persoanele cu handicap din cadrul acestor unităţi protejate îşi desfăşoară activitatea în următoarele 
domenii: zootehnie, panificaţie, croitorie, tâmplărie, carmangerie , comerţ, arta decorativă şi medical); 
- Organizarea unor burse de locuri de muncă pentru persoane cu handicap ; 
- Realizarea unor baze de date în vederea evidenţei potenţialului forţei de muncă în rândul persoanelor cu 
handicap; 
- Crearea unui serviciu de asistenţă şi sprijin a persoanei cu handicap în vederea angajării; 
- Realizarea de proiecte având ca scop creşterea gradului de ocupare a persoanelor cu handicap; 
II.8. Informare / educare / promovarea imaginii persoanelor cu handicap 
   Informarea şi sensibilizarea opiniei publice asupra drepturilor persoanelor cu handicap în vederea 
îmbunatăţirii imaginii publice a acestor persoane. 
   Derularea unor acţiuni (programe) cu privire la evitarea etichetării şi discriminării persoanelor cu 
handicap (s-a  distribuit  materiale  educativ-sanitare  în vederea  prevenirii consumului de droguri, de 
alcool şi de tutun, precum şi pliante, afişe pentru sensibilizarea comunităţii, cu privire la nevoile 
persoanelor cu handicap” Pune-te în locul meu”, “Învaţă să înţelegi”) . 
           S-a asigurat promovarea accesului la serviciile oferite prin Centrul de zi « Christian » pentru a susţine 
integrarea socială şi a prevenii marginalizarea persoanelor cu dizabilităţi. 
          S-a facilitat accesul la informare şi mobilizarea comunităţii asupra problemelor persoanelor cu 
handicap punându-se accent pe :necesitatea desfăşurării unor acţiuni de sprijin prin implicarea 
voluntarilor în actiunile organizate de centru;promovarea conceptului « Acces pentru toti »;organizarea 
competitiei anuale de pescuit sportiv pentru persoanele cu handicap;marcarea zilei de 5 Mai – Ziua 
Europeana de lupta impotriva discriminarii persoanelor cu handicap.    
         Pentru perioada 01.01.2014 - 31.12.2014, situația statistică a adulților instituționalizați și evoluția 
acestora pe complexe se prezintă astfel: 

Centru Capacitatee Beneficiari   01.01.2014 Beneficiari la 31.12.2014 
CRR  DOBRITA 11 3(Martie 2014) 10 
CIA   SUSENI 65 57 65 
CRR SUSENI 25 25 24 

CRRN „ BÎLTENI” 80 80 80 
CRR „ BILTENI” 90 89 85 

CSCSPRRHFP CARBUNEȘTI 41 41 39 
TOTAL 362 345 353 

 
Activitatea  Serviciului  de  Evaluare   Complexă-Adulți 

        Serviciul de Evaluare  Complexă  a Persoanelor Adulte cu Handicap are rolul în conformitate cu 
normele metodologice și legislația în vigoare de a verifica, evalua, analiza și propune Comisiei de Evaluare,  
încadrarea  sau neîncadrarea într-un grad de handicap a persoanelor care solicită  acest lucru.   Ca structură 
organizatorică, Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap, colaborează cu Comisiei 
de Evaluare și secretariatul acesteia. Evaluarea  complexă a persoanelor care solicită un certificat  de 
încadrare în grad de handicap se face de către persoanele cu pregatire profesională în acest sens după cum 
urmează:evaluare medicală;evaluare psihologică;orientare profesională și vocațională; evaluare socială.        

Pentru persoanele nedeplasabile  care solicită un certificat de încadrare în grad de handicap (prin 
cerere depusă în cadrul serviciului), specialiștii  serviciului de evaluare complexă, se deplasează la 
domiciliul solicitantului în vederea realizării evaluării complexe. 

       În baza raportului de evaluare complexă, Serviciul de Evaluare Complexă a  Persoanelor  Adulte 
cu Handicap, transmite rezultatele procesului de evaluare precum și propunerea de încadrare / 
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neîncadrare în grad de handicap  Comisiei de Evaluare pentru Persoane Adulte cu Handicap.
 Analizând activitatea Serviciului de Evaluare Complexă, desfășurată în perioada 01.01.2014 - 
31.12.2014, din punct de vedere cantitativ, al încadrării în termene, al calității  evaluarilor executate se pot 
trage concluzii complete despre această  activitate în ansamblul ei.De asemenea, trebuie arătat că 
activitatea Serviciului de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap, a avut o bună colaborare 
cu Comisia de Evaluare și secretariatul acesteia, precum și o bună conduită față de persoanele care au 
solicitat evaluarea complexă în vederea încadrării/neîncadrării într-un grad de handicap. 

2.1. Analiza cantitativă a evaluărilor  în perioada  01.01.2014- 31.12.2014  

2.1.1.Din punct de vedere al numărului mediu de persoane care se prezintă zilnic la Serviciul de 

Evaluare Complexă, acesta este de 50-60 persoane, din care: 

- persoane care au fost evaluate în vederea reactualizării certificatului de încadrare în grad de handicap; 

 - persoane care au fost evaluate pentru prima dată în vederea încadrării în grad de handicap (cazuri noi); 

 - persoane care au fost programate şi ulterior reevaluate în vederea schimbării gradului de handicap 

datorită agravarii stării de sănătate; 

 - persoane (rude apropiate, asistenţi personali, asistenţi sociali, etc.) care au solicitat programarea în 

vederea evaluarii complexe atât pentru bolnavii deplasabili cât şi pentru cei nedeplasabili; 

- persoane care solicită diverse informaţii în vederea evaluării complexe şi obţinerea unui certificat de 

încadrare în grad de handicap. 

2.1.2. În perioada 01.01.2014- 31.12.2014, au fost evaluate şi s-au făcut propuneri de 

încadrare/neîncadrare într-un grad de handicap pentru un număr total de 4.013 persoane adulte, 

dupa cum urmează: 

a) evaluări (cazuri noi) – 1.465 persoane; 
b) reevaluări în urma expirării certificatului de handicap – 2.412 persoane; 
c) reevaluări ca urmare agravării bolii – 106 persoane; 
d) reevaluări ca urmare a sesizărilor – 30 persoane; 
e) reevaluari ca urmare a deciziilor Comisiei Superioare de Evaluare a Persoanelor Adulte cu 

Handicap Bucureşti – 45 persoane. 
          2.1.3. Pentru cele 4.013 de persoane evaluate în cadrul Serviciului de Evaluare Complexă, s-au 
propus încadrări/neîncadrări în grad de handicap după cum urmează: 

 pentru 881 persoane s-a propus încadrarea în gradul grav cu asistent personal; 

 pentru 344 persoane s-a propus încadrarea în gradul grav făra asistent personal; 

 pentru 72 persoane s-a propus încadrarea în gradul grav cu indemnizație de însoțitor; 

 pentru 31 persoane s-a propus încadrarea în gradul grav făra indemnizație de însoțitor; 

 pentru 2.025 persoane s-a propus încadrarea  în  gradul accentuat; 

 pentru 456 persoane s-a propus încadrarea în gradul mediu; 

 pentru 39 persoane s-a propus încadrarea în gradul ușor; 

 pentru 160 persoane s-a propus neîncadrarea în grad de handicap; 

 pentru 5 persoane nu s-a făcut propunere de încadrare în grad de handicap deoarece acestea au 
decedat în această perioadă.  

            2.1.4. În perioada 01.01.2014- 31.12.2014, au fost întocmite și transmise un număr de 2.820 adrese 
de rechemare care vizau informarea bolnavului cu privire la documentele necesare în vederea evaluării 
complexe cât și asupra datei la care urma sa se realizeze evaluarea complexă.  

2.1.5. În perioada 01.01.2014- 31.12.2014, s-au prezentat în cadrul serviciului un număr de 2.500 
persoane (rude apropiate, asistenți personali, asistenți sociali, etc.) care au solicitat informații și 
programări pentru bolnavi, în vederea evaluării complexe pentru a fi încadrați în grad de handicap, din 
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care: a) 1.876 persoane au fost programate în vederea evaluării complexe şi încadrarea în grad de 
handicap, din care: 

-  231 persoane programate erau nedeplasabile şi doar pentru 152 persoane dintre acestea s-au 
făcut solicitări şi au fost evaluaţi la domiciliu. 

b) 624 persoane au refuzat programarea deoarece au fost informați că nu se încadrează în grad 
de handicap conform criteriilor medico-psiho-sociale; 

2.1.6. În perioada 01.01.2014- 31.12.2014, s-au înregistrat la Serviciul de Evaluare Complexă a 
Persoanelor Adulte cu Handicap un număr de 60 sesizări și au fost chemați pentru reevaluare complexă 
un număr de 41 de persoane, după cum urmează: 

- 30 persoane s-au prezentat și au fost reevaluați pentru care s-a propus încadrarea/neîncadrarea 
în grad de handicap; 

- 11 persoane nu s-au prezentat la a doua adresă de rechemare, fapt pentru care s-a propus 
suspendarea drepturilor aferente certificatului de încadrare în grad de handicap; 

- 17 persoane reclamate nu au fost  identificate în baza noastre de date ca fiind persoane cu 
handicap; 
          - 2 anonime care au fost clasate conform legislaţiei în vigoare. 

2.1.7. În perioada 01.01.2014-31.12.2014, s-au înregistrat la Serviciul de Evaluare Complexă a 
Persoanelor Adulte cu Handicap un număr de 375 decizii emise de  Comisia Superioară de Evaluare a 
Persoanelor Adulte cu Handicap Bucureşti în urma contestaţiilor depuse de către bolnavi la Secretariatul 
Comisiei de Evaluare pentru Persoane Adulte cu Handicap Gorj, după cum urmează: 

a) pentru 87 pesoane au fost admise contestaţiile, din care: 
- 57 decizii admise în vederea schimbării gradului; 
- 30 decizii admise în vederea modificării valabilităţii certificatului. 

b) pentru 227 persoane s-a respins contestaţia cu menţiunea ca au fost respectate criteriile 
medico-psiho-sociale; 

c) pentru 61 persoane s-au respins contestaţiile cu menţiunea reevaluării în vederea 
încadrării/neîncadrării în grad de handicap conform criteriilor medico-psiho-sociale.  

Cele 61 de persoane au fost chemate la  Serviciul de Evaluare Complexă în vederea reevaluării 
după cum urmează: 
   -45 persoane s-au prezentat și au fost reevaluate pentru care s-a propus încadrarea/neîncadrarea în grad 
de handicap; 
   -16 persoane nu s-au prezentat la a doua adresă fapt pentru care   s-a propus suspendarea drepturilor. 

2.2. Analiza cantitativă a activității de arhivare a dosarelor medicale  în perioada 01.01.2014- 

31.12.2014  

     2.2.1.Din punct de vedere al activităţii de arhivare a dosarelor medicale, situaţia se prezintă astfel:  

       - s-au preluat în baza proceselor verbale de la Secretariatul Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte 

cu Handicap un numar de 4.013 dosare medicale care au fost arhivate; 

        - s-au scos din arhivă  pe motiv de deces un număr de 1.125  dosare medicale; 

         - s-au făcut copii xerox pentru un număr de 30 dosare medicale, la solicitarea persoanelor cu 

handicap, în vederea transferului către alte judeţe; 

- în urma verificărilor dosarelor din arhivă, s-a constatat că la un număr de 275 dosare medicale aveau 

anexate certificate de încadrare în grad de handicap cu termenul de valabilitate expirat, drept pentru care 

s-a procedat la scoaterea din arhivă; 

2.2.2. Serviciul de Evaluare Complexă, a pus la dispoziţia Secretariatului Comisiei de Evaluare a 

Persoanelor Adulte cu Handicap la cererea acestuia pe bază de proces verbal de predare/ primire, un 
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număr de 407 dosare medicale în vederea transmiterii către Comisia Superioară de Evaluare a 

Persoanelor Adulte cu Handicap Bucureşti.  

              În perioada 01.01.2014- 31.12.2014 au fost transmise de la Comisia Superioară de Evaluare a Persoanelor 

Adulte cu Handicap Bucureşti, un număr total de 375 decizii de încadrare/neîncadrare într-un grad de 

handicap.  

Aceste decizii de încadrare/neîncadrare  au fost anexate pentru fiecare persoană cu handicap  la 

dosarul medical deja arhivat în cursul anului. 

 

Activitatea Secretariatului Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Gorj 

În perioada 01.01.2014-31.12.2014  Secretariatul Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu 

Handicap Gorj şi-a desfășurat activitatea în conformitate cu prevederile Legii 448/2006 privind protecția și 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap și Hotărârea nr. 430 din 16 aprilie 2008 pentru aprobarea 

Metodologiei privind organizarea și funcționarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap  

după cum urmează: 

- a asigurat transmiterea dosarelor la comisia de evaluare, însoţite de raportul de evaluare complexă cu 
propunerea de încadrare în grad de handicap, întocmit de serviciul de evaluare complexă, potrivit 
modelului prevăzut în anexa nr. 7 din  Hotărârea nr. 430 din 16 aprilie 2008 pentru aprobarea Metodologiei 
privind organizarea și funcționarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap; 
-a transmis membrilor comisiei de evaluare ordinea de zi şi data de desfăşurare ale şedinţelor, în baza 
convocatorului semnat de preşedintele acesteia; 
-  a ţinut evidenţa desfăşurării şedinţelor; 
-  a întocmit procesele-verbale privind desfăşurarea şedinţelor; 
- a redactat certificatele de încadrare în grad de handicap şi certificatele de orientare profesională, în 
termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data la care a avut loc şedinţa; 
-  a gestionat registrul de procese-verbale; 
-  gestionează registrul de contestaţii; 
-  a redactat alte documente eliberate de comisia de evaluare. 

În relaţia cu persoanele care solicită încadrarea în grad de handicap, secretariatul a transmis 
persoanei cu handicap solicitante documentele aprobate de comisia de evaluare, adică certificatul de 
încadrare în grad de handicap,  programul individual de reabilitare şi integrare socială şi certificatul de 
orientare profesională , precum şi alte documente eliberate de comisia de evaluare, în termen de 5 zile 
lucrătoare de la data prevazuta la alin. (2) lit. e). din Hotărârea nr. 430 din 16 aprilie 2008 pentru aprobarea 
Metodologiei privind organizarea și funcționarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap.  
 În această perioadă, au fost verificate și înregistrate documentele unui număr de  3968  de 
persoane în vederea evaluării complexe  după cum urmează: evaluări 1616  de cazuri; reevaluări 2361 de 
cazuri; din care: gradul I Grav cu asistent personal 888 cazuri; gradul I Grav fără asistent personal 377cazuri; 
gradul II  Accentuat  2026 cazuri; gradul III Mediu  451 cazuri; gradul IV Ușor  29 cazuri; Nu se încadrează 
197 cazuri, raportat  la  activitatea  din anul  2013, diferența  este  de  63 persoane înregistrate  (4031 
cazuri  în  anul  2013  și 3968 în anul 2014),  s-au eliberat 3680 de certificate; s-au înregistrat 343 de 
contestații (dosare medicale în copie xerox, îndosariate, certificate conform cu originalul și opisate)  și au 
fost trimise spre reanalizare la Comisia Superioară de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap București 
; au fost prelucrate și expediate către persoanele cu handicap 298 (inclusiv lunile noiembrie și decembrie 
2013)  decizii emise de către Comisia Superioară; au fost lucrate în baza de date 3968 de   dosare medicale 
și listate 11904 certificate pentru ședințele  comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap; au fost 
înaintate toate aceste dosare (după  ședințele comisiei) către biroul de evidență plății din cadrul 
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D.G.A.S.P.C. Gorj, precum și către arhiva din cadrul unității, însoțite de  procese-verbale  de  predare-
primire; Secretariatul comisiei a înaintat comisiei de evaluare  114 procese verbale și a redactat decizii de 
internări/externări/decese pentru  un  numar de 91 cazuri; s-au  comunicat  acasă,  prin poștă un  număr  
de  308  cazuri ,certificate de încadrare în grad de handicap, sesizări și adrese  pentru reevaluare . 

Secretariatul comisiei a pregătit, gestionat și înaintat la solicitare documentele tipizate necesare 
desfășurării activității zilnice privind evaluarea complexă a persoanelor. 

Secretariatul comisiei a asigurat implementarea, menținerea și îmbunătățirea Sistemului de 
management al calității în propria activitate. A respectat cerințele documentației sistemului de 
management al calității în propria activitate și a îndeplinit orice alte sarcini stabilite de conducerea unității. 

 
III. Activități de ordin  financiar și control. 

  III.1. Raport financiar - contabil 
Bugetul final al Direcției Generale pentru Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj pentru anul 

2014 a fost de 76.328.960 lei, defalcat astfel: 
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE = 72.634.200 lei 
- cheltuieli de personal = 24.657.780 lei ; 
- bunuri și servicii = 10.387.040 lei ; 
- transferuri (ajutoare sociale) = 37.686.000 lei ; 
-subvenții pentru Complexul de Servicii Comunitare cu Secții Protejate, Recuperare Reabilitare a 
Persoanelor cu Handicap și Formare Profesională   Tg-Carbunești  = 305.000 lei ; 
- plăți din anii precedenți = -96.620 lei. 
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE = 3.694.760 lei 
- proiecte cu finanțare din Fonduri Externe Nerambursabile, « Reabilitarea, modernizarea, dotarea 
Complexului de Servicii Comunitare pentru Copilul în Dificultate Tg Carbunești»  = 3.009.760 lei ; 
- cheltuieli de capital = 685.000 lei. 
S-au platit urmatoarele sume: 
- la cheltuieli de personal = 24.602.487 lei ; 
- la bunuri și servicii = 8.571.968 lei ; 
- la subvenții = 232.181 lei ; 
- la transferuri= 37.445.696 lei pentru un număr de 11.272 persoane cu handicap neinstituționalizate ; 
- proiecte cu finanțare din Fonduri Externe Nerambursabile,« Reabilitarea, modernizarea, dotarea 
Complexului de Servicii Comunitare pentru Copilul în Dificultate Tg Carbunești»  = 753.881 lei;  
-cheltuieli de capital = 268.434 lei. 
La bunuri și servicii suma alocată a fost utilizată, în principal după cum urmează: 
- hrană pt. 818 beneficiari = 1.354.027 lei; 
- echipament, cazarmament beneficiari = 168.347 lei; 
- încălzit, iluminat, forța motrică = 1.491.676 lei 
- alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare =  732.553 lei ; 
- medicamente și materiale sanitare = 479.178 lei ; 
- deplasări = 26.719 lei ; 
- pregatire profesională = 24.055 lei ; 
- alte cheltuieli cu bunuri și servicii (drepturi materiale pentru 172 copii aflați la asistenți maternali 
profesioniști)=923.892 lei ; 
- reparații curente = 190.533 lei constând în: 
1. Complexul de  Servicii Comunitare pentru Copilul cu Nevoi Speciale Tg-Jiu  
Valoarea lucrărilor = 80.893,26 lei și reprezintă: 
-reparații curte la Casa de Tip Familial Scoarța (21.819,38 lei);  
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-reparații sala de mese la Casa de Tip Familial Scoarța (1.303,35 lei); 
-reparații gard (7.973,70 lei); 
-reparații  subsol (38.853,06 lei); 
-reparații  coș fum la Casa de Tip Familial Rachiți (6.693,77 lei); 
-certificat energetic pentru căminul Complexului de  Servicii Comunitare pentru Copilul cu Nevoi Speciale 
Tg-Jiu (1.500 lei); 
-reparații pompă sumersibilă la Casa de Tip Familial Scoarța (2.750 lei). 
     2. Complexul de Servicii Comunitare pentru Copilul în Dificultate Novaci  
Valoare lucrare = 2.567 lei și a constat în reparații  la instalația electrică. 
3. Complexul de Servicii Comunitare pentru Copilul în Dificultate Tg.-Cărbunești 
Valoare lucrare = 1.547 lei și a constat în igienizare sediu. 
4. Complexul de Servicii Comunitare pentru Copilul în Dificultate Tg.- Jiu 
Valoarea lucrărilor= 51.446 lei și au constat în lucrări de  reparații curente și izolare termică și montare uși 
și ferestre din PVC și geam tip termopan la Centrul de Primire în Regim de Urgență Tg-Jiu, la cele 10 
apartamente în care se află cazați beneficiari cu dizabilități și fără dizabilități și pentru cele 2 apartamente 
destinate copiilor pentru formarea deprinderilor de viață independente. 
5. Aparat propriu 
Valoare lucrare = 10.831  lei, suma ce reprezintă amenajare birouri la parterul sediului (schimbat tocărie, 
parchet, instalații termice) și înlocuire ușă garaj la sediul din strada Bradului nr. 9. 
6.Complexul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Adulți Bîlteni 
Valoare lucrări = 14.662 lei, sumă utilizată  pentru reparații coș centrală termică (10.203 lei) și schimbare 
linoleum în unele camere din complex (4.459 lei).  
7. Complexul de Îngrijire și Asistență Suseni  
Valoarea lucrărilor =28.587 lei, sumă utilizată pentru lucrări de reparații gard. 

La cheltuieli de capital a fost cheltuită suma de 268.434 lei : 
1.Complexul de Îngrijire și Asistență Dobrița= 7.462,78 lei astfel: 
-împrejmuire clădire= 2.901,13 lei 
-elevator (dispozitiv ortopedic)= 4.561,65 lei. 
2.Aparat propriu=189.498,01 lei astfel: 
-achiziționarea de licențe sistem de operare=9.968,73 lei. 
-server DELL= 9.994,40 lei. 
-licență server=9.796,00 lei. 
-două autoutilitare= 159.738,88 lei. 
3.Complexul de Recuperare Reabilitare Neuropsihiatrică Bîlteni= 53.121,60 lei, suma a fost utilizată pentru 
achiziționarea unui generator automatizare. 
4. Unitatea Protejată Sf Constantin Tîrgu Carbunești=18.352,00 lei astfel: 
-paturi electrice= 8.432,00 lei. 
-malaxor carne= 9.920,00 lei.  

Analizand cifrele din execuția  bugetară a anului 2014 față  de anul 2013 se constată următoarele 
: 
La cheltuieli de personal suma cheltuită în anul 2014 față de anul 2013 este mai mare cu aproximativ  
0,04% datorită aplicării  Legii nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 
publice precum și datorită achitarii unor drepturi salariale, conform hotărârilor judecătorești definitive și 
executorii. 

La bunuri și servicii se constată o diminuare cu aproximativ 0,09% în anul 2014 față de anul 2013, 
datorită faptului ca în anul 2014 nu au mai fost efectuate reparații curente în aceeași măsură ca în anul 
2013.  
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În ceea ce privește suma utilizată la transferuri (drepturile persoanelor cu handicap 
neinstituționalizate din județ conform Legii nr.448/2006) se constată o scădere în 2014 față de 2013 cu 
aproximativ 0.03 % datorită diminuării cuantumului facturilor de transport emise de operatorii economici 
conform convențiilor încheiate cu DGASPC Gorj. 
 La data de 31 decembrie 2014 Direcția Generală pentru Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj 
înregistrează furnizori neachitați în sumă de 183.586 lei și mai mult decât atât nu înregistrează plăți 
restante  la această dată. 

III.2. Audit 
     Activitatea  de audit pe anul   2014  a fost realizată conform  graficului stabilit prin planul anual înregistrat  
sub numărul 24499/22.11.2013. 
    Misiunile de audit au vizat activitatea desfaşurată la C.S.C.C.D. Tg-Jiu, C.R.R.N.A. Bâlteni, C.S.C.C.H. Tg-Jiu, 
C.I.A.Suseni, C.I.A. Dobriţa şi C.S.A.P.R . Tg-Jiu. 
    Pe lângă misiunile  de audit stabilite prin planul  anual  aferent anului 2014, au fost efectuate şi misiuni 
dispuse de către conducere: 
-la C.I.A. Dobriţa  privind verificarea achiziţiilor directe ; 
-la C.R.R.N.A. Bâlteni  privind verificarea concediilor medicale ; 
-la  C.S.C.C.D. Novaci, C.S.C.C.N.S. Tg-Jiu şi C.S.C.C.D. Tg-Jiu  privind acordarea unor sporuri necuvenite  şi 
recuperarea acestor sume   de la cadrele didactice si personalul auxiliar; 
- la D.G.A.S.P.C.Gorj privind acordarea biletelor de transport. 

 Raportul anual pentru anul 2014, înregistrat sub numărul 1035/15.01.2015, aprobat de către 
directorul general al D.G.A.S.P.C.Gorj şi  înaintat Compartimentului Audit Intern  din cadrul Consiliului 
Judeţean Gorj şi Camerei de Conturi Gorj. 
Analizând activitatea desfăşurată  concluzionăm că acţiunile planificate pentru anul 2014 au fost 

realizate.    
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V. EDUCAȚIE ȘI ÎNVĂȚĂMÂNT 

 

1. Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Gorj 

Acordând importanţa cuvenită menirii şi misiunii educaţionale şi sociale a Centrului Judeţean de 

Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE)  Gorj, raportându-se la cerinţele coordonatorilor săi – Consiliul 

Judeţean Gorj şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj – echipa managerială a acestei instituţii a avut în 

vedere şi în anul 2014 extinderea şi dezvoltarea indicatorilor de calitate privind lărgirea reţelei de servicii 

şi îmbunătăţirea serviciilor de asistenţă psihopedagogică şi terapia tulburărilor de limbaj pentru preşcolarii 

şi elevii din învăţământul preuniversitar al Judeţului Gorj.  

A fost diversificată şi moderinizată baza materială a CJRAE Gorj şi au fost extinse serviciile către 

corpul profesoral, părinţi şi comunitate, în scopul întăririi triadei educaţionale şcoală-familie-comunitate, 

creşterii calitative a actului educaţional, armonizării relaţiilor între partenerii din educaţie, creşterea stării 

de bine şi flexibilizarea comunicării în mediul şcolar.  

Cele mai multe dintre activităţile înscrise în programele educaţionale şi în campaniile CJRAE Gorj 

au vizat realizarea obiectivelor prioritare prezente în viziunea instituţiei – obiective legate de reducerea 

semnificativă a absenteismului şi abandonului şcolar, întărirea motivaţiei privind participarea la acţiunea 

educativă şi de învăţare, diminuarea riscului de violenţă în şcoală, prevenirea consumului de substanţe 

interzise, formarea unui stil de viaţă sănătos prin stimularea atitudinilor şi comportamentelor pozitive în 

pofida atitudinilor de risc şi a comportamentelor negative. 

 

1. OBIECTIVE PRINCIPALE ÎN ANUL 2014 

 

1.a.  Obiective prioritare stabilite prin Planul managerial 

 

o Obiective educaţionale: 
 

 identificarea nevoilor educaţionale la nivelul unităţilor şcolare din judeţ; 

 informarea/consilierea elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice cu privire la reţeaua 
şcolară şi oferta educaţională; 

 optimizarea relaţiilor şcoală – familie/părinţi – copii; 

 sprijinirea şi consilierea elevilor în orientarea spre carieră; 

 sensibilizarea elevilor privind rolul unui stil de viaţă sănătos; 

 reducerea absenteismului şi abandonului şcolar; 

 prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar; 

 dezvoltarea de parteneriate pentru promovarea acţiunilor de voluntariat în sprijinul 
elevilor aflaţi în risc educaţional; 

 dezvoltarea de parteneriate, echipe de lucru intersectoriale şi programe educaţionale de 
prevenţie judeţene şi interjudeţene în toate domeniile ce decurg din misiunea CJRAE Gorj şi nevoile de 
educaţie ale preşcolarilor şi elevilor din grădiniţe, şcoli gimnaziale, colegii şi licee. 

 

o Obiective de dezvoltare a resurselor instituţionale: 
 

 dezvoltarea resurselor umane şi informaţionale din CJRAE, CJAP, CSAP, CLI; 
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 atragerea de resurse extrabugetare; 

 perfecţionarea personalului didactic prin activităţi metodice, grade didactice şi cursuri 
postuniversitare/masterate; 

 dezvoltarea Serviciului de Evaluare şi Orientare Şcolară şi Profesională (SEOSP), pentru 
copiii cu nevoi speciale în educaţie; 

 propunerea de soluţii legislative pentru reducerea normei de înfiinţare a unui cabinet de 
asistenţă psihopedagogică de la 800, la 600 elevi, în vederea creşterii accesului tuturor copiilor la serviciile 
de consiliere şcolară; 

 propunerea de soluţii legislative în vederea renunţării la cele 4 ore obligativitate de catedră 
pentru consilierii şcolari, în scopul nediscriminării profesorilor consilieri şi asigurării egalităţii de şanse în 
consilierea şcolară pentru toţi elevii; 

 dezvoltarea resurselor materiale CJRAE – CJAP – CSAP – CLI; 

 crearea/achiziţionarea instrumentelor de specialitate (proceduri, teste, chestionare etc); 

 crearea propriului fond al instrumentelor de cercetare metodologică şi ştiinţifică, în cadrul 
punctului de documentare; 

 identificarea modalităţilor de acreditare a CJRAE Gorj ca instituţie de formare şi dezvoltare 
profesională a personalului didactic. 

 

o Obiective de dezvoltare instituţională: 
 

 extinderea reţelei cabinetelor de asistenţă psihopedagogică şi a centrelor logopedice 
interşcolare şi repartizarea optimă a acestora în teritoriu, prin înfiinţarea de noi cabinete de asistenţă 
psihopedagogică şi terapia tulburărilor de limbaj la Şcoala Gimnazială „Ion Lotreanu”Alimpeşti, Şcoala 
Gimnazială „George Uscătescu”          Tg. Cărbuneşti şi CJRAE Gorj/Grădiniţa cu Program Prelungit „Mihai 
Eminescu”Târgu-Jiu; 

 creşterea numărului de mediatori şcolari prin înfiinţarea unui nou post de mediator şcolar 
la Colegiul Auto „Traian Vuia” Târgu-Jiu; 

 dezvoltarea Serviciului de Evaluare şi Orientare Şcolară şi Profesională (SEOSP), pentru 
copiii cu nevoi speciale în educaţie, prin normarea unui post de medic pediatru; 

 iniţierea unor proiecte cu finanţare externă pentru înfiinţarea unui centru modern de 
asistenţă educaţională; 

 promovarea ofertei şi imaginii instituţiei la nivelul comunităţilor locale din judeţul Gorj. 
 

 

1.b.  Obiective asumate la solicitarea Inspectoratului Şcolar Judeţean 

 

 analiza de nevoi educaţionale ale elevilor; 

 creşterea calitativă a serviciilor de asistenţă psihopedagogică şi de terapia tulburărilor de limbaj 
pentru elevi; 

 creşterea calităţii serviciilor de orientare şcolară şi consiliere profesională; 

 prevenirea şi reducerea consumului de alcool şi droguri; 

 realizarea unui studiu privind orientarea în carieră a absolvenţilor clasei a VIII-a; 

 realizarea unui studiu privind situaţia abandonului şcolar la nivelul anului 2014; 

 realizarea unui studiu privind nivelul de dezvoltare personală al absolvenţilor de gimnaziu în 
vederea realizării unei opţiuni realiste în legătură cu viitoarea profesiune. 
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PREZENTARE 

privind evaluarea gradului de realizare a obiectivelor stabilite 

 

1.a.   Obiective proprii stabilite în planul managerial 

 

o Obiective educaţionale: 
 

 Având în vedere faptul că oferta de servicii a CJAP depinde aproape în exclusivitate de 
cunoaşterea nevoilor educaţionale existente la nivelul unităţilor de învăţământ, s-a procedat la 
administrarea unei fişe de identificare a nevoilor de informare, consiliere psihologică, pedagogică şi 
orientare în carieră. Fişele au fost distribuite în diferite medii pentru colectarea datelor: urban, rural, şcoli 
de centru, şcoli de cartier, şcoli cu clase omogene/eterogene. Din evaluările parţiale şi din cele realizate 
după finalizarea programelor derulate s-a constatat o bună şi foarte bună receptivitate a clienţilor noştri 
(elevi, părinţi, personal didactic), ceea ce ne îndreptăţeşte să considerăm că identificarea nevoilor 
educaţionale s-a realizat la un înalt grad de veridicitate. 

 Activităţile menite sa atingă cel de-al doilea obiectiv s-au desfăşurat, în cea mai mare parte în 
semestrul II, sub formă de informare, consiliere individuală şi de grup, precum şi în cadrul unor întâlniri 
cu părinţii elevilor. Prezentarea broşurilor realizate de  CJAP cu întreaga reţea a unităţilor de învăţământ 
din judeţ, precum şi a forţei educaţionale a acestora au constituit o bază solidă în luarea deciziilor de către 
elevi. 

 Referitor la abandonul şcolar este de semnalat trendul relativ stabil la nivelul judeţului al acestui 
fenomen negativ. Cu toate acestea, în unele unităţi de învăţământ din mediul rural sau în cele cu un 
semnificativ segment de elevi care provin din familii de etnie rromă, abandonul se menţine încă peste 
media pe judeţ. Pe întregul judeţ, în anul şcolar 2013 - 2014, abandonul şcolar a scăzut cu 20 %. Cauzele 
menţinerii acestui fenomen sunt multiple iar cele mai semnificative sunt de ordin social, cultural şi 
educaţional. 

 În ceea ce priveşte optimizarea relaţiilor şcoală – familie/părinţi – copii precizăm faptul că 
profesorii consilieri din CJAP/CSAP au desfăşurat mai multe activităţi pe această temă, atât în unităţile de 
învăţământ din mediul urban, cât şi în cele din mediul rural. De asemenea, profesorii au participat la 
întâlnirile cu părinţii în care au abordat problematica relaţiilor părinţi – copii şi care a fost bine receptată. 
S-a scos în evidenţă în mod deosebit importanţa relaţiilor de comunicare permanentă între părinţi şi copii, 
aspect ce conduce la o mai bună cunoaştere reciprocă. 

 Sprijinirea şi consilierea elevilor în orientarea carierei a constituit un obiectiv esenţial pentru 
cadrele didactice din instituţia noastră. În acest sens, în unităţile de învăţământ s-au desfăşurat multiple 
activităţi la care au participat elevi şi profesori diriginţi, în cadrul cărora au fost abordate o serie de 
probleme specifice orientării în carieră şi de ordin profesional. Marja apreciabilă de concordanţă dintre 
opţiunile şcolare şi profesionale ale absolvenţilor de clasa a VIII-a şi repartizarea computerizată a acestora 
confirmă deopotrivă calitatea activităţii desfăşurate şi atingerea obiectivului. Cu toate că acest obiectiv 
este foarte îndrăzneţ pentru un set de activităţi desfăşurate într-un an şcolar, instituţia noastră a 
considerat că este mai benefică asumarea decât eludarea obiectivului respectiv. S-a pornit de la premisa 
conform căreia şi în cazul unei reuşite parţiale mai există un câştig în plus: cunoaşterea potenţialului 
nostru pe de-o parte şi a grupurilor educaţionale eterogene de elevi pe de altă parte. 
 

o Obiective de dezvoltare a resurselor instituţionale – progrese înregistrate în procesul de 
modernizare 
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 referitor la obiectivele de dezvoltare a resurselor materiale – aparatură, mobilier – apreciem că 
acestea, funciarmente legate de buget, s-au realizat în proporţie de 100 %; 

 referitor la instrumentele de specialitate – atât cele pe suport material, cât şi cele pe suport 
electronic – se poate spune că acestea satisfac în proporţie de peste 90 %  nevoile instituţiei; 

 performanţe cu adevărat notabile s-au înregistrat în domeniul dezvoltării resurselor umane,    70 
% din consilierii şcolari ai CJAP Gorj au gradul didactic I şi au absolvit cursuri postuniversitare (training 
profesional) sau de master. 
 

o Obiective de dezvoltare instituţională 
 

 La acest punct s-au avut în vedere două obiective strâns legate intre ele: 
  

a) creşterea numărului de cabinete de asistenţă psihopedagogică şi de centre logopedice interşcolare; 

b) constituirea acestora, respectându-se două principii importante: 

 - principiul priorităţii nevoilor educaţionale; 

- principiul repartizării optime în teritoriu; 

c) înfiinţarea SEOSP, ca departament de sine-stătător, prin ocuparea postului de asistent social şi a 

celorlalte posturi prin plata cu ora a consilierilor şcolari. 

 

1.b.  Obiective asumate la solicitarea Inspectoratului Şcolar Judeţean  

 

 Primul obiectiv a fost atins conform termenului stabilit de IŞJ/MEN la sfârşitul semestrului I, anul 
şcolar 2013 – 2014 şi s-a concretizat prin elaborarea unei lucrări complexe, denumită studiu de expertiză; 

 Calitatea serviciilor de orientare şcolară şi consiliere profesională a fost asigurată de competenţa, 
experienţa şi dăruirea cadrelor didactice din CJRAE Gorj şi Cabinetele de Asistenţă Psihopedagogică din 
Județul Gorj; 

 Obiectivul prin care s-a urmărit prevenirea şi reducerea consumului de alcool şi droguri a fost şi 
este permanent în atenţia noastră de mai mulţi ani. El antrenează şi motivează întregul personal didactic 
din instituţia noastră şi cabinetele de asistenţă psihopedagogică. Dacă nu putem să cuantificăm/evaluăm 
riguros procentul de realizare a obiectivului, se poate spune cu certitudine că eforturile concertate şi de 
durată ale CJAP, CAsP, ale instituţiilor de învăţământ, precum şi ale celorlalte instituţii comunitare abilitate 
vor conduce în final la reducerea acestui fenomen, ceea ce presupune implicit şi o bună activitate de 
prevenţie.  

 

 2. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII/PROIECTE IMPLEMENTATE 
 

În anul şcolar 2013 – 2014, Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională, prin 

Cabinetele de Asistenţă Psihopedagogică din judeţul Gorj, a derulat următoarele proiecte 

educaţionale: 

 

PROGRAMUL 
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ACTIVITĂŢILOR DE CERCETARE, ACTIVITĂŢILOR METODICE, DE CONSILIERE ŞI DE ASISTENŢĂ 

PSIHOPEDAGOGICĂ ŞI ORIENTARE ŞCOLARĂ ŞI PROFESIONALĂ ÎN ANUL ŞCOLAR 2013– 2014 

A. 

Nr. 

crt. 

ELABORARE ŞI 

IMPLEMENTARE 

PROGRAME 

EDUCAŢIONALE 

IMPLEMENTARE PARTICIPANŢI RESONSABIL 

PROIECT                Perioada Unitatea de 

învăţământ 

1. 

 

Campionii învăţării 

eficiente 

Sem. I şi II  Şcoli gimnaziale 

din municipiu şi 

judeţ 

Elevi ai cl. a V-a Şcheau Dana 

2. Campania „NU EŞTI 

SINGUR!”, de Ziua 

Mondială a Sănătăţii 

–  

10 octombrie 

10 oct. 2014 Şcolile din judeţ Elevi ai cls. I-XII Gorun Sonia 

Isabela 

3. Managementul 

carierei 

Sem. I şi II  Şcolile din 

municipiu şi judeţ 

Elevii ai  

cl. a XII - a 

 

 Crăciunescu Cl. 

  Şcheau D. 

Popescu N. 

Gorun Sonia 

4.  Campania “Pauza de 

râs” dedicată Zilei 

Mondiale a Fericirii – 

20 martie 

20 martie 

2014 

Centrul 

municipiului 

Târgu-Jiu 

Elevi ai şcolilor 

gimnaziale şi 

liceelor din Târgu-

Jiu 

Gorun Sonia 

Isabela 

5. Paşi spre viaţa de 

liceu 

 

Sem. I şi II  Şcoli din 

municipiu şi judeţ 

Elevi ai  

cl. a VIII - a 

 

  Crăciunecu Cl. 

Şcheau D. 

Popescu N. 

Gorun Sonia 

6.  Împreună la şcoală!  Sem. I şi II  

 

Şcoli din 

municipiu şi judeţ 

 

Elevii ai cl. a V- a 

Personal didactic 

Părinţi 

Crăciunecu Cl. 

Şcheau D. 

Popescu N. 

Gorun Sonia 

7. Puternici, dar nu 

violenţi! 

Sem. I şi II  Şc. din municipiu şi 

judeţ 

 Elevii ai 

 cl. a IV- a 

Şcheau D. 

Gorun Sonia 

8. Start pentru o viaţă 

sănătoasă! 

Gr. ţintă: elevii de  

cl. a VIII-a sau a IX-a  

Sem. I şi II  Şcoli  din 

municipiu şi judeţ 

Elevii ai cl.  

a VIII- a şi 

 a IX -a 

Gorun Sonia 

Şcheau Daniela 

9. Prezenţa ta contează!                               Sem. I şi II  Şcoli din 

municipiu şi judeţ 

Elevii cu multe 

absenţe 

Şcheau Daniela 
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Nr. 

crt. 

ELABORARE ŞI 

IMPLEMENTARE 

PROGRAME 

EDUCAŢIONALE 

IMPLEMENTARE PARTICIPANŢI RESONSABIL 

PROIECT                Perioada Unitatea de 

învăţământ 

10. Prevenirea violenţei 

în şcoală 

Sem. I şi II    Şcoli  din    

municipiu şi judeţ 

Elevii ai cl.a IX-a Crăciunescu Cl. 

Popescu N. 

11. Grădiniţa mea iubită, 

bine te-am găsit! 

Sem. I Grădiniţe din 

municipiu şi judeţ 

Preşcolari 

Educatoare 

Părinţi 

Popescu 

Nicoleta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

12. 112 -  mami în 

acţiune! 

Sem. II   Gr. din municipiu 

şi judeţ 

Preşcolari 

Părinţi 

Popescu N. 

 

13. 

 

Vreau să fiu mare! Sem. II   Şcoli din    

municipiu şi judet  

Elevi ai cl. a IV- a 

Părinţi 

 Popescu N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

14. Programul 

educaţional de 

dezvoltare personală 

“EU, TU, EL şi 

ÎMPREUNĂ” 

Anul şcolar 

2013 - 2014 

Şc.  Gimnazială 

„Alexandru 

Ştefulescu” 

 Tg.-Jiu 

Elevi ai  

claselor 

pregătitoare 

Gorun Sonia 

Isabela 

15. Invăţaţi să fiţi un bun 

părinte !     

 

Sem. I şi II  Şc. Gimnazială 

„Gh. Tătărăscu” 

Tg.-Jiu 

Părinţii 

aparţinători şcolii 

Crăciunescu 

Claudia 

16. Şcoala Părinţilor Sem. II  Şcoli din  municipiu 

şi judeţ 

Părinţii elevilor cl. 

I -  IV 

 

Tulpan Ofelia 

17. Părinte - Copil: Duet 

sau Duel? 

Sem. I şi II  Şcoli din municipiu 

şi judeţ 

Elevii cl. V-VIII şi 

părinţii  

Şcheau Dana 

Tulpan Ofelia 

18. Să facem pace! Sem. I şi II Şcoli din municipiu 

şi judeţ 

Elevi  Şcheau Dana 

19. Simpozionul Naţional 

„Exemple de bună 

practică în prevenirea 

şi combaterea 

violenţei din mediul 

şcolar”, în parteneriat 

cu CJRAE Dolj 

10 aprilie 

2014 

Sediul CJRAE Dolj, 

Craiova 

Consilieri şcolari 

din centrele de 

asistenţă 

psihopedagogică 

ale CJRAE Gorj 

Elena Ion  

Bican Ovidiu  

Crăciunescu Cl. 

Şcheau Dana 

Popescu N. 

Tulpan O. 

20. Spunem împreună:    „ 

STOP VIOLENŢA!”  

Sem. I şi II  Şc. Gimn. „Gh. 

Tătărăscu” Tg.-Jiu 

Elevii cl. V - VIII 

Profesori, Părinţi 

Crăciunescu 

Claudia 

21. Dezvoltarea 

competenţelor 

emoţionale şi sociale 

la preşcolari 

Sem. I şi II  Grădiniţe din 

municipiu şi judeţ 

Preşcolari 

Părinţi 

Popescu 

Nicoleta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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Nr. 

crt. 

ELABORARE ŞI 

IMPLEMENTARE 

PROGRAME 

EDUCAŢIONALE 

IMPLEMENTARE PARTICIPANŢI RESONSABIL 

PROIECT                Perioada Unitatea de 

învăţământ 

22. Seminarul „Să 

înţelegem autismul!”, 

în parteneriat cu CCD 

Gorj 

22 martie 

2014 

CCD Gorj Consilieri şcolari 

din CJRAE Gorj; 

Profesori; 

Psihologi 

Elena Ion 

Crăciunescu Cl. 

23. Dezvoltarea 

inteligenţei 

emoţionale la elevi 

Sem. I şi II  

 

Şcoli din municipiu 

şi judeţ 

Elevii cl. V- VIII, copiii 

cu părinţii plecaţi în 

străinătate 

Tulpan Ofelia 

24. Dezvoltarea 

inteligenţei 

emoţionale la elevi 

Sem. I şi II  Şcoli din municipiu 

şi judeţ 

Elevi ai 

cl. IX-  XII 

Gorun Sonia 

25. Club:  

„Cariera mea!” 

Sem. I şi II  Şcoli din 

municipiu 

Elevi ai  

cl. XI- XII 

Tulpan Ofelia 

26. Hai la şcoală! Sem. I şi II  Şc. „E. Teodoroiu” 

Şc. Budieni 

C. T. Mătăsari 

Elevi ai cl. I-VIII Şcheau Daniela 

 

B.  

Nr. 

crt. 

 CAMPANII 

EDUCAŢIONALE ŞI 

CONCURSURI 

DATA LOC DE 

DESFĂŞURARE 

PARTICIPANŢI  

RESPONSABIL 

1. Concursul interjudeţean 

„Artă sau violenţă?Tu 

alegi!, în parteneriat cu 

CJRAE Dolj 

26 martie  

2014 

Casa Armatei Tg.-

Jiu 

Elevi ai  

cls. I – XII  

Crăciunescu 

Claudia 

2 Ziua Naţională fără Tutun: 

„Mai puţin tutun, mai 

multă viaţă!” – ediţia a II –

a - campanie judeţeană de 

prevenire a consumului de  

tutun în rândul elevilor 

Sem. I  

 

 

Şcoli din 

municipiu şi judeţ 

 

Elevi ai  

cl. I- XII 

Gorun Sonia 

 

1.  Vreau să trăiesc liber! Sem. I şi II  Şcoli din din 

municipiu şi judeţ 

Elevi ai  

cl. V -  XII 

Şcheau D. 

2.  Învăţăm pentru viaţă, nu 

pentru şcoală! 

Sem. I şi II  Şcoli din 

municipiu şi judeţ 

Elevi ai    

cl. V -  XII 

Tulpan Ofelia 

3.  Copilărie fără violenţă Sem. II  

 

Şcoli din 

municipiu şi judeţ 

Preşcolari Crăciunescu 

Claudia 
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4.  Uşi închise violenţei! Sem. I şi II  Şcoli din 

municipiu şi judeţ 

Elevi ai  

cl.V-  XII 

Şcheau 

Daniela 

5.  Familia prin ochii copilului Sem. I şi II  Şcoli din 

municipiu şi judeţ 

Elevi ai  

cl. I- IV 

Şcheau D., 

Popescu N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

6.  Concursul:”Familia mea nu 

iubeşte violenţa!„ 

Sem. I şi II  Şcoli din 

municipiu şi judeţ 

Elevi ai  

cl. I-XII 

Şcheau 

Daniela 

 

7. O lume fără violenţă Sem. I 

 

Şcoli din 

municipiu şi judeţ 

Elevi ai  

cl. I-VIII 

Crăciunescu 

Claudia 

8. Familia – în lumea origami Sem. I Şcoli din 

municipiu şi judeţ 

Elevi ai  

cl. I-  V 

Şcheau 

Daniela 

9. Bachus-prieten sau 

duşman? 

Sem.1 Comunităţi 

rurale:Muşeteşti, 

Albeni, Cruşeţ, Roşia 

de Amaradia. 

Elevi, părinţi, 

comunitatea 

locală 

Popescu 

Nicoleta 

10.  Ziua internaţională pentru 

persoanele cu handicap (3 

decembrie) 

Sem. I Şcoli din 

municipiu şi judeţ 

Elevi, părinţi, 

comunitatea 

locală 

Popescu 

Nicoleta  

11. Minte sănătoasă în corp 

sănătos! 

Sem I Şcoli din 

municipiu şi judeţ 

Elevi, părinţi, 

comunit. locală 

Şcheau D. 

Popescu N. 

12. Ziua mondială a autismului 

,,Împreună să înţelegem 

autismul”. 

Sem. II  

 

Şcoli din 

municipiu  

 

Elevi ai cl. I–VIII, 

profesori, părinţi 

Crăciunescu 

Claudia 

    

13. 

Ziua Mondială a 

Comemorării Victimelor 

Traficului Rutier 

“Alege drumul vieţii !”  

Noiembrie 

2012 

Şcoli din 

municipiu şi judeţ 

Elevi ai cl.  

Pregătitoare -  

XII 

Tulpan Ofelia 

14. Ziua internaţională pentru 

Toleranţă 

( 16 noiembrie) 

Sem. I Şcoli din 

municipiu şi judeţ 

Elevi, părinţi, 

comunitatea 

locală 

Popescu 

Nicoleta  

 

C.     

Nr. 

crt. 

STUDII PSIHOSOCIOLOGICE PERIOADA GRUP  ŢINTĂ RESPONSABIL 

1. Studiu privind opţiunile şcolare ale 

elevilor de clasa a VIII-a 

Sem. I şi II  

 

Elevi  ai cl. a VIII-a Şcheau Daniela 

3. Studiu privind cauzele 

abandonului şcolar 

Sem. I şi II  

 

Elevi ai cl. I-X Şcheau Dana 

Tulpan Ofelia 

4. Studiu privind violenţa şcolară Sem. I şi II  

 

Elevi ai cl. I-XII Şcheau Daniela 

Crăciunescu Cl. 
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5. Studiu privind nevoile de 

consiliere ale elevilor cu părinţii 

plecaţi în străinătate 

Sem. I şi II  

 

Elevi ai cl. V-XII Şcheau Daniela 

Tulpan Ofelia 

6. Studiu privind nevoile de 

consiliere educaţională  

Sem. I  

 

Personal didactic, 

elevi, părinţi 

Şcheau Daniela 

Popescu Nicoleta  

 
 

2. Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Târgu Jiu 

În întreaga activitatea desfăşurată de personalul didactic şi nedidactic al şcolii în anul 2014, care a 

cuprins semestrul II al anului şcolar 2013-2014 şi semestrul I al anului şcolar 2014-2015, s-a ţinut seama 

de obiectivele stabilite şi realizate prin Programul managerial anual şi semestrial al şcolii la întocmirea 

căruia s-au avut în vedere prevederile  Programului Managerial al Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj, 

Legea nr.1/2011 – Legea Educaţiei Naţionale, orientările şi politica generală a Guvernului şi Ministerul 

Educaţiei Naționale de reformare a învăţământului preuniversitar, special şi special integrat, fundamentat 

pe cunoaşterea legislaţiei în domeniu,  dispoziţiile şi cerinţele Consiliului Judeţean Gorj,  

 

A. Activitatea managerială: 
 

Semestrul II al anului şcolar 2013-2014 (ianuarie-august 2013) 

 Întocmirea Raportului de activitate pentru semestrul I 2013-2014 şi întreg anul şcolar 2013-2014, în 
vederea prezentării în Consiliul Profesoral al şcolii;  

 Întocmirea programelor manageriale semestrial şi anual; 

 Înnoirea autorizaţiei sanitare de funcţionare a şcolii; 

 Întocmirea Proiectului Planului de Şcolarizare pentru anul şcolar 2014/2015, cu prezentare pentru 
avizare în Consiliul Profesoral al unităţii şi înaintarea lui Inspectoratului Şcolar Judeţean Gorj, conform 
normelor metodologice; 

 Continuarea elaborării şi implementării procedurilor Sistemului e Management al Controlului Intern 
Semestrul  I al anului şcolar 2014-2015 (septembrie-decembrie 2014) 

 Încadrarea cu personal didactic calificat în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj a fost 
finalizată la începutul anului şcolar 2014-2015; 

 Întocmirea statului de funcţii  şi înaintarea acestuia spre aprobare Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj 
şi spre avizare Consiliului Judeţean Gorj; 

 Reactualizarea organigramei; 

 Întocmirea şi aprobarea, în Consiliul Profesoral, a Raportului de activitate pentru anul şcolar 2013-
2014; 

 Întocmirea şi aprobarea, în Consiliul Profesoral, Programului managerial pentru anul şcolar 2014-
2015; 

 Reactualizarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare; 

 Constituirea comisiilor metodice şi a comisiilor de lucru pentru anul şcolar 2014-2015; 

 Întocmirea graficelor de activităţilor Consiliului de Administraţie şi Consiliului Profesoral; 

 Reactualizarea portofoliilor cadrelor didactice în conformitate structura şi recomandările 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj; 

 Organizarea Consfătuirilor cadrelor didactice din învăţământul special; 

 Verificarea corectitudinii întocmirii proiectării didactice; 
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B. Activitatea instructiv-educativă s-a desfăşurat pe parcursul semestrului II al 
anului şcolar 2013-2014 şi semestrul I al anului şcolar 2014-2015 după cum urmează: 

 in luna ianuarie 2014 s-a analizat activitatea instructiv-educativă pe semestrul I al anului şcolar 2013-2014, 
şi s-a validat situaţia la învăţătură şi a notelor la purtare obţinute de elevii şcolii; 

 pe tot parcursul anului 2014, desfăşurarea procesului instructiv-educativ a urmărit şi obţinut: 
 Calitatea proiectării didactice.  
Prin realizarea la timp şi de calitate de către toate cadrele didactice în concordanţă cu curriculum 

naţional şi oferta educaţională a şcolii. Vizată de responsabilii comisiilor metodice şi conducerea unităţii. 

O copie, în format electronic, se găseşte la direcţie; 

 Prezentarea opţionalelor 
Prin opţionalele propuse de cadrele didactice în funcţie de nivelul clasei, caracteristicile 

psihosocioindividuale ale elevilor, cunoştinţele, deprinderile şi aptitudinile acestora cu respectarea 

prevederilor planurilor de învăţământ şi recomandărilor metodologice; 

 Calitatea predării 
Calitatea predării bună şi foarte bună este scoasă în evidenţă în urma activităţii de asistenţă la ore şi 

rezultatele la învăţătură la sfârşitul fiecărui semestru; 

 

C. Activitatea de perfecţionare 

 

1. Perfecţionare profesională prin comisii metodice şi cercuri pedagogice: 

 

a. Activitatea comisiei metodice a profesorilor de educaţie specială, s-a desfăşurat sub îndrumarea prof. 

coordonator Pătrăşcoiu Găman Georgiana şi Mamara Nicoleta-Loredana;  

b. Comisia metodică a profesorilor diriginţi, având ca prof. coordonator pe d-na Vlădoiu Adela. 

c. Comisia metodica a învăţătorilor şi profesorilor educatori, având ca prof. coordonator pe d-na Marcu 

Daniela. 

d. Comisia  Metodica  a  Profesorilor  de  Terapia  Tulburărilor  de  Limbaj – coordonator Pătrăşcoiu Adriana. 

e. Catedra tehnică sub îndrumarea prof. coordonator Toma Mihaela  

f. Comisia Metodică a Cadrelor Didactice de Sprijin, sub îndrumarea prof. coordonator Văcaru Florentina. 

g. Cercul pedagogic la profesorilor logopezi coordonat de profesor Pătrăşcoiu Adriana. 

h. Cercul pedagogic al profesorilor din învățământul special condus de profesor Lupulescu Corneliu. 

 

2. Perfecţionarea profesională prin grade didactice  

 Au obţinut gradul  didactic definitiv 3 cadre didactice; 

 Gradul didactic al II-lea a fost obţinut de un număr de 4 cadre didactice iar în octombrie 
2014 au depus cereri de înscriere 5. 

 La gradul didactic I a fost obţinut de   2 cadre didactice şi s-au înscris 6.  
 

3. Perfecţionarea profesională prin Casa Corpului Didactic Gorj/cursuri postuniversitare şi de 

doctorat 

 



Consiliul Județean Gorj             Raportul Președintelui 2014 

 
 

202 
 

 La cursuri de formare organizate de Casa Corpului Didactic Gorj au participat un număr de 16 

cadre didactice.  

 

2 cadre didactice au urmat şi absolvit cursuri postuniversitare de psihopedagogie specială prin 

Departamente pentru Pregătirea personalului Didactic din cadrul universităţilor de profil, 2 cadre 

didactice urmează cursurile postuniversitare de doctorat. 

 
C. Comisia Internă de Evaluare Continuă sub coordonarea  prof. Pătrăşcoiu Adriana desfăşurat 

următoarele activităţi:  
a) Evaluarea şi diagnosticarea elevilor în cadrul  Comisia Internă de Evaluare Continuă. la sediul 

comisiei. Astfel, au fost evaluaţi un număr de 367 copii, din care: 

 cu structuri de sprijin; 

 curriculum adaptat; 

 învăţământ la domiciliu; 

 tratare diferenţiata; 

 tratare diferenţiata +logopedie; 

 tratare diferenţiata + logopedie +kinetoterapie; 

 program de intervenţie personalizat; 

 structuri de sprijin+ logopedie; 

 logopedie + kinetoterapie; 

 logopedie; 
b) Alte activităţi specifice comisiei: 

 evaluarea logopedică a copiilor prezentaţi la comisie, a celor din şcolile din oraş şi judeţ 
şi s-au formulat recomandările de terapie ; 

 completarea certificatelor de evaluare şi orientare şcolară cu menţionarea 
recomandărilor ; 

 înregistrarea în registrul de evidenţă al centrului a certificatelor de evaluare şi orientare 
şcolară ; 

 monitorizarea activităţii de sprijin ; 

 repartizarea pe clase de studiu a elevilor deficienţi mintal din centru ; 

 informarea şi consilierea cadrelor didactice care lucrează cu copii cu dificultăţi de 
învăţare, precum şi a părinţilor acestora. 

 
 
E. Comisia de Evaluare şi Asigurarea Calităţii coordonată de prof. Ghibu 

Angela a desfăşurat următoarele activităţi: 

 a fost întocmit portofoliul Comisiei (manualul de autoevaluare personalizat, strategia si 
regulamentul de organizare si funcţionare ale comisiei, planul managerial, organigrama , dosarul cu politici 
si proceduri proprii:  

 au fost completate formularele de monitorizare interna corespunzătoare activităţii 
desfăşurată  în anul 2014 , în care au identificate punctele tari şi punctele slabe, dificultăţile şi succesele 
si au fost trimise la Inspectoratul Şcolar Judeţean  Gorj.  

 s-a realizat o descriere a activităţilor de îmbunătăţire a calităţii , care realizez corelarea 
indicatorilor cu activităţile ce trebuie realizate şi rezultatele scontate;  

 Au fost colectate dovezile corespunzătoare descriptorilor celor opt principii cuprinse in 
manualul de asigurare a calităţii.  
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 Comisia a elaborat proceduri referitoare la Monitorizare a activităţilor din cadrul 
comisiilor metodice, Evaluare a competenţelor profesionale, Comunicare cu părinţii, procedura portofolii, 
este în lucru procedura de ocupare a posturilor de către cadrele didactice de sprijin , un chestionar privind 
violenţa în şcoală. 

F. Programe, proiecte, schimburi de experienţă 

 

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă a fost şi rămâne implicat în 2 parteneriate, care se derulează 

sau sunt în curs de derulare: 

 Proiectul „See Beyond the Prejudice” – priect multilateral – 6 cadre didactice (echipa de proiect).  
Beneficiari:  24 părinţi, 100 elevi în parteneriat cu Centrul pentru Educaţie si Consultanta Instrumente 
Structurale. A avut loc o mobilitate în luna mai la Konia în Turcia. Din parteneriat mai fac parte 
Inspectoratul pentru Educatie din Sarayönü, Turcia şi Asociatia parintilor « Bunastarea persoanelor cu 
dizabilităţi intelectuale Siauliu Viltis” din Lituania 

 Serviciul European de Voluntariat în parteneriat cu Asociaţia Regională de Dezvoltare Rurală Gorj. 
În cadrul acestui proiect 6 voluntari europeni, timp de 9 luni, au participat la activităţile curriculare şi 
extracurriculare desfăşurate de şcoală; 

 Schimb de experienţă „Învăţăm să fim prieteni”  cu Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr. 1 
Sibiu, vizitarea centrului şi discuţii cu cadrele didactice în cadrul compartimentelor şi comisiilor de 
specialitate. 
 

G. Compartimentul bibliotecă/ informare şi documentare 

 

 Biblioteca C.S.E.I. Tg.Jiu funcţionează cu 1 normă şi este parte integrantă a procesului de instruire,  

aducând prin dotarea şi modul de organizare  un plus la ceea ce înseamnă educarea copiilor, a tinerilor şi 

un mod de petrecere a timpului liber pentru toţi utilizatorii. 

Bibliotecă deţine documente cu caracter enciclopedic răspunzând cerinţelor de informare, 

documentare, lectură ale elevilor şi cadrelor didactice, didactice auxiliare şi nedidactice din şcoală.  

La începutul anului fondul de carte al bibliotecii cuprindea un număr  la 11.744 unităţi 

bibliografice; în timpul anului achiziţionând un număr de 58 volume cuprinzând documente din literatura 

de specialitate : psihologie, asistenţă socială, dar şi beletristică şi de asemenea, carte pentru copii. 

În prezent fondul de carte al bibliotecii deţine un număr de 11.802 unităţi bibliografice. 

Numărul cititorilor ( cadre didactice şi elevi ) este de 319. 

Pe parcursul anului 2014 am  organizat diverse activităţi şi am făcut parte din echipe de lucru 

pentru demararea unor acţiuni la nivelul şcolii , după cum urmează :  

 14.01.2014- am organizat o vizită la Casa memorială Ecaterina Teodoroiu  Tg.Jiu cu 
ocazia împlinirii a 120 de ani de la naşterea eroinei. 
 14-15.01.2014- am organizat activitatea intitulată „Dor de Eminescu…” 
 24.01.2014 –am desfăşurat activitatea intitulată : „ Alexandru Ioan Cuza şi Moş Ion 
Roată – personaje ale Unirii”  
 24.02.2014- am organizat activitatea intitulată „ Dragobetele – sărbătoarea dragostei – 
tradiţii şi obiceiuri”; 
 18 martie 2014- am participat cu lucrarea „ Cartea şi începuturile ei” la Simpozionul 
interjudeţean „ Cartea, de la idee la concretizare”, simpozion ce s-a desfăşurat la Colegiul Tehnic Nr.2 
Tg.Jiu; 
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 19.03.2014-Am participat cu un grup de elevi la ediţia I a Concursului Naţional de Dans 
„ Împreună pentru viitor”,din cadrul SNAC, desfăşurat la Colegiul Tehnic „ Virgil Madgearu” Tg.Jiu, 
obţinând locul I; 
 07-11 aprilie 2014 Am desfăşurat activităţi în cadrul  Săptămâna altfel „ Să ştii mai 
multe, să fii mai bun”: 
o Dans tradiţional românesc -în parteneriat cu eleve de la Liceul de Arte „ Constantin 
Brăiloiu” Tg.Jiu 
o Încondeierea ouălor - vizita elevilor de la Colegiul Tehnic” Ion Mincu” Tg.Jiu 
o În lumea poveştilor; 
o Ştim să desenăm; 
 09.04.2014 – am participat cu elevi  la finalizarea proiectului judeţean          „ Cartea 
obiect dincolo de cuvinte” la Grupul Şcolar Industrial Mătăsari; 
  27.04.2014- am participat cu 4 elevi la etapa regională a concursului de dans” Împreună 
pentru viitor” din cadrul SNAC la Râmnicu Vâlcea, unde am obţinut locul III. 
 29.04.2014- cu ocazia „ Ziua bibliotecarului” s-a fost analiza activităţii bibliotecarilor 
şcolari din judeţ pe baza rapoartelor de activitate, obţinând locul I pentru  „ Biblioteca anului”;  
 30.05.2014-am participat la organizarea activităţilor dedicate Zilei copilului, intitulate „ 
Zâmbet de copil”; 
 31.05.2014-am făcut parte din echipa care a organizat competiţia sportivă din cadrul 
proiectului judeţean „ Sport, turism si sănătate”; 
 31.05.2014- am făcut parte din echipa de proiect care a organizat Concursul judeţean „ 
Copiii şi mediul”ed. a V-a 2014; 
 Iunie - am făcut parte din echipa care a organizat o excursie elevilor şcolii la spaţiul de 
agrement Ursaţi – Gorj; 
 10 Iunie – am făcut parte din echipa care a organizat Simpozionul Naţional   „ Şi noi 
suntem la fel ca voi!” –ed. a IV-a 2014.  
 În luna septembrie 2014 am încheiat un Proiect educaţional intitulat  „  De la lume 
adunate şi iarăşi la lume date” cu mai multe şcoli din municipiu, respectiv : CN „ Tudor Vladimirescu” 
Tg.Jiu, Şc. Gim. „ Gheorghe Tătărescu”, Liceul de Arte „ Constantin Brăiloiu”, Şc. Gim. „ Constantin Săvoiu”, 
Şc. Gim. „ Sf. Nicolae”, Liceul Tehnologic „ Sf. Nicodim” Tg.Jiu . În cadrul acestui proiect am organizat „ 
Carnavalul fructelor şi legumelor” şi întâlniri cu ocazia sărbătorilor de iarnă. 
 În data de 04.10.2014 am făcut parte din echipa ce a organizat programul artistic 
dedicat persoanelor din Centrul Suseni. 
 06 Octombrie 2014- am organizat împreună cu d-na prof. Bărzan Doina activitatea „ 
Holocaustul şi impactul asupra omenirii” 
 În data de 15.10.2014 am făcut parte din echipa ce a organizat acţiunea de strângerea 
de rechizite pentru elevii CSEI Tg.Jiu şi spectacolul artistic desfăşurat cu această ocazie la Liceul Economic 
„ Virgil Madgearu” având parteneri Palatul Copiilor, Şc. Gimnazială „ Sf. Nicolae” şi Liceul de Arte     „ 
Constantin Brăiloiu” Tg.Jiu. 
 În data de 18.10.2014 am făcut parte din echipa ce a organizat programul artistic 
dedicat persoanelor din Centrul Dobriţa. 
 În perioada 18-21 Noiembrie 2014 –am organizat activitatea „ Bibliotecar pentru o zi”. 
 Noiembrie 2014 - am organizat activităţile:  „Şezătoarea de Sfăntul Andrei” şi 1 
Decembrie 1918- Unirea cea Mare 
 În perioada 5-19 decembrie 2014 am desfăşurat activităţi în cadrul Proiectului tematic 
” Bucuria sărbătorilor de iarnă”, proiect derulat în parteneriat cu Liceul Teologic „ Sf. Nicodim „ Tg.Jiu 
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 În aceeaşi perioadă am încheiat un Acord de Parteneriat educaţional cu Şc. Gim. „ 
Ecaterina Teodoroiu” Tg.Jiu, în cadrul SNAC; 
 15.12.2014 – am făcut parte din echipa care a însoţit un grup de 35 elevi la colindat la 
instituţiile : Consiliul Judeţean Gorj şi Instituţia Prefectului Gorj. 
 18.12.2014- am organizat împreună cu alţi colegi „Serbarea pomului de Crăciun” 
- Am încheiat parteneriate educaţionale : 

- „Bucuria sărbătorilor de iarnă”- cu Liceul Teologic „ Sfântul Nicodim” Tg.Jiu 

- „Cartea - dincolo de cuvinte”- cu Colegiul Tehnic Mătăsari, Jud. Gorj 

- „Un mărţişor şi-un zâmbet pentru toţi copiii”- partener fiind Colegiul Naţional „ Tudor Vladimirescu” -

Tg.Jiu. Proiectul s-a derulat în perioada februarie-martie 2014; 

- Am încheiat parteneriat educaţional cu Liceul „ Ion Mincu” Tg.Jiu; în cadrul acestui parteneriat elevii 

liceului au oferit  cadouri copiilor din CSEI Tg.Jiu , în data de 11.12.2014. 

În ceea ce priveşte perfecţionarea :  

- Am participat la Cercul pedagogic al bibliotecarilor din judeţ care a avut loc în data de 18 Martie 2014 la 

Colegiul Tehnic nr.2 Tg.Jiu ; 

- Am participat la cercul bibliotecarilor şcolari , a responsabililor CDI şi a profesorilor documentarişti din 

data de 7.10.2014 care s-a desfăşurat la CCD Gorj 

- Am participat la cercul pedagogic al bibliotecarilor , desfăşurat în data de 11.11.2014, la Liceul Teologic 

Tg.Jiu. 

 

H. Compartimentul asistenţă socială – a desfăşurat şi continuă să 

desfăşoare activităţi zilnice pentru elevii Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Târgu Jiu, care constau 

în: 

 Intocmirea dosarelor sociale pentru  elevii noi veniti-gradinita,ciclu primar si gimnazial liceal(Liceu 
Tehnologic) prin care se solicita :acte  de identitate elev si parinti,certificat de handicap, certificat de 
orientare scolara,acte medicale privind diagnosticul,ancheta sociala,traseu eduacational,fisa sintetica 
intocmita de medicul de familie, si alte acte dupa caz; 

 Colaborarea cu Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Gorj in vederea orientarii 
scolare si profesionale pentru elevii noi veniti -gradinita,ciclu primar, gimnazial,liceal si la sfarsit de ciclu 
scolar(prescolar,primar,gimnazial) ; 

 Intocmirea si verificarea  Traseului Educational impreuna cu cadrele didactice , solicitat de 
D.G.A.S.P.C GORJ in vederea intocmirii certificatului de handicap pentru elevii minori si adulti si de Centrul 
Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Gorj in vederea  orientarii scolare si profesionale- dupa caz; 

 Situatii statistice la inceput de an scolar cu privire la situatia numerica ,pe varste, 
clase,dizabilitati,masura de protectie sociala cu scopul  de a se identifica si verifica cu exactitate  datele 
despre elevi; 

 Identificarea elevilor si intocmirea dosarelor pentru Programul National –BANI DE LICEU,program 
social care se acorda elevilor cu un venit social minim de 150 de lei brut pe membru de famile.Acest dosar 
social  trebuie sa contina documente  din care sa reiese situatia sociala privind veniturile familiei  conform 
legii in vigoare prin care se acorda acest program. 

 Suport informational privind intocmirea si actualizarea (dupa caz)a dosarelor de alocatie pentru 
toti elevii.Asistentul social impreuna cu familia si  A.J.P.S.contribuie la intocmirea dosarului  privind 
alocatia de stat; 
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 In vederea acordarii alocatiei complementare si monoparentale elevilor care se incadreaza 
conform legilor in vigoare ,asistentul social din cadrul C.S.E.I are obligatia de a intocmi adeverinte de elev  
cu nr de absente pe perioada solicitata de A.J.P.S GORJ; 

 Colaborea cu Serviciul Probatiune –Tribunalul Gorj prin care  se solicita o caracterizare psiho-
padagogica  si situatia scolara in vederea stabilirii custodiei materna,paterna sau comuna pentru elevii 
scolii ai caror parinti sunt divortati; 

 Consiliere scolara si familiala privind prevenirea abandonului scolar si a delicventei juvenile 
constand in discutii atat cu elevii care prezinta acest risc dar si cu parintii acestora acordandu-le suport 
informational si legislativ prin care sunt ajutati sa elimine aparitia  acestor probleme sociale; 

 Continuarea Parteneriatului de colaborare cu Casele de Tip Familial Scoarta , Runcu,  ,,SF.Nicolae 
si SF.Dumitru din Tg-Jiu  in vederea actualizarii documentelor   dosarelor sociale ,diverse activitati 
instructiv-educative,artistice. 

 Consiliere scolara ,profesionala  cu elevii si familia acestora in vederea orientarii scolare privind 
trecerea de la un ciclu scolar la altul ,de la gimnazial la profesional tinand cont de urmatoarele 
aspecte:dizabilitate,deprinderi,aptitudini ,masura de protectie sociala dupa caz; 

 Cunoasterea  legislatiei in domeniul asistentei sociale si a protectiei copilului .Prin aceasta 
informam  elevii si familiile acestora sa beneficieze  de toate drepturile conform legilor in vigoare . 

 Informarea parintilor cu privire la drepturile si protectia copilului cu handicap conform legilor in 
vigoare prin sedinte cu parintii ,dialog individual solicitat de parinte prin care solicita informatii privind 
particularitatea situatiei sociale a fiecaruia; 

 Suport informational de specialitate pentru absolventii de asistenta sociala care solicita activitate 
de voluntariat cu privire la activitatea de asistenta sociala din cadrul C.S.E.I; 

 Activitatea de asistenta sociala si secretariat in cadrul Comisiei de Evaluare Continua-4 ore 
saptamina care consta  suport  informational privind intocmirea corecta a dosarului in vederea orientarii 
scolare si profesionale a elevilor cu cerinte educationale speciale , inregistrarea certificatelor de orientare 
scolara si profesionala  intr-un registru de evidenta si anumite situatii statistice solicitate de instutiile 
abilitate in vederea identificarii corecte a copiilor cu cerinte educationale speciale. 

 

I. Compartimentul secretariat / salarizare 

 

Activitatea acestui compartiment este permanentă şi îndeplineşte pe tot parcursul anului activităţi ce 

constau în: 

 

SITUAŢII PERSONAL ŞI SALARIZARE 

 

 Statul de funcţii pentru anul şcolar 2014-2015 şi organigrama unităţii înaintate la ISJ Gorj, după 
mişcarea de personal; 

 Redactare dispoziţii interne ale unităţii pentru anul şcolar 2014-2015; 

 Reimplementare şi completare, conform metodologiei a programului ITM – Revisal, privind 
contractile de muncă ale salariaţilor; 

 Întocmirea anexelor privind bugetul de ore, titularii pentru mişcarea de personal pentru anul 
şcolar 2015-2016; 

 Întocmirea contractelor de muncă pentru personalul suplinitor din anul şcolar 2014-2015 
(personal suplinitor); 

 Întocmire şi eliberare de adeverinţe cu sporuri şi drepturi băneşti pentru perioade lucrate, 
personalului care nu mai aparţine unităţii pentru Casa de Pensii Gorj 
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 Prelucrare şi implementare program salarii Edusal pentru efectuarea statelor de plata lunare ale 
personalului didactic, didactic-auxiliar si nedidactic; 

 Situaţii lunare ale contribuţiilor la bugetul de stat aferente salariilor plătite; 

 Întocmire dosar recuperări sume din medicale către Casa de Asigurări de Sănătate Gorj  

 Situaţii statistice privind cheltuiala efectuată de unitate, pe nivele de învăţământ pentru anul 2014 
– Statistică Gorj; 

 Întocmire situaţii privind numărul de posturi şi cheltuieli de personal la data de 31.06.2014 pentru 
Administraţia Finanţe Publice Gorj; 

 Întocmire documentaţie şi implementare program reînnoire certificat digital semnătură 
electronică necesar depunerii lunare a declaraţiilor fiscale pentru anul 2014. 
 

SITUAŢII ELEVI 

 

 Situaţii privind rezultatele la învăţătură şi mişcarea elevilor pentru sfârşitul de an şcolar 2013-2014 
şi început de an şcolar 2014-2015 – aplicaţie MEN - BDNE; 

 Situaţii statistice ale elevilor pe nivele de învăţământ pentru sfârşitul de an şcolar 2013-2014 şi 
începutul  de an şcolar 2013-2014 – aplicaţie MEN-BDNE şi Statistică Gorj 

 Situaţii privind Proiectul Planului de şcolarizare al elevilor din unitate pentru anul şcolar 2015 - 
2016 – ISJ Gorj; 

 Întocmire  a statelor de plată pentru naveta elevilor externi (lunar),  

 Întocmire  a statelor de plată Programul Naţional ,,Bani de liceu” (lunar)   

 Întocmire  a statelor de plată contravaloare hrană elevilor externi cf. legii (trimestrial); 

 Întocmire  a statelor de plată Programul Naţional ,,Bursă Profesională” (lunar) 
 

J. Compartimentul contabilitate 

 

Prin natura lui, acest compartiment este indispensabil unei unităţi pentru a funcţiona în bune 

condiţii, iar pentru anul 2014, activitatea permanentă a acestui compartiment a încercat sa facă faţă 

situaţiei financiare existente, astfel încât să se poată asigura o desfăşurare normală activităţilor instructiv-

educative şi de salarizare a personalului. A desfăşurat activităţi specifice:  

 a întocmit dările  de seamă contabile la trimestre pentru anul 2014, bugetul şi bilanţul unităţii 
la sfârşit de an; 

 a verificat statele de plată, indemnizaţiile de concedii de odihnă; 

 a verificat legalitatea trecerii pe cheltuieli a unor sume, în limitele de competenţă stabilite de 
lege; 

 a întocmit acte justificative şi documente contabile, cu respectarea formularelor şi regulilor de 
alcătuire şi completare în vigoare; 

 a urmărit încadrarea strictă în creditele aprobate pe toate coordonatele clasificaţiei bugetare; 

 a organizat şi exercitat viza de control financiar preventiv, în conformitate cu prevederile legale; 

 a efectuat operaţiunile contabile; 

 a asigurat resursele financiare următoarele pentru cheltuielile bugetare  
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VI. DEZVOLTAREA JUDEȚULUI GORJ  

 

1. S.C. Parc Industrial Gorj S.A. Bumbeşti-Jiu 

1. Denumirea şi adresa locaţiei parcului industrial: 

Parcul industrial  Gorj  

2. Stadiul actual de dezvoltare al parcului industrial: 

operaţional  

3. Profilul parcului industrial  industrial  

 

4. Denumirea societăţii-administrator: S.C. PARC INDUSTRIAL GORJ S.A 

 

5. Clasificarea societăţii-administrator -  MARE 

 

6. Denumirea asociaţilor / acţionarilor şi cota procentuală de participare la formarea capitalului social al 

societăţii administrator. 

CONSILIUL JUDETEAN GORJ   100% 

7. Activităţile desfăşurate în parcul industrial de către asociatul / acţionarul majoritar (persoană juridică) 

al societăţii administrator  

 Asociatul majoritar  nu desfasoara activitati in  Parcul Industrial Gorj 

 

8. Informaţii privind proprietarul / proprietarii terenului aferent parcului industrial:  

 

Proprietar Suprafaţa 

(ha) 

Activitatea desfăşurată în parcul industrial*) 

1. CONSILIUL 

JUDETEAN GORJ   

 

13.9 - 

 

9. Faţă de suprafaţa de teren prevăzută în titlul de parc industrial, de 13,9 ha, societatea administrator 

administrează o suprafaţă de  17,245  ha 

 

10. Gradul de ocupare al terenului aferent parcului industrial:  9  ha utilizate de  agenţi economici. 

 

S.C. Parc Industrial Gorj S.A.    dispune de  2000  m.p.  spatii industriale   si 5000  m.p.  platforme  care 

sunt in  prezent neocupate si se   pot inchiria. 

 

11. Activitatea desfăşurată în calitate de societate—administrator în anul 2014-- - Inchirierea de spatii 

de productie 

      - Intretinerea infrastructurii 

       - Consultanta in  vederea deschiderii de  noi  societati  
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S-au  executat  lucrari de reparatii si  amenajare a spatiilor din cadrul  S.C. Parc Industrial Gorj S.A. dupa 

cum urmeaza 

 

SITUATIA   CHELTUIELILOR EFECTUATE   PENTRU LUCRARI DE REPARATII  SI ACHIZITII 

 

Nr. 

crt 

Denumirea  lucrarii Obiectiv Suma 

LEI 

  Beneficiar 

   Chirias 

1 Reparatii electrice 

Reparatii interioare 

15 3318,5 S.C . MAX & ALEX  STUFA S.R.L. 

2 Reparatii inst. termica 

Compartimentari interioare 

Zugraveli interioare 

 

15 

 

2541,92 

 

Administratie S.C. Parc 

Industrial Gorj S.A.  

3 Montat tamplarie  pv.  7 21500,14    S.C. CONFEX CYRANO 

4 Reparatii gard  818,25        

5 Executat alei intrare 7 3776,11    S.C. APSAN  S.R.L. 

6 Reparatii hidroizolatie  1000 Administratie S.C. Parc 

Industrial Gorj S.A. 

7 Reparatii alei    15004,69         S.C. Parc Industrial Gorj S.A.  

8 Reparatii interioare 

Executat compartimentari interioare, 

grup sanitar 

Executat instalatie de apa 

Executat instalatie  electrica 

 

37 

 

8757 

S.C. NAVARTIS  S.R.L. 

9  Achizitionat laptop , imprimanta  1400 Administratie S.C. Parc 

Industrial Gorj S.A. 

     

      TOTAL   LEI  58116 ,61    

 

    

12.  SITUATIA ECONOMICA PE ANUL 2014 

 

         Societatea Comerciala  S.C.Parc Industrial Gorj S.A.cu sediul in Bumbesti-Jiu, inmatriculata la 

Registrul Comertului sub  nr. J18/326/2003, cu codul fiscal 15400994 a realizat in anul 2014 urmatorii 

indicatori economico-financiari:  

 

  - venituri totale…………………………..179.646 lei (RON); 

  - cheltuieli totale........................................ 179.077 lei(RON); 

  - profit.......................................................568,00lei(RON); 

  - impozit pe profit ........................................ ..3.068lei(RON); 

 

         Veniturile sunt realizate astfel: 
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-venituri din chirii....................................................158.939 lei (RON); 

- alte venituri de exploatare ..........................................4,00 lei (RON); 

- venituri din despagubiri amenzi penalitati...............12.214lei (RON); 

-venituri din dobanzi.......................................................1.00lei (RON); 

-venituri din activitati diverse........................................1050 lei(RON); 

-venituri din subventii protectie sociala......................7.438,00lei (Ron); 

 

          Principalele cheltuieli sunt realizate astfel: 

 

- cheltuieli privind combustibilii ....................................9.065 lei (RON); 

- cheltuieli privind materiale consumabile.....................2.585lei (RON); 

- cheltuieli privind obiecte de inventar...............................70lei (RON); 

- cheltuieli privind energia si apa....................................2.397lei (RON); 

- cheltuieli cu intretinerea si reparatii................................455lei (RON); 

- cheltuieli postale.............................................................1.993lei(RON); 

- cheltuieli cu serviciile bancare..........................................992 lei(RON); 

- cheltuieli cu serviciile executate de terti.......................4.115(RON); 

- cheltuieli cu impozite si taxe..........................................1.388lei (RON) 

- cheltuieli cu salariile personalului............................. 108.079 lei (RON); 

- cheltuieli cu asigurarile sociale.....................................21.294lei (RON); 

- cheltuieli cu somajul..........................................................262lei (RON); 

- cheltuieli privind asigurarile de sanatate...................... 5.618lei(RON); 

- cheltuli privind amortizarile....................................... ...4.839lei(RON); 

- cheltuieli cu amenzi si penalitati...................................10.111lei (Ron); 

- cheltuieli cu impozitul pe profit......................................3.068LEI(Ron); 

- cheltuieli cu deplasarile....................................................1.010lei (Ron); 

-cheltuieli de protocol............................................................444 lei( Ron); 

- alte cheltuieli.....................................................................1.292 lei (Ron); 

                                         

 

13. Principalii concurenţi ai parcului industrial: 

   Exista in  zona multi agenti economici care si-au restrans activitatea si ofera spre inchiriere spatii de 

productie  cu un nivel de amenajare peste cel   oferit de  Parcul Industrial Gorj 

 

14. Ajutoare de stat primite până în prezent şi furnizorii acestora: 

 

 In prezent  imobilele si terenul aferent Parcului Industrial    sunt in proprietatea CONSILIUL JUDETEAN 

GORJ    

 In acest sens Consiliul JUDETEAN GORJ    este scutit de  impozitul pe teren si  cladiri 
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Reţele:  Observaţii  

Electricitate DA In prezent S.C. Parc Industrial Gorj S.A. este alimentata 

cu energie  electrica prin  intermediul S.C.  U.M. SADU  

S.A.  

Este necesara  realizarea unei retele proprii de energie 

electrica , RACORDATA DIRECT IN RETEAUA CEZ 

Telecomunicaţii DA    

Gaz DA   

Alimentare apă DA   

Canalizare Partial  

Drumuri DA   

Altele (se vor specifica) ...  

Alte lucrări:   

Post transformare NU  

Staţie epurare a apelor 

uzate 

NU  

Staţie pompare apă NU  

Parcare DA  

Banca NU  

Cabinet medical NU  

Management ( paza , 

iluminare exterioara , 

curatenie exterioara  

 Se asigura  curatenia exterioara  

 

16. Lista agenţilor economici care activează în parcul industrial, la sfârşitul anului de raportare (dec. 

2014): 

 

Nr. 

crt. 

Denumire Clasificare 

întreprindere 

micro/mica/ 

mijlocie/mare 

Anul 

localizării 

Ţara de origine*) 

1. S.C. CONFEX CYRANO S.R.L. MICA 2008 ROMANIA 

2. S.C. SOYMEX COM S.R.L. MICA 2005 ROMANIA 

3 S.C. AXEL FAG ALPIN S.R.L MICA 2014 ROMANIA 

4 S.C. PIRELLI &C.ECO 

TECHNOLOGY S.R.L. 

MIJMOCIE 2007 ITALIA 
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5 S.C. SAGATIN COM S.R.L. MICA 2010 ROMANIA 

6 S.C. FAG SIMPLEX S.R.L. MICA 2014 ROMANIA 

7 S.C. EUROM LEGNO 2013  

S.R.L.. 

MICA 2013 ROMANIA 

8 S.C. CBV FOREST S.R.L.. MICA 2014 ROMANIA 

9 S.C. IDP MICA 2012 ROMANIA 

 

 

17. Efectivul salariaţilor în parcul industrial la sfârşitul anului de raportare (dec. 2014): 

 

Societatea-administrator 

 

(Nr. persoane) 

Agenţii economici locatari în parcul industrial administrat 

(Nr. persoane) 

4 300 

 

18. Precizaţi succint principalele dificultăţi întâmpinate în activitatea de administrare a parcului 

industrial şi motivele ce au condus la acestea. 

Nu au fost gasite posibilitati de finantare pentru  lucrarile de reabilitarea  infrastructurii 

Criza economica  care a restrans activitatea multor agenti economici 

Existenta  in zona  a unor spatii de productie  oferite de agenti economici care si-au restrans activitatea 

 

In a doua perioada a anului  2013 si inceputul anului  2014   S.C. Parc Industrial Gorj S.A.   a fost 

controlata de Camera de Conturi  Gorj  si    de  Corpul  de Audit  al Consiliului  Judetean Gorj   . 

 Aceste controale au constatat ca  activitatea economica se desfasoara  corespunzator , micile 

deficiente semnalate fiind remediate in termenele stabilite. 

 

2. S.C. „ÎNTREPRINDEREA DE DRUMURI ŞI PODURI GORJ” S.A. 

1.Cadrul legislativ – structura organizatorică. 
 Societatea Întreprinderea de Drumuri şi Poduri Gorj S.A., este persoană juridică română, având 
forma juridică de societate pe acţiuni, Consiliul Judeţean Gorj fiind acţionar unic.  Societatea îşi desfăşoară 
activitatea în conformitate cu legile române respectiv cu dispoziţiile Legii 31/1990 privind societăţile și 
prevederile OUG nr.109/2011, actualizată , privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.  

Obiectul principal de activitate este întreţinerea, repararea şi construcţia de drumuri şi poduri. Pe 
bază de contract, execută lucrări și prestări de servicii pentru terţe persoane fizice şi juridice. Totodată, 
produce materiale pentru satisfacerea unei părţi din necesarul de produse utilizate în procesul de 
producţie(agregate de balastieră şi carieră) și pentru comercializarea la terți. 

Administrarea Societății Întreprinderea de Drumuri şi Poduri Gorj S.A., este asigurată de Consiliul 
de Administrație, numit pe o perioada de 4 ani prin Hotărârea AGA nr. 10 din 23.06.2014, respectiv până 
la data 23.06.2018, în următoarea componență: 

- Bănică Marius 
- Florica Marius 
- Stricescu Daniela 
- Bajmatără Cosmin 
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- Preoteasa Constantin. 
Prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 7/23.06.2014, a fost delegată conducerea societății 

către doi dintre membrii săi, care au devenit membrii executivi, desemnându-i pe domnul Florica Marius 
Iulian, director general și pe domnul Bănică Marius, director cu calitatea în cadrul Societății Întreprinderea 
de Drumuri şi Poduri Gorj  S.A.. 

2. Structura acționariatului și capitalul social.  
Societatea Întreprinderea de Drumuri şi Poduri Gorj S.A., este un agent economic cu capital 

integral de stat, acționar unic fiind Consiliul Județean Gorj cu 661.008 acțiuni nominative la valoarea 
nominală de 2,5 lei/acțiune. 

 La data de 31 decembrie 2014, capitalul social subscris şi vărsat este de 1.652.520,00 lei, din care 
1.561.350,00 lei este aport în numerar şi 91.170,00 lei aport în natură. 

 Capitalul socilal al Societăţii Întreprinderea de Drumuri şi Poduri Gorj S.A., a fost majorat în anul 
2014 de la suma de 1.637.970,00 lei, la suma de 1.652.520,00 lei. 

  

3. Activitatea societății în cursul anului 2014. 
Activitatea desfășurată de Societatea  Întreprinderea de Drumuri şi Poduri Gorj S.A., în perioada 

01.01.2014 - 31.12.2014, poate fii structurată  în principal în: 
- lucrări de întreţinere, reparații şi construcţii de drumuri și poduri; 
- producerea de mixturi asfaltice, producerea de agregate sortate, producerea de betoane de 

ciment.  
Lucrările executate și finalizate în cursul anului 2014, sau a căror execuție a început în anul 2014 și 

va continua în 2015, pot fi clasificate, în funcție de beneficiari, după cum urmează: 
3.1. Lucrări de întreţinere, reparații şi construcţii de drumuri al căror beneficiar este Consiliul 

Județean Gorj: 
3.1.1. În cadrul contractului „Lucrări şi servicii de reparare şi întreţinere drumuri judeţene iarnă-

vară 2011-2015”, în anul 2014 au fost executate următoarele lucrări: 
- Covor bituminos pe DJ 672A, km 0+000 – 3+550, Tismana, S=24.583.56 mp; 
- Covor bituminos pe DJ 673, km 7+200-7+600, comuna Slivilești, S=7800 mp; 
- Covor bituminos pe DJ 673, km 7+200-7+600, comuna Slivilești, S=2400 mp; 
- I.A.U. pe DJ 675C, km 15+500-17+000, Roșia de Amaradia, L=1,500 km; 
- Covor bituminos pe DJ 664A, km 14+070-15+070, comuna Stănești, S=6000 mp; 
- Covor bituminos pe DJ 665A, km 0+650-1+650, comuna Bălănești, S=6260 mp; 
- Covor bituminos pe DJ 664A, km 15+070-16+020, comuna Stănești, S=5700 mp; 
3.1.2. Alte lucrări: 
- Consolidare terasamente pe DJ 661, km 69+500, comuna Crasna, județul Gorj; 
- Consolidare terasamente pe DJ 661, km 69+900, comuna Crasna, județul Gorj; 
- Reconstruire pod pe DJ 675B, km 3+300, peste râul Gilort, comuna Albeni, județul Gorj; 
- Reabilitare Drum Județean DJ 672 km 0+000 – km 43+623, Ciuperceni-Godinești-Tismana-

Peștișani-Brădiceni-Buduhala(DN67), beneficiar Consiliul Județean Gorj; 
3.2. Lucrări de întreţinere, reparații şi construcţii de drumuri executate pentru alți beneficiari: 
- Beneficiar comuna Peștișani - în cadrul contractului nr. 8229/16.10.2013, s-a executat lucrarea 

”Construire drum de exploatare agricolă DE1 în comuna Peștișani”; 
- Beneficiar comuna Bălești - în cadrul contractului nr. 7600/11.09.2013, s-a executat lucrarea  

”Îmbunătățirea structurii drumurilor de exploatare agricolă și rută alternativă pentru traficul agricol în 
comuna Bălești”,; 

- Beneficiar C.N.A.D.R. S.A - D.R.D.P. Craiova - în cadrul contractului nr..92/47026/11.07.2013 , 
au fost executate ”Lucrări de întreținere curentă pe timp de vară a drumurilor naționale 2013-2014, lot 3-
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S.D.N.Târgu-Jiu”, beneficiar C.N.A.D.R. S.A - D.R.D.P. Craiova; 
- Beneficiar comuna Hurezani – în cadrul contractului numărul 2824 din 08.11.2013, a fost 

executată lucrarea ” Îmbrăcăminți bituminoase ușoare pe DC 38, Pegeni-Plopu, Km 3+000-5+000, sat 
Plopu, comuna Hurezani. 

Pentru realizarea tuturor lucrărilor, o contribuție importantă au avut-o cele trei baze de producţie, 
care produc materii prime pentru satisfacerea unei părţi din necesarul de materiale utilizate în procesul 
de producţie (agregate de balastieră, agregate concasate şi sortate, betoane de ciment, mixturi asfaltice). 
Acestea au în dotare trei staţii de producere agregate minerale prin procedeul sortare-spălare-concasare, 
amplasate în locaţiile Andreeşti, Târgu-Cărbuneşti şi Gureni, două stații de producere mixturi asfaltice 
amplasate în locaţiile Târgu-Cărbuneşti şi Gureni și o staţie de preparare betoane de ciment în Târgu-
Cărbunești.  

Până la data de 31.12.2014, în bazele de producţie aminitite s-au realizat 53.820,16  tone  mixtură 
asfaltică, 26.059,50  mc agregate sortate și 2.569,30 mc de beton, produse ce au fost folosite la lucrările 
executate de Societatea Întreprinderea de Drumuri și Poduri S.A., sau vândute ca produse finite către alți 
beneficiari. 

 
5. Politica în domeniul calității și cercetării  
Obiectivul major al politicii de management al calității este acela de a satisface cerințele clientului, 

prin oferirea de produse și servicii de calitate, la un preț convenabil, care să fie în conformitate cu 
reglementările legale în vigoare, cu normele de securitate și de mediu. 

Societatea Întreprinderea de Drumuri și Poduri Gorj S.A., a adoptat un model de Sistem de 
Management al Calității conform cerințelor standardului SR EN ISO 9001: 2008, certificat de către 
CERTROM, organism acreditat RENAR.  Prin  Sistemul de Management al Calităţii  implementat  și 
menţinut,  s-a urmărit ca toate activităţile declarate ca făcând parte din obiectul  de activitate al societății, 
să se desfăşoare  în conformitate cu normativele în vigoare și s-a avut în vedere  îmbunătățirea eficacității 
atât a procedurilor de sistem cât şi a procedurilor de lucru ce definesc modul de desfăşurare a acestor 
activităţi. 

Principiile pe care se bazează activitatea desfășurată de societatea noastră sunt: 
- optimizarea permanentă a nivelului calitativ al produselor și serviciilor noastre; 
- menținerea încrederii clienților noștri; 
- promptitudinea în afacerile încheiate și respectarea termenilor contractuali; 
- loialitatea față de partenerii de afaceri; 
- instruirea continuă a personalului. 

  Respectând cerinţele sistemului de management al calităţii Societatea Întreprinderea de Drumuri 
și Poduri Gorj  S.A., a urmărit și realizat măsuri în acest scop, cum sunt:  

1. monitorizarea  informațiilor  privind  percepţia clientului, pentru a putea cunoaște  permanent 
gradul de satisfacţie al clienţilor privind produsele furnizate și lucrările executate societatea colectează și 
analizează  informaţii referitoare la nevoile pieţei, la concurenţă şi are în vedere comunicarea directă cu 
clienţii și eventualele sugestii ale acestora.  

2. executarea de lucrări care să îndeplinească toate cerinţele clientului, inclusiv exigenţele 
prevăzute în Legea Calităţii în Construcţii. 
 3. selecţionarea furnizorilor de materii prime și materiale, prin organizarea de licitaţii şi întocmirea 
unor caiete de sarcini cu cerinţe exigente în domeniul calităţii.  

4. îmbunătăţirea calităţii lucrărilor prin revizuirea periodică a tehnologiilor de lucru. În acest scop, 
societatea a achiziționat utilaje de mică și mare mecanizare, precum şi aparatură, achiziţii care au 
contribuit la  creşterea productivităţii muncii şi a calităţii lucrărilor executate. 
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 5. pregătirea personalului, cu scopul obţinerii de specialişti în domeniul calităţii. Funcţie de gradul 
de responsabilitate al fiecărui angajat, au avut loc instruiri la nivelul societăţii şi participări la cursuri de 
perfecţionare și schimburi de experienţă organizate de organisme abilitate. 
  
 6. Politica în domeniul mediului. 
 Activitatea desfășurată de societate, are efecte inerente asupra mediului, efecte atent 
monitorizate de către autoritățile locale și conducerea societății. Abordarea preventivă și orientarea spre 
diminuarea impactului asupra mediului sunt elemente care ghidează activitatea companiei, astfel că 
pentru desfășurarea proceselor de producție, Societatea Întreprinderea de Drumuri şi Poduri Gorj S.A., a 
obținut următoarele autorizații de mediu și de gospodărire a apelor: 

- Autorizația de mediu numărul 4 din 05.01.2010, revizuită la 05.08.2011, pentru Baza de 
Producție Gureni din comuna Peștișani, satul Gureni, județul Gorj; 

- Autorizația de mediu numărul 12 din 18.01.2013, pentru Baza de Producție Târgu-Cărbunești, 
din orașul Târgu-Cărbunești, strada Blahniței, nr.19, județul Gorj; 

- Autorizația de mediu numărul 71 din 05.04.2012, pentru funcționarea S.C. I.D.P. Gorj S.A., din 
comuna Vladimiri, sat Andreești, județul Gorj;  

- Autorizația de mediu numărul 187/10.12.2013, pentru funcționarea S.C. ” I.D.P. GORJ S.A., din 
localitatea Petrești, comuna Bărbătești, județul Gorj; 

- Autorizația de mediu numărul 66/12.06.2014, pentru funcționarea S.C. ” I.D.P. GORJ S.A., din 
comuna Vladimiri, sat Andreești, județul Gorj; 

- Autorizația de mediu numărul 71/25.06.2014, pentru funcționarea S.C. ” I.D.P. GORJ S.A., din 
orașul Târgu-Cărbunești, sat Cojani, județul Gorj; 

- Autorizația de gospodărire a apelor numărul 41/17.10.2013, valabilă până la data de 
19.09.2014, privind exploatarea agregatelor minerale din albia râului Gilort, perimetrul Petrești; 

- Autorizația de gospodărire a apelor numărul 2/15.01.2014, valabilă până la data de 
13.11.2014, privind exploatarea agregatelor minerale din albia râului Gilort, perimetrul Andreești; 

- Autorizația de gospodărire a apelor numărul 10/26.02.2014, valabilă până la data de 
23.01.2015, privind exploatarea agregatelor minerale din albia râului Gilort, perimetrul Cojani. 

 
7. Politica în domeniul sănătății și securității în muncă.  
Considerând ca angajații proprii reprezintă o resursă importantă de care dispune,  Societatea 

Întreprinderea de Drumuri şi Poduri Gorj S.A., a implementat și menținut un sistem de management al 
securității și sănătății în muncă, având ca referință standardul SR OHSAS  18001:2004.  Activitatea de 
sănătate și securitate în muncă se desfășoară în conformitate cu prevederile Legii 319/2006, completată 
și modificată prin Legea 51/2012 și în conformitate cu prevederile Normelor Metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii privind protecția și securitatea  muncii, aprobate prin Hotărârea numărul 1425 din 
11.10.2006 a Guvernului României, modificată și completată cu HG. numărul 955 din 8 septembrie 2010 
și HG. numărul 1242 din 14 decembrie 2011.  Pentru realizarea politicii în domeniul sănătății și securității 
în muncă, în sensul prevenirii și evitării riscurilor de îmbolnăvire, de accidente și de incidente la locul de 
muncă, Societatea Întreprinderea de Drumuri şi Poduri Gorj S.A., a stabilit următoarele următoarele 
obiective:  

1. Crearea unei culturi în domeniul sănătății și securității în muncă prin instruirea și ridicarea 
nivelului de conștientizare al angajaților cu privire la respectarea normelor proprii de sănătate și securitate 
a muncii, prin implicarea activă a întregului personal în semnalarea eventualelor pericole la sănătate și 
securitate, precum și prin implementarea unor măsuri de îmbunătățire continuă a mediului de lucru;  

2. Prevenirea și evitarea oricăror accidente sau incidente de muncă; 
3. Conformarea cu legislația privind sănătatea și securitatea în muncă și cu alte cerințe normative 
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la care societatea subscrie; 
4. Identificarea potențialelor pericole, evaluarea și controlul riscurilor privind sănătatea și 

securitatea angajaților; 
5. Reevaluarea riscurilor pentru fiecare loc de muncă atunci când condițiile inițiale au fost 

schimbate datorită activităților noi, a schimbării locației, sau datorită modernizării proceselor tehnologice; 
6. Implementarea măsurilor de prevenire și protecție care se impun ca urmare a identifcării și 

evaluării riscurilor; 
7. Instruirea angajațiilor privind cunoașterea și aplicarea prevederilor în domeniul sănătății și 

securității în muncă, precum și conștientizarea acestora cu privire la obligațiile individuale; 
8. Îmbunătățirea continuă a performanței de sănătate și securitate în muncă pentru a răspunde 

necesităților reglementărilor legale; 
9. Colaborarea și comunicarea permanentă între management, angajați și alte părți interesate în 

scopul asigurării unui mediu adecvat și a îmbunătățirii permanente a sistemului de management. 
În cadrul responsabilităților sale, Societatea Întreprinderea de Drumuri şi Poduri Gorj S.A., se 

obligă să ia măsurile necesare pentru:  

1. Asigurarea securității și sănătății muncii prin măsuri preventive, respectiv controale medicale 
periodice pentru toți angajații și evaluări continue ale potențialilor factori de risc din mediul de lucru; 

2. Informarea și instruirea angajaților; 

3. Asigurarea cadrului necesar securității și sănătății în muncă pentru toți salariații în vederea 
asigurării și menținerii securității și sănătății muncii, ergonomiei și confortului necesar în derularea 
efecientă a activităților. Prin asigurarea cadrului necesar înțelegem asigurarea resurselor umane, 
materiale și financiare necesare respectării cerințelor pe linia sănătății în muncă.  

 
Informații asupra evoluției probabile a activității întreprinderii. 
În anul 2015, Societatea Întreprinderea de Drumuri şi Poduri Gorj S.A., va continua să-și 

desfășoare activitatea în domeniul lucrărilor de construcții a drumurilor.  Pentru realizarea obiectivelor 
urmărite vor fi avute în vedere următoarele aspecte: 

- Finalizarea lucrărilor la termenele prevăzute în contracte, respectând condițiile privind 
calitatea, siguranța în muncă și protecția muncii; 

- Intensificarea eforturilor în vederea creșterii productivității muncii, a calității lucrărilor 
executate și produselor realizate;  

- Optimizarea costurilor în vederea reducerii cheltuielilor de producție, desfacere și 
administrație, cu consecințe directe în obținerea unor prețuri și tarife competitive pentru lucrările 
executate și serviciile prestate; 

- Încheierea de contracte noi de execuție lucrări și prestări servicii, care să asigure continuitatea 
activității în condiții de eficiență și economicitate; 

- Crearea unui microclimat propice activității de producție pentru toți salariații societății;  
- Urmărirea încasării în timp optim a serviciilor prestate, pentru a asigura plata la timp a 

datoriilor către furnizorii de bunuri și servicii, a contribuțiilor la bugetul de stat și bugetul asigurărilor 
sociale. 
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 VII. SĂNĂTATE 

 

1. Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu 

DOMENIUL FINANCIAR CONTABIL 
În anul 2014, Spitalul Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu a funcţionat cu un număr de 1009 paturi conform 

structurii organizatorice, din care 864 paturi au fost finanţate, repartizate în 24  de secţii şi compartimente 
specifice.  

În cadrul spitalului funcţionează un  Ambulatoriu  integrat, două laboratoare de analize medicale, 
două laboratoare de radiologie şi imagistică medicală,o unitate de primiri urgenţe şi două camere de 
primiri urgenţe. 

Totodată, în cadrul spitalului s-au derulat un nr. de  7 programe de sănătate finanţate de 
Ministerul Sănătăţii prin Direcţia de Sănătate Publică Gorj, astfel: 

 Programul de supraveghere şi control al infecţiei HIV ; 

 Programul de supraveghere şi control al tuberculozei ; 

 Programul de depistare a cancerului de col uterin ; 

 Subprogramul pentru ameliorarea stării de nutriţie a gravidei şi copilului 

 Subprogramul de sănătate a femeii şi copilului 

 Subprogramul de monitorizare şi evoluţie a programului naţional de sănătate a femeii şi copilului 

 Programul pentru monitorizarea ,tratamentul şi ingrijirea pacienţilor critici din secţiile ATI 
 

De asemenea, prin Casa de Asigurari de Sănătate  Gorj, au fost derulate un nr. de 5 programe de 
sănătate şi anume: 

 Tratamentul bolnavilor cu diabet zaharat 

 Tratamentul bolnavilor cu boli rare: 
o hemofilie 
o sindrom SIDPU 

 Tratamentul bolnavilor cu osteoporoză şi tratamentul bolnavilor cu guşă datorata carenţei de iod 
şi proliferării maligne : 

o osteoporoză 
o guşă 

 Tratamentul bolnavilor cu afecţiuni articulare prin endoprotezare 

 Tratamentul bolnavilor cu afecţiuni oncologice.  
 

În perioada raportată, unitatea a realizat un nr. de 35.001 cazuri  externate ,faţă de 29.233 cazuri 
contractate , diferenţa reprezintă cazuri realizate peste contract în suma de 4.869.576 lei.  

În aceeaşi perioadă, unitatea a realizat servicii peste valoarea de contract, astfel : 
- Boli cronice 187.743 lei 
- Spitalizare de zi 80.381 lei 

 
 

ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARA IN ANUL 2014 
 

În actualul context naţional, luând în considerare principalele caracteristici ale politicii bugetare şi 
evoluţia economico-financiară din anul 2014, având în vedere analiza execuţiei bugetare la finele anului 
2014, atât a veniturilor realizate, cât şi a cheltuielilor planificate, pentru păstrarea echilibrului bugetar au 
fost necesare unele măsuri rectificative privind bugetul Spitalului Judetean de Urgenta Tg-Jiu, menite să 
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reducă volumul cheltuielilor bugetare la un nivel corespunzător veniturilor realizate până la sfarsitul 
anului. 

Întrucât nivelul veniturilor bugetare a fost profund afectat de criza economică şi financiară, la 
finele anului 2014 s-au inregistrat urmatoarele venituri : 
 

 Bugetul Spitalului Judetean Tg-Jiu finanţat integral din venituri proprii a fost in suma de 
75.378,51 mii lei, structurat dupa cum urmează: 
o Venituri proprii în suma de 2.142,04 mii lei, buget final,  la finele anului 2014 realizările 

efective fiind în sumă de 2.068,33 mii lei. Veniturile din prestări servicii constau în: 
 sume încasate din taxe pentru fişe medicale (port armă, auto,transporturi) ; 
 sumele incasate din plata  utilităţilor de către firmele care au închiriat spaţii,sume 

încasate din plata utilităţilor de către instituţiile publice ; 
 sume încasate din taxe servicii hoteliere( secţiile Obstetirică- Ginecologie, 

Pediatie, Cardiologie, Gastroentrologie) ; 
 sume încasate în urma contractelor incheiate cu şcolile postliceale sanitare ; 
 sume încasate din servicii prestate de SML Gorj ; 
 sume înacasate din taxa închiriere sala de şedinţe/ biblioteca ;  

 
             DOMENIUL STATISTICĂ ŞI INFORMATICĂ MEDICALĂ 

- s-au raportat  la Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în 
Domeniul Sanitar Bucureşti (SNSPMPDSB) un număr de 35001 foi de observaţie clinică generală 
(FOCG) 

- s-au raportat la Scoala Nationala de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în 
Domeniul Sanitar Bucuresti (SNSPMPDSB) un număr de 4814 fişe de spitalizare de zi (FSZ) 

- s-au validat, din cele 35001 FOCG : 
a) servicii spitaliceşti furnizate în regim de spitalizare continuă finanţate pe baza grupelor de 
diagnostice  
o în perioada 01.01.2014 - 31.05.2014, un numar de 14601 FOCG  
o în perioada 01.06.2014 - 31.12.2014, un numar de 18660 FOCG  
b) servicii spitaliceşti furnizate în regim de spitalizare continuă finanţate pe bază de tarif pe zi 
de spitalizare  
o în perioada 01.01.2014 - 31.05.2014, un numar de 687 FOCG    
o în perioada 01.06.2014 - 31.12.2014, un număr de 829 FOCG  

- s-au calculat şi raportat indicatorii de performanţă a activităţii managerului Spitalului Judetean de 
Urgenta Tg.Jiu, după cum urmează : 

- indicele de complexitate a cazurilor (ICM), pe spital : 
01.01.2014 - 31.05.2014 = 1.0940 
01.06.2014 - 31.12.2014 = 1.0689 

- durata medie de spitalizare (DMS), pe spital = 5.88 zile 
- rata de utilizare a paturilor, pe spital = 56.35% 
- procentul bolnavilor cu intervenţii chirurgicale din totalul bolnavilor externaţi din secţiile 

chirurgicale, pe spital = 49.56% (nr. intervenţii chirurgicale principale = 6448)   
- procentul bolnavilor internaţi cu programare din totalul bolnavilor internaţi, pe spital = 

0.00 % (nr. bolnavi internaţi cu programare = 0) 
- procentul urgenţelor din totalul bolnavilor internaţi, pe spital = 68.19% (nr. bolnavi 

internaţi în urgenţă = 23867) 
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- procentul bolnavilor internaţi cu bilet de trimitere din totalul bolnavilor internaţi, pe 
spital = 31.81% (nr. bolnavi internaţi cu bilet de trimitere = 11134) 

- numarul de consultaţii în ambulatoriul integrat al spitalului = 141269 
- procentul serviciilor medicale spitaliceşti acordate prin spitalizare de zi din totalul 

serviciilor medicale spitaliceşti acordate, pe spital = 12.09%  
- rata mortalităţii intraspitalicesti, pe spital = 0.73% (nr.decese = 255) 
-rata infectiilor nosocomiale, pe spital = 0.07% (nr. infecţii nosocomiale = 24) 
- indicele de concordanţă între diagnosticul la internare si diagnosticul la externare, pe 

spital = 66.33% (numar diagnostice concordanţe = 23216) 
- procentul bolnavilor transferaţi catre alte spitale, pe spital = 0.55% (numar pacienti 

transferaţi la alte spitale = 192) 
- numarul de reclamaţii/plângeri ale pacienţilor înregistrate = 1 

- s-a raportat in Sistemul Informatic Unic Integrat (SIUI) pacientii externati, în vederea decontării 
serviciilor medicale spitaliceşti acordate acestora, care au primit îngrijiri medicale în regim de 
spitalizare continuă şi spitalizare de zi   

- s-a raportat situaţia cu privire la stocul de medicamente, materiale sanitare şi reactivi de 
laborator  

- s-a raportat situaţia cu privire la pacienţii cu diabet zaharat, înscrişi în PNS, de la nivelul judetului 
Gorj 

- s-au raportat în SIUI certificatele de concediu medical eliberate pacienţilor care au beneficiat 
de îngrijiri medicale în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Tg.Jiu 

- s-au raportat dările de seamă şi formularul privind activitatea unităţilor sanitare (SAN)  
- s-au raportat formularele FS1 si borderoul centralizator aferent structurilor implicate în 

managementul subprogramului de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de 
col uterin (implementare ordin MS nr. 537/05.06.2012) 

- s-au raportat indicatorii aferenţi structurilor implicate în managementul subprogramului de 
screening pentru depistarea precoce activa a cancerului de col uterin 

- s-au raportat in SIUI indicatorii aferenţi şi pacientii înscrişi în programele naţionale de sănătate 
(PNS) 

- s-a raportat in SIUI consumul de medicamente eliberate, din farmaciile spitalului, pacienţilor 
înscrisi în programele nationale de sănătate (PNS) şi nu numai   

- s-au raportat in SIUI biletele de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletele de internare 
utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, biletele de trimitere pentru investigaţii 
paraclinice decontate de CAS, biletele de trimitere pentru investigaţii paraclinice decontate de 
CAS (servicii de înaltă performanţă - RMN), biletele de trimitere pentru investigaţii paraclinice 
decontate de CAS (servicii de înaltă performanţă - CT)  

- s-a raportat situaţia cu privire la eficienţa SJU Tg.Jiu 
- s-a raportat situaţia cu privire la accidentele de munca confirmate  
- s-a raportat situaţia cu privire la accidentele de circulaţie si vătămările corporale 
- s-a raportat siţuatia cu privire la serviciile medicale spitaliceşti contractate şi decontate 
- s-a raportat consumul de medicamente prescrise pacientilor internaţi în spital 
- s-au raportat bolnavii ieşiti din spital (BIS) 
- s-a actualizat site-ul spitalului 
- s-a asigurat o bună funcţionare a internet-ului, a poştei electronice, a echipamentelor de calcul 

din dotarea spitalului, a aplicaţiilor informatice 
- s-a asigurat recepţia şi transmisia datelor, utilizand poşta electronică 
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DOMENIUL ACHIZITIILOR PUBLICE 
 

 În baza bugetului propriu aprobat şi a Programului achiziţiilor publice, în cursul anului 2014, 
Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu, în calitate de autoritate contractantă a achiziţionat 
produse(materiale sanitare, medicamente, reactivi, alimente, imprimate sanitare, sticlarie de laborator, 
dezinfectanţi, aparatură medical, diverse), servicii şi lucrări, ponderea cea mai mare deţinând-o achiziţiile 
publice de medicamente.  

Procedurile aplicate pentru atribuirea contractelor de achiziţii publice au fost următoarele:  
- cumpărări directe efectuate din fonduri alocate de CJAS Gorj dar şi din finanţări pentru 

Programele Nationale de Sănătate de la Buget şi asigurări 
- cererea de oferte;  
- licitaţia deschisă;   
- negocierea fără publicarea în prealabil a unui anunţ de participare.  
Pentru achiziţiile publice din anul 2014 a căror valoare cumulată, pe fiecare categorie de produse/ 

servicii /lucrări s-a încadrat în limita a 30.000 euro, fără TVA, s-a aplicat „cumpărarea directă” petru 
medicamente, materiale sanitare, reactivi, sticlărie de laborator, imprimate sanitare, 
alimente,dezinfectanţi,servicii şi diverse, conform art.19 din OUG 34/2006 cu modificările și completările 
ulterioare. 

Achiziţiile publice din anul 2014 s-au efectuat astfel: 
1. Achiziţii de produse: medicamente, materiale sanitare, reactivi, alimente, dezinfectanţi, 

materiale de curăţenie, aparatură medical, diverse, s.a. au fost achiziţionate prin următoarele 
proceduri: 

- Cerere de oferta  ON-LINE 
- Licitaţie deschisă ON-LINE 
- Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ 
- Achiziție directă în limita pragului valoric de 30000 euro fără TVA prevăzut la art.19 din OUG 

34/2006 cu modificările si completările ulterioare. 
În cadrul achiziţiilor de produse ponderea cea mai mare o reprezintă medicamentele. 

Medicamentele au fost achiziţionate din fonduri alocate CJAS Gorj precum şi din fonduri alocate 
Programelor Naţionale de Sănătate (ex. HIV, SIDA, ONCOLOGIE, TBC. HEMOFILIE, DIABET ZAHARAT) 

 
De asemenea peste 90% din achizitiile directe au fost efectuate din catalogul publicat în SEAP. 
2. Achiziţiile publice de servicii: verificare şi întreţinerea aparaturii medicale (de laborator, 

radiologie) s-au efectuat prin negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ conform art. 
122 lit.b în condiţii de exclusivitate. Pentru serviciile a căror valoare pe întreg anul 2014 se 
încadra în pragul valoric de 30000 euro fără TVA, achizitia a fost făcută prin cumpărare directă 
cu respectarea prevederilor art.19 din OUG 34/2006 cu modificările si completările ulterioare. 

3. În anul 2014, în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu nu au fost efectuate din fonduri 
alocate de CJAS Gorj, lucrări de reparaţii capitale. 
  

Spitalul Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu a utilizat mijloacele electronice de achiziţie publice în procent 
de peste 40% în SEAP. 
 
 

DOMENIUL RESURSE UMANE ORGANIZARE, NORMARE, SALARIZARE 
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         La începutul anul 2014, Spitalul Județean de Urgență Tg Jiu , avea aprobată structura organizatorică 
conform Ordinului Ministerului Sănătății nr. 685/2010, cu un număr de 1009 paturi, iar numărul de paturi 
finanțate prin contractul de furnizare de servicii  medicale cu CASJ Gorj a fost de 864 paturi. 
         În cursul anului 2014 au fost modificări ale structurii organizatorice avizate de Ministerul Sănătății și 
aprobate de Consiliul Județean Gorj, după cum urmeză: 

1. Aprobare structurii organizatorice – spitalizarea de zi cu un număr de 69 de paturi,  
            din care: 

- în str. Progresului nr. 18                                    27 paturi 
- în str. Tudor Vladimirescu nr. 17                       25 paturi 
- în str. A. I. Cuza                                                17 paturi 

2. aprobare privind înființarea unui Compartiment de Nefrologie cu 5 paturi în cadrul Secției 
Medicină Internă I cu 54 de paturi. 
 Tot în anul 2014, din punct de vedere a structurii organiztorice s-a realizat: 
 

a. s-a obținut avizul Ministerului Sănătății privind reorganizarea celor 3 farmacii, într-o singură 
farmacie cu două puncte de lucru , respectiv în locația Tudor Vladimirescu și în locația A. I. 
Cuza. 

b. înaintata  pentru obținerea avizului Ministerului Sănătății de modificare a structurii 
organizatorice, dupa cum urmează: 
      b.1. înființarea unui Compartiment de pneumologie cu 5 paturi în cadrul Secției 
Medicină Internă II 
      b.2. înființarea unui Cabinet de pneumologie în cadrul ambulatoriului Integrat al 
spitalului 
      b.3. funcționarea UPU din str. Tudor Vladimirescu cu puncte de lucru în cele două locații 
ala spitalului din str. Progresului nr. 18 și în str. A.I. Cuza. 

 
 Spitalului Județean de Urgență Tg Jiu a fost autorizat de Ministerul Sănătății pentru practicarea 

îngrijirilor la domiciliu, fapt ce determină  diversificarea  serviciilor medicala . 
Conform numărului de paturi finanțate în anul 2014, unitatea a procedat la întomirea statului de 

funcții și a Organigramei fiind aprobare de Consiliul Județean Gorj. 
 Astfel numarul de posturi aprobat pentru anul 2014 a fost de 1414,5 posturi, la acelaș nivel ca și 

pentru anul 2013. 
Numărul de personal pe categorii de personal, este redat mai jos: 

Categoria de persona Număr posturi repartizate în statul 
de funcții 

Personal existent 

Medici 234.5 185 

Alt personal cu studii superioare 25 19 

Asistenți medicali 655 531 

Personal auxiliar (infirmiere, îngrijitoare, 
brancardieri) 

307 209 

Personal TESA 64 52 

Muncitori 129 93 

   Total 1414.5 1089 

 
În privința conducerii spitalului, începând cu data de 15.04.2014, a fost rezilitat contractul cu firma 

Tetraedru , care asigura mangemnetului privat al unității, iar începînd cu aceeaș dată a fost numit în 
funcția de manager interimar ca persoană fizică, d-l Lector Univ. Dr. Tătaru Tiberiu. 
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 Începînd cu data de 02.06.2014 a fost numit prin dispoziţia Consiliului Judeţean Gorj un nou 
Comitet Director interimar, în următoarea componență: 

- dr. Brînzan Daiana – director medical 
- ec. Capotă Gigel – director financiar 
- as. Fotescu Elena – direcor de îngrijiri 

Începând cu data de 15.09.2014 a încetat calitatea de membru al Comitetului Director, din funcția 
de director financiar contabil a d-lui Capotă Gigel, şi a fost numită doamna Ratcu Corina prin Dispoziţia 
Consiliului Judeţean Gorj . 

Începând cu data de 01.09.2014, d-nul lector univ. Dr. Tătaru Tiberiu esre numit prin concurs în 
funcţia de manager al Spitalului Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu. 

 În anul 2014, pentru acoperirea deficitului de personal, unitatea a solicitat și obținut aprobarea 
de la Consiliul Județean Gorj pentru ocuparea posturilor vacante din statul de funcții cu respectarea 
prevederilor legale privind modul de desfășurare și organizarea a concursurilor. 

 Astfel, în anul 2014, au fost ocupate prin concurs un număr de 39 de posturi vacante, după cum 
urmeză: 

- 9 medici în specialităţile : alergologie, neurologie, ORL, epidemiologie, 
anatomie patologică, caardiologie, nefrologie, ortopedie, pediatrie. 

- 2 medici rezidenți : balneofizioterapie şi neurologie  
- 1 kinetoterapeut principal 
- 12 asistenți medicali 
- 9 infirmiere  
- 1 îngrijitoare 
- 5 muncitori calificați  

        A fost solicitată publicarea în săptămânalul Viața Medicala a anunțului de ocupare prin concurs a 
următoarelor funcții vacante de: 
-șef secție Gastroenterologie, Medicină Internă I, Chirurgie Generală I, Neurologie, Ginecologie, 
Oftalmologie 
- medic șef UPU – SMURD. 
       Tot în anul 2014 au încetat contractul individual de muncă ( pensie limită de vârstă, pensie de 
incapacitate de muncă, pensie anticipat, prin acordul părților) un număr de  salariați, astfel: 

- 12 medici în specialităţile (epidemiologie, radiologie, endocrinologie, 
neurologie, pediatrie, medicină internă, gastroenterologie, urologie, ORL, 
UPU ). 

- 1 medic rezident : cardiologie 
- 2 A.P.S. : ( biolog , chimist ) 
- 23  asistenți medicali 
- 12 personal auxiliar (infirmiere, îngrijitoare, brancardier, muncitor I 

electrician) 
- 2  muncitori calificați (şofer , liftier ) 

Indicatorii de performanță ai managementului resurselor umane au fost la 31.12.2014: 
- Proporția medicilor din totalul personalului din spital - 16,83%, înregistrând o 

creștere față de anul 2013, respectiv 16,04%; 
- Proporția personalului medical din total totalul personalului din spital – 

67,52%, înregistrând o creștere față de anul 2013, respectiv 66,86%; 
- Proporția personalului medical cu studii superioare din totalul personalului 

medical din spital – 41,38%, înregistrând o creștere față de anul 2013, 
respectiv 38,14%. 
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   Principalele activități în anul 2014 în domeniul resurselor umane au fost: 
- Cunoașterea indicatorilor de acreditare aplicați la nivelul serviciului RUONS și 

demararea procedurilor de întocmire a documentației în acest sens. 
- Actualizarea fișelor de post și demararea procedurilor de întocmire a 

Regulamentului de organizare și funcționare al spitalului, în colaborare cu șefi 
de secții/ servicii/ laboratoare. 

- Întocmirea la timp a statelor de plata pentru un numar de 1100 salariați. 
- Întocmirea contractelor de muncă pentru personalul agajat 
- Actualizarea dosarelor personale și evidențirea la timp în REVISAL a 

modificărilor și întocmirii contractelor de muncă 
- Actualizarea asigurărilor malpraxis şi a certificatelor de membru pentru întreg 

personalul medico sanitar angajat 
- Emiterea la nivelul unităţii a unui număr de 1332 de dispoziţii scrise, din care 

aproximativ 80 % au fost emise de Serv RUONS ( dispoziții privind acordarea 
drepturilor salariale şi a sporurilor prevăzute de legislația în vigoare, 
suspendarea contractelor individuale de muncă, încetării contractelor de 
muncă prin pensionare, constituire comisii de concurs și de soluționarea a 
eventualelor contestații, delegări și detașări de personal, schimbări ale 
locurilor de muncă, etc. ) 

 
 

DOMENIUL JURIDIC ŞI RELAŢII CU PUBLICUL 
 
    În conformitate cu prevederile Legii nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de 
consilier juridic, cu modificările şi completările ulterioare, consilierii juridici din cadrul Compartimentului 
Juridic au asigurat apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu în 
conformitate cu Constituţia şi legile tării. Astfel, consilierii juridici au reprezentat unitatea în serviciul 
căreia se află, au apărat drepturile şi interesele legitime ale acesteia în raporturile cu alte autorităţi 
publice, instituţii de orice natură, precum şi cu orice persoană juridică sau fizică, în condiţiile legii şi ale 
regulamentelor specifice unităţii.  
 
  În anul 2014, principalele activităţi desfăşurate prin Compartimentul juridic au fost:  
- reprezentarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu în faţa instanţelor de judecată, atât la fond cât şi în 
căile de atac s-a realizat într-un număr de 30 de dosare în cauze privind litigii de muncă, cauze în 
contencios administrativ, cauze civile; 
- unitatea s-a constituit parte civilă într-un număr de 43 dosare penale ,în vederea recuperării cheltuielilor 
de spitalizare ocazionate de internarea părţilor vătămate în secţiile spitalului.  

Prin concluziile orale sau scrise, consilierii juridici au susţinut drepturile şi interesele legitime ale 
unităţii , au respectat normele de deontologie profesională prevăzute în legea pentru organizarea şi 
exercitarea profesiei de consilier juridic.  

De asemenea, au fost respectate dispoziţiile legale privitoare la interesele contrare în aceeaşi 
cauză sau în cauze conexe ori la conflictul de interese pe care persoană juridică ce o reprezintă le poate 
avea, fiind respectate secretul şi confidenţialitatea activităţii,  în condiţiile legii. 
- acordarea de consultanţă juridică compartimentelor de specialitate din cadrul Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Tg-Jiu 
- avizarea pentru legalitate a dispoziţiilor emise la nivelul Serviciului RUONS din cadrul unităţii  
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-au fost intocmite un numar de  12  dispozitii cu caracter disciplinar, întemeiate pe dispoziţiile Codului 
Muncii , şi Regulamentului intern 
- avizarea pentru legalitate a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări 
publice şi a contractelor de concesiune de servicii, încheiate în condiţiile OUG nr. 34/2006 si HGR nr. 
925/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 

Astfel-au fost vizate pentru legatitate un numar de : 
-116 contracte de achiziţie materiale sanitare; 
-524 contracte achiziţie medicamente; 
-48 contracte achizitie reactivi pentru Laboratorul de analize medicale; 
-74 contracte de prestari servicii; 
-16 contracte de achizitie alimente; 
-14 contracte achizitie dezinfectanti; 
-54 contracte diverse; 
-7 contracte dezinfectanţi  
- avizarea notelor justificative elaborate de catre Biroul de achiziţii publice privind atribuirea contractelor 
de achiziţie publică iniţiate de Spitalul Judetean de Urgenţă Tg-Jiu, din punct de vedere al respectării 
Ordonanţei de urgentă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările 
ulterioare şi a HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţei de urgenta nr. 34/2006;  
- participarea, în calitate de membri, la lucrările comisiilor de evaluare pentru atribuirea contractelor de 
achiziţie publică iniţiate de catre Spitalul Judetean de Urgenţă Tg-Jiu, cu respectarea atribuţiilor prevăzute 
de Ordonanţa de urgentă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor 
de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările 
ulterioare şi a HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţei de urgenta nr. 34/2006;  
- solutionarea  petiţiilor şi sesizărilor repartizate, conform Ordonanţei nr. 27/2002 - privind reglementarea 
activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată prin Legea nr. 233/2002 , cu modificarile si completarile 
ulterioare 
- asigurarea accesului la informaţiile de interes public gestionate de unitate , potrivit Legii nr. 544/2001 
privind liberul acces la informaţiile de interes public si HGR nr. 123/2002 privind aprobarea normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001. 
 
 

DOMENIUL AUDIT PUBLIC INTERN  
 
 

          Activitatea Compartimentului de Audit Intern s-a desfăşurat în anul 2014 în baza Planului Anual de 
Audit pentru anul 2014,înregistrat şi aprobat cu nr.30400/30.11.2013 precum şi a unor activităţi non 
audit: 
         -    Întocmirea raportului anual  de audit care a fost transmis Serviciului de Audit Intern din cadrul 
Consiliului Judeţean Gorj ; 
            - În urma referatului nr.31700/16.12.2013,prin care d-na dr.Căliman Cristina –Eugenia –dir.medical 
aduce la cunoştinţa conducerii unităţii faptul că în data de 12.12.2013 stocurile următoarelor 
medicamente : 
-cefort 2g; 
-haloperidol injectabil; 
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-olanzapina 10mg; 
-clorura de potasiu 7.45%; 
-clorura de sodium 5.85% ,din cadrul celor 3 farmacii era inexistent, managerul instituţiei a emis dispoziţia 
nr.5/06.01.2014 prin care a stabilit comisia care să verifice aspectele semnalate.         
- În urma referatului nr.32130/16.12.2013,prin care d-na dr.Căliman Cristina –Eugenia –dir.medical aduce 
la cunoştinţa conducerii unităţii faptul că medicul epidemiolog al spitalului nu a întocmit în mod complet 
şi potrivit legislaţiei în vigoare Planul de prevenire,combatere şi control al infecţiilor nosocomiale şi nu l-a 
transmis spre aprobare D.S.P.Gorj,precum şi faptul că la nivelul Spitlului Judeţean de Urgenţă nu sunt 
elaborate şi aprobate proceduri operaţionale privind curăţenia şi dezinfecţia şi a hotărârii Comitetului 
Director din data de 17.12.2013,managerul instituţiei a emis dispoziţia nr.5/06.01.2014 prin care a stabilit 
comisia care să verifice aspectele semnalate. 
-În baza Ordinului de serviciu nr.3255/31.01.2014 a fost demarată Misiunea de audit “Activitatea 
achiziţiilor publice” care datorită implicării auditorului intern în alte activităţi solicitate de managerul 
instituţiei a fost întreruptă şi reprogramată pentru anul 2015 prin referatul de modificare a Planului anual 
de Audit Intern nr.42989/22.12.2014.  
       - În urma solicitării managerului instituţiei a fost întocmită nota informativă privind intervenţiile 
chirurgicale efectuate în cadrul blocului operator ortopedie şi urologie. 
       - În urma solicitării managerului instituţiei a fost întocmită nota informativă privind privind 
intervenţiile chirurgicale efectuate în cadrul blocului operator O.R.L.şi oftalmologie.. 
      - În urma solicitării managerului instituţiei şi a dispoziţiei nr.307/23.04.2014 a fost efectuată o 
verificare a veniturilor realizate de Ambulatoriul Integrat al Spitalului în perioada 01.01.2013-23.04.2014. 
    - Prin dispoziţia nr.315/23.04.2014 managerul unităţii a solicitat o verificare a documentaţiei privind 
achiziţia de oxigen lichid medicinal în stocator şi oxigen lichid medicinal comprimat în butelii. 
- În urma solicitării managerului instituţiei şi a dispoziţiei nr.400/21.05.2014 a fost efectuată o verificare a 
modului de eliberare a reţetelor şi a consumului de medicamente pentru bolnavii cu afecţiuni oncologice 
,derulate prin Programul PNS  
 
-. În urma solicitării managerului instituţiei şi a dispoziţiei nr.401/25.05.2014 a fost efectuată o verificare 
a modului de eliberare a reţetelor şi a consumului de medicamente pentru bolnavii cu diabet zaharat 
,derulate prin Programul PNS 5. 
- În urma solicitării managerului instituţiei şi a dispoziţiei nr.538/25.06.2014 a fost efectuată o verificare a 
documentaţiei privind achiziţiile de medicamente în perioada 01.01.2013-31.12.2013. 
-  În urma solicitării managerului instituţiei şi a dispoziţiei nr.645/16.07.2014 a fost efectuată o verificare 
a investigaţiilor paraclinice –examen C.T.privind concordanţa de diagnostic între recomandarea 
investigaţiei şi rezultat,precum şi numărul de examene C.T.efectuate în perioada 01.01.2014-15.07.2014. 
- În urma solicitării managerului instituţiei şi a dispoziţiei nr.656/22.07.2014 a fost efectuat un control la 
blocul alimentar referitor la modul de distribuire a hranei pentru pacienţii internaţi în Spitalul Judeţean 
de Urgenţă Tg-Jiu. 
- Elaborarea procedurilor operaţionale la nivelul Compartimentului de Audit intern aprobate cu 
nr.30557/09.09.2014. 
-. În urma solicitării managerului instituţiei şi a dispoziţiei nr.810/11.09.2014 a fost efectuată verificarea  
documentaţiei privind achiziţia de tulpini de referinţă pentru laboratorul de microbiologie. 
-În urma solicitării managerului instituţiei şi a dispoziţiei nr.860/22.09.2014 a fost efectuată verificarea 
apartenenţei  consilierilor juridici ,salariaţi ai Spitalului Judeţean de Urgenşă Tg-Jiu ,  la asociaţii 
profesionale în scopul apărării si promovării intereselor profesionale, în condiţiile legii, privind asocierea 
si constituirea persoanelor juridice. 
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- În urma solicitării managerului instituţiei şi a dispoziţiei nr.811/11.09.2014 a fost efectuată verificarea 
condiţiilor de legalitate privind incheierea Contractului Individual de Muncă nr.253/01.09.2014,prin cumul 
de funcţii. 
– În urma solicitării managerului instituţiei şi a dispoziţiei r.813/11.09.2014 a fost efectuată verificarea 
bazei legale privind organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante şi temporar vacante din 
Ştaul de Funcţii al Sitalului Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu  . 
- În urma solicitării managerului instituţiei şi a dispoziţiei nr.860/22.09.2014 a fost efectuată verificarea 
concordanţei dintre tematica de concurs şi bibliografie  privind organizarea concursurilor pentru ocuparea 
posturilor vacante din ştatul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu potrivit anunţului 
nr.27433/11.08.2014 şi a fost întocmit Raportul de Verificare nr.33037/29.09.2014. 
- În urma solicitării managerului instituţiei şi a dispoziţiei nr.860/22.09.2014 a fost efectuată verificarea 
concordanţei dintre tematica de concurs şi bibliografie  privind organizarea concursurilor pentru ocuparea 
posturilor vacante din ştatul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu potrivit anunţurilor nr. 
nr.30199/04.09.2014 şi nr.30505/08.09.2014şi a fost întocmit Raportul de Verificare 
nr.32606/25.09.2014. 
-Efectuarea misiunii de audit Activitatea Farmaciilor în baza Ordinului de Serviciu nr.36121/27.10.2014. 
-Elaborarea Planului anual de audit pentru 2015 a fost elaborat si aprobat cu nr.40543/28.11.2014 şi 
respectă structura standard.Planul anual a fost elaborat în baza referatului de justificare a modului de 
selectare a misiunilor de audit intern,înregistrat cu nr.40542/28.11.2014. 
- În urma solicitării managerului instituţiei şi a dispoziţiei nr.1135 /04.12.2014 a fost efectuată verificarea 
bazei legale privind cheltuielile de personal pentru persoanele implicate în derularea şi implementarea 
proiectului ”SĂNĂTATE ELECTRONICĂ PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA RELAȚIEI INSTITUȚIONALE MEDIC – 
PACIENT ÎN CADRUL SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TG-JIU”, proiect finanţat din fonduri 
nerambursabile. 
 
 

DOMENIUL TEHNICO ADMINISTRATIV, PATRIMONIU 
 
 În anul 2014 au fost efectuate următoarele activităţi de către salariaţii biroului tehnic, după cum 
urmează: 
 
 -Reparaţii bazin stocare apă potabilă spital nr.2 (T.Vladimirescu); 
 - La Laboratorul de Radiologie şi Imagistică Medicală  spital nr.2 (T.vladimirscu) +hol radiologie, 
au fost efectuate lucrări de vopsitorie, iar la camera obscură au fost înlocuită gresia şi faianţa; 
 -Casa scării spital nr.2 (T.V.) –au fost executate lucrări de reparaţii, vopsitorii, vopsit mâna curentă; 
 -Casa scării spital nr.3 (700) –au fost executate lucrări de reparaţii, vopsitorii, vopsit mâna curentă; 
 -Igienizare două saloane la secţia Dermatologie; 
 -Igienizare secţie Ortopedie; 
 -Igienizare secţia Urologie; 
 -Igienizare parţială secţia Balneologie; 
 -Igienizare a două saloane secţia Oftalmologie; 
 -Igienizare parţială U.P.U.; 
 -Igienizare hol intrare U.P.U.+hol A.T.I.; 
 -Igienizare Bloc alimentar spital nr.2 (T.V.); 
 -Igienizare Bloc alimentar spital nr.3 (700); 
 -Igienizare grup sanitar secţia Gastroenterologie; 
 -Extins coloane oxigen medicinal la secţia Gastroenterologie; 
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 -Igienizare parţială secţia Chirurgie II spital nr.2 (T.V.); 
 -Dezafectat utilaje fosta Spălătorie spital nr.3 (700); 
 

 

2. Spitalul de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu - Runcu 

Spitalul de pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu, are locatia intr-o clădire de forma literei «Y» , cu 

braţele din faţă larg evazate. Aripile clădirii sunt destinate spitalizării bolnavilor, iar prelungirea literei Y 

este folosită pentru: administraţie la parter, compartiment explorări funcţionale la etajul I şi sala de 

spectacole la etajul II. 

 Începând cu data de 1 Octombrie 2002, prin Ordinul  Ministrului Sănătăţii nr. 722/01.10.2002, 

Sanatoriul ,,Tudor Vladimirescu’’, se transformă în Spital de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu’’. La 

momentul actual este un spital de monospecialitate, cu specificul – pneumologie. În prezent, conform 

Ord. MS nr. 691/2010 şi Adresei MS nr. XI/A/RA/364/EN/1615/2013, Spitalul de Pneumoftiziologie Tudor 

Vladimirescu este o unitate sanitară cu 226 paturi (46 paturi PNEUMOLOGIE,  164 paturi TUBERCULOZĂ, 

16 paturi RECUPERARE MEDICALĂ RESPIRATORIE) care isi desfasoara activitatea pe 3 sectii medicale 

respectiv compartimente după cum urmeaza: 

Secţia Pneumologie I – 86 paturi, din care:  
- compartiment TBC  60 paturi – contractabile  46 ; 
- compartiment   PNEUMOLOGIE 20 paturi - contractabile  14 ; 
- compartiment RECUPERARE MEDICALĂ RESPIRATORIE  6 paturi -  contactabile 6  . 

Asistenţa medicală asigurată prin structura de personal este următoarea : 
- 3 medici primari pneumologi ; 
- 15 asistenţi medicali generalişti din care 1 cu studii superioare; 
- 5 infirmiere; 
- 6 ingrijitoare de curăţenie. 

 
Secţia Pneumologie II – 80 paturi din care:    

- compartiment  TBC  62 paturi – contractabile  47; 
- compartiment  PNEUMOLOGIE 12 paturi – contractabile  12; 
- compartiment RECUPERARE MEDICALĂ RESPIRATORIE = 6 paturi – contractabile 6. 

Asistenţa medicală asigurată prin structura de personal este următoarea: 
- 1 medic primar, doctor în ştiinţe medicale; 
- 1 medic primar pneumolog; 
- 1medic specialist pneumolog; 
- 13 asistenţi medicali, din care 7 asistenţi medicali cu studii superioare; 
- 6 infirmiere; 
- 5 ingrijitoare de curatenie. 

 
Secţia Pneumologie III – 60 paturi din care:    

- compartiment     TBC  42 paturi – contractabile  34; 
- compartiment     PNEUMOLOGIE 14 paturi – contractabile  12;  
- compartiment RECUPERARE MEDICALĂ RESPIRATORIE 4 paturi – contractabile 4. 

Asistenţa medicală asigurată prin structura de personal este următoarea: 
- 1 medic primar pneumolog; 
- 2 medici specialisti pneumologi; 
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- 13 asistenţi medicali, din care 1 asistent medical cu studii superioare; 
- 6 infirmiere; 
- 5 îngrijitoare de curăţenie. 
 

La nivelul fiecarui etaj se află amplasată câte o secţie, fiecare având un compartiment pentru 

tuberculoză, unul pentru alte afecţiuni pneumologice şi un altul pentru recuperare medicală respiratorie, 

compartimentele pentru afecţiuni netuberculoase fiind delimitate de casa scărilor principale. Prin 

delimitarea clară a celor doua categorii de patologii sunt respectate strict circuitele bolnavilor afectaţi de 

tuberculoză fata de cei cu alte afecţiuni pulmonare necontagioase.  

În cadrul secţiilor, există saloane de 3 – 4 paturi şi rezerve cu un pat, fiecare compartiment având 

sala proprie  de servire a mesei, si toate dependenţele strict necesare in conformitate cu ord. 914/ 2006.  

Echipamente specifice existente la nivel de sectie : 

          - oxigenatoare - 29 

          - lampi ultraviolete - 17                                                                                                                  

          - negatoscoape - 9 

          - aspiratoare vacuum – 5 

          - tensiometre – 26 

          - pulsoximetre – 19 

          - truse urgenţă – 8  

          - ecograf – 1. 

 

Activitatea medicala la nivelul sectiilor este reprezentata de: 

Consultatie; 

Examen clinic,  consult pneumologic, consulturi interdisciplinare: medicina internă, infecţioase, 

neurologie, psihiatrie, ortopedie, otorinolaringologie, urologie, endocrinologie, chirurgie. 

Examene paraclinice: 

    -  Radiografie toraco-pulmonare = 3109; 

    -  Electrocardiografie = 1958; 

    -  Fibrobronhoscopie = 69; 

    -  Spirometrie = 1485; 

    -  Examene citologice = 122 (contract de colaborare cu Spitalul Judetean de urgenta Tg- Jiu); 

    -  Tomografie computerizată regiune toracică cu si fară substanţă de contrast – contract de colaborare 

cu Spitalul Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu; 

    -  Analize de laborator, existând şi contract de colaborare pentru examen microbiologic cu Spitalul 

Judeţean de urgenţă Tg- Jiu; 

Stabilire de diagnostic ; 

Tratament medicamentos, materiale sanitare; 

Ingrijire, recuperare, cazare, masa. 

 

Compartiment recuperare, medicină fizică şi balneologie: 

Salină şi kinetoterapie  

Total pacienţi recuperare medicală respiratorie = 439 pacienţi, din care 37 din alte judeţe. 
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Total sedinţe haloterapie = 6102. 

 

LABORATOR DE ANALIZE MEDICALE  

Structura de personal : 

- un medic specialist; 
- un chimist; 
- un biolog; 
- 5 asistenţi ; 
- un îngrijitor curăţenie. 

     În cadrul laboratorului există compartimentul pentru investigaţie micobacteriologică, dar şi 

compartimentul pentru investigatii biochimice,hematologice, imunologice. Laboratorul de analize 

medicale dispune de următoarele echipamente: 

          - hota de siguranta biologica cu flux laminar vertical ; 

          - microscop binocular binoptic CETI ; 

          - microscop binocular XSP-103B; 

          - centrifuga refrigeratoare; 

          - autoclav si etuva sterilizatoare; 

          - statie sterilizare; 

          - balanţă electrica ; 

          - aparat electroforeză tip SEBIA ; 

          - automat hematologie  ABACUS JUNIOR (analizor semiautomat 3 Diff); 

          - semiautomat biochimie CYAN PLUS ; 

          - lampa UV. 

Activitatea laboratorului este reprezentata de: 

- examen microscopic B.K. si cultură ; 
- examene hematologice: hemoleucograma completă, examen citologic al frotiului sanguin, VSH ; 
- examene biochimice : uree, glicemie, transaminaze, creatinina, acid uric, bilirubina totala, bilirubina 

directa, colesterol, trigliceride, calcemia, LDH, proteine totale, fosfataza alcalină, magneziemie, 
sideremie, examene biochimice ale lichidului pleural, examen sumar urină. 

- teste rapide pentru :sifilis, HIV, atg HBs, atc anti HVC. 
 

ACTIVITATEA LABORATORULUI: 

- Efectuarea analizelor medicale din produsele recoltatede la pacienţii internaţi în spital, conform 
Manualului de recoltare şi Contractele de colaborare cu secţiile de pneumoftiziologie. 

- Activitatea laboratorului s-a desfăşurat conform normelor în vigoare privind funcţionarea 
laboratoarelor de analize medicale din Ord. MS 1301/ 2007. 

- Analizele medicale s-au efectuat conform standardelor în vigoare. 
- Produsele analizate în anul 2014, au fost: sânge, sputa, lichid pleural, urina, aspirat bronşic, 

spălătura bronşică. 
- Analizele sunt efectuate cu următoarele aparate: analizor semiautomat biochimie, analizor 

automat hematologie, microscop binocular binoptic CETI, microscop binocular XSP-103 B. 
- Aparatura cu care laboratorul este dotat este performantă şi este inclusă în Planul anual de 

mentenanţă şi verificare al spitalului încheiat cu CJAM Gorj. 
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- Activitatea laboratorului s-a încheiat în bune condiţii, aprovizionarea cu reactivi şi materiale 
sanitare consumabile fiind făcută cnform Planului anual de achiziţii. 

- În cursul anului 2014, laboratorul a participat la Controlul extern de calitate/ Scheme de testare a 
competenţei laboratoarelor, atât pentru biochimie, hematologie cât şi pentru bacteriologie BK. 

- Verificarea calităţii rezultatelor analizelor medicale se face prin efectuarea zilnică a Controlului 
intern, laboratorul utilizând materiale specifice pentru determinarea acestora. 

- Participare în actvitatea de cercetare în care spitalul este implicat privind stocarea şi conservarea 
probelor în condiţii corespunzătoare. 
 

1. Număr de analize efectuate în 2014: 
Analize hematologice   =  6158; 

Analize biochimie   =  29955; 

Teste HIV rapide   = 428; 

Teste sifilis rapide   =  1; 

Teste antigen HBs    = 163; 

Examen sumar de urină   = 100; 

Examen microscopie BK   = 8228; 

Examen culturi BK   =  8228; 

Formula leucocitară  =  29; 

Floră nespecifică = 102 

Examen citologic  = 122; Contract de colaborare cu Laboratorul de Anatomie patologică al Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Tg-jiu. 

 

Propuneri de îmbunătăţire a activităţii pentru anul 2015. 
- Acreditarea laboratorului conform ISO 15189/2014; 
- Diversificarea activităţii laboratorului conform cerinţelor medicilor curanţi; 
- Achiziţionarea de aparatură de laborator conform Planului anual de achiziţii; 
- Organizarea compartimentului de microbiologie pentru flora nespecifica. 
- Implicare în Proiectul de cercetare ,,Identificarea legăturii de cauzalitate între Tuberculoză şi 

Diabetul zaharat, şi îmbunătăţirea serviciului medical,,. 
 

FARMACIE 

Structura de personal : 

   - 3 asistenti de farmacie ; 

   - un farmacist . 

   S-a realizat contractarea medicamentelor simptomatice necesare tratării patologiei din sfera 

respiratorie, dar si medicamentele neaparat necesare in medicina de urgenta, conform legislatiei in 

vigoare. S-a reuşit realizarea aprovizionării ritmice si suficiente, de medicamente si materiale sanitare, 

astfel incât activitatea medicală să se desfaşoare optim din acest punct de vedere. 

 

COMPARTIMENT RADIOLOGIE -  IMAGISTICĂ MEDICALĂ 

 

Structura de personal : 

   - 2 asistenti radiologie-imagistică medicală; 
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Echipamente existente : 

- aparat RX cu lant TV tip TUR 800; 
- aparat ELTEX 400; 
- masina developat. 
Numar radigrafii efectuate în 2014 = 3109. 

Număr radioscopii efectuate în 2014 = 284. 

Total = 3393. 

Număr tomografii = 175. 

 

COMPARTIMENT EXPLORĂRI FUNCŢIONALE 

 

Structura de personal : 

- un asistent medical. 
Există si un contract de colaborare cu spitalul din Tg Jiu pentru efectuarea examenelor citologice.  

Echipamentele specifice activităţii, existente la nivelul compartimentului sunt : 

-  Spiroanalyzer ST 95; 
-  Spirolab,    Numar spirometrii în spital = 1485; 

                   Numar spirometrii în ambulatoriu = 53; 
-  EKG,          Numar examene EKG = 1958; 
- Aparat pentru bronhofibroscopie OLYMPUS EXERA CV 160. Numar fibrobronhoscopii = 69 ; 
    Compartimentul somnologie, investigarea polisomnografică evidenţiază cauzele de producere a 

apneei in somn, fapt ce conduce la  ameliorarea calitaţii vieţii si prevenirea unor complicaţii 

cardiovasculare si neurologice cu risc vital. 

 

COMPARTIMENT DE PREVENIRE ŞI CONTROL AL INFECŢIILOR NOSOCOMIALE 

 

    Structura de personal 

-  medic responsabil cu supravegherea si controlul infectiilor nosocomiale; 
-  asistent de igienă. 

    Există un control eficient al infectiilor nosocomiale la nivelul spitalului, realizat prin respectarea 

normelor impuse de legislaţia în vigoare si respectarea planului propriu de supraveghere si control al 

infecţiilor nosocomiale si a programului de curăţenie a unităţii ; 

    -  achizitionarea dezinfectantelor si produselor necesare asigurării curaţeniei si dezinfecţiei la nivelul 

unităţii ; 

    -  achiziţionarea unei game diversificate de antibiotice care sa permită o antibioterapie ţintită, în scopul 

stopării dezvoltării germenilor responsabili producerii in fecţiilor nosocomiale. 

    - achiziţionarea de lămpi ultraviolete la nivelul secţiilor si ambulatoriului integrat al spitalului. 

 

AMBULATORIU INTEGRAT, CAMERA DE GARDĂ, BIROU INTERNĂRI 

Numar consultatii ambulatoriu 2014 = 1094; 

 

Nr. Internari 2014 = 2449; 

     - pneumologie = 1110. 
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     - tuberculoză = 1018. 

     - recuperare medicală respiratorie = 321. 

Nr. Decese 2014 = 9. 

ICM 2014 = 0.9171 

 

Structura de personal 

- 2 asistenti medicali ; 
- un garderobier . 

Din 01.05.2010, la nivelul spitalului functionează Ambulatoriu Integrat al Spitalului, cu o activitate de 35 

de ore pe săptămână. 

   Echipamentele specifice activităţii, existente la nivelul compartimentului sunt : 

   -     spirometru – 1 ; 

- aspirator vacuum – 1 ; 
- negatoscop – 1 ; 
- tensiometru – 1 ; 
- lampa UV. 
 

COMPARTIMENTUL DIETETICĂ 

 

     Contract prestari servicii ; 

     Ştiind faptul ca alimentatia corespunzatoare este un factor extrem de important în vindecarea 

tuberculozei dar si a celorlalte boli respiratorii, au fost elaborate meniuri diversificate si prepararea 

corespunzatoare a acestora, pentru satisfacerea atat a nevoilor organoleptice cât si a necesarului zilnic de 

calorii, ţinându-se seama de faptul ca simptomatologia generata de afectiunile tratate (febra, frison, 

durere, dar şi de boala în sine), necesită o creştere a necesarului zilnic de calorii, necesităţi obligatoriu de 

respectat.  

Regimurile impuse de patologie sunt codificate, iar asistentul de dietetică comunică permanent 

cu medicii şi totodată verifică gradul de satisfacţie al pacienţilor. 

 

Imbunatăţirea activitatii medicale s-a realizat prin: 

 

 În conformitate cu prevederile Ord. Nr. 972/ 2010 pentru aprobarea Procedurilor, 
standardelor şi metodologiei de acreditare a spitalelor, în perioada 06.10. 2014 – 10. 10. 
2014, la nivelul spitalului s-a derulat  procesul  de evaluare în vederea acreditării, 
procentul indicatorilor corespunzători fiind de 98 %. 

 S-a îmbunătăţit  circuitul documentelor medicale. 

 S-au imbunatatit conditiile hoteliere pentru pacienţi: apă caldă zilnic la un program stabilit; 
confort termic pentru pacienţi în toate spaţiile deservite: saloane, toalete, duşuri, sală de 
mese, holuri. 

 S-a realizat dimensionarea eficientă a numarului de paturi, astfel încât compartimentele 
recuperare medicală respiratorie din cadrul spitalului să funcţioneze cu maximă eficienţă. 
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 În vederea realizării unor servicii medicale cât mai satisfăcătoare, dar şi pentru realizarea 
unei contractări cât mai avantajoase cu casa de asigurări de sănătate, au fost angajaţi încă 
doi medici pneumologi.  

 S-a efectuat o creştere a numărului de consulturi interdisciplinare şi o diversificare a 
serviciilor contractate cu Spitalul Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu şi Spitalul Judeţean de 
Urgenţă Craiova. 

 Creşterea adresabilităţii spitalului prin: 
     -  permanente discutii si colaborare cu medicii pneumologi de la dispensarele TBC din teritoriu, 

cu medicii de familie in vederea orientării pacienţilor cu afecţiuni respiratorii spre spitalul nostru, 

evident fiind faptul că o afecţiune respiratorie este cel mai bine tratată de medicii pneumologi, dar 

si faptul că un diagnostic precoce si un tratament adecvat ar scădea procentul pacientilor cu 

complicaţii si comorbidităţi, şi implicit ar conduce la o spitalizare mai scurtă si o economie de 

medicaţie;  

            - intensificarea publicitatii prin mass-media. 

            - de o mare importanţă au fost şi manifestările stiintifice, referitoare la serviciile de calitate 

acordate de unitatea noastră. În acest sens amintim cea de-a V a ediţie a simpozionului anual organizat 

de spitalul nostru ,,Patologia respiratorie în practica medicală curentă’’. 

           - actualizarea permanentă a site-ului asupra noutăţilor apărute în activitatea spitalului.  

 Au fost efectuate o serie de cursuri de către medici şi asistenţi pentru actualizarea 
cunoştinţelor şi realizarea unui act medical de calitate. 

 S-a îmbunătăţit modalitatea de raportare in sistem informatic. 

 Sala de kinetoterapie diversifică serviciile oferite pacienţilor noştrii ştiindu-se cât de 
importantă este kinetoterapia în recuperarea sechelelor ce pot rămâne după tratamentul 
medicamentos. Şi acest aspect este un factor important de creştere a adresabilităţii cu toate 
repercursiunile pozitive ce rezultă din asta. 

 S-a continuat colaborarea cu facultatea de Ştiinţe medicale şi comportamentale  din 
cadrul  UCB Tg-Jiu. 

 S-a continuat studiul de anvergură internaţională iniţiat în anul 2013 ,,Tandem – 
identificarea legăturii de cauzalitate şi îmbunătăţirea seviciului medical’’, proiect ce 
sperăm să deschidă noi perspective şi oportunităţi spitalului nostru. 

 
II. Activitatea economică şi administrativă 
 
Spitalul de Pneumoftiziologie asigură prin aparatul funcţional propriu activităţile de  resurse umane, 
tehnic, financiar- contabile de contencios şi administrative. 
2.1. Biroul Resurse Umane, Normare, Salarizare si Tehnic funcţionează cu un număr de 2 specialişti în 

domeniul juridic şi economic şi 1 tehnician şef de formaţie al muncitorilor ce deservesc centrala 
termică şi uzina de alimentare cu apa potabilă a spitalului. 

 Biroul RUNOST are în componenţă două compartimemte , respectiv Resurse, Umane, Normare , 
Salarizare cu un numar de doi angajaţi şi un post vacant şi Compartimentul Tehnic format din 
Centrala Termică si Uzina pentru  aliemtarea apa Topliţa cu un numar total de 10 angajaţi .  

 În decursul anului 2014 activitatea Compartimentului  RUNOST a constat în îndeplinirea 
următoarele activităţi :  

 Asigurarea întocmirii documentaţiilor privind modificarea/actualizarea organigramei spitalului, a 
numărului de posturi, a regulamentului de organizare şi funcţionare, a statului de funcţiuni; 
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 Efectuarea de lucrări privind încheierea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului 
individual de muncă precum şi acordarea tuturor drepturilor prevăzute de legislaţia muncii; 

 Urmărirea întocmirea şi actualizarea de către conducătorii de compartimente a fişelor de post şi 
asigură gestionarea lor conform prevederilor legale; 

 Gestionarea procesului  de realizare a evaluării şi întocmirii fişelor de evaluare a performanţelor 
profesionale individuale; 

 Stabilirea şi actualizarea conform reglementărilor legale,a salariilor de încadrare şi celelalte 
drepturi salariale pentru personalul din cadrul unităţii; 

 A asigurat introducerea în baza de date a informaţiilor referitoare la personal şi actualizează baza 
cu datele noilor angajaţi; 

 A asigurat gestiunea  dosarelor personale  şi a registrului de evidenţa a salariaţilor; 

 Operează în registrul de evidenţă  toate modificările privind funcţia, salariul şi alte sporuri salariale 
pe baza contractelor de muncă şi a actelor adiţionale ; 

 A intocmit şi actualizat Registrul electronic de evidenţă a salariaţilor (REVISAL); 

 A asigurat secretariatul comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor vacante şi întocmeşte 
lucrările privind încadrarea în muncă a candidaţilor declaraţi admişi pe baza proceselor verbale 
ale comisiilor, în conformitate cu  prevederile legale; 

 A calculat vechimea în specialitate şi vechimea în muncă la încadrare; 

 A executat lucrările de normare a personalului aplicând criteriile de normare din normativele în 
vigoare; 

 A fundamentat fondul de salarii necesar personalului din unitate în vederea întocmirii proiectului 
de Buget de Venituri şi Cheltuieli; 

 A asigurat planificarea concediilor de odihnă ale salariaţilor ; 

 A afectuat  evidenţa  programărilor şi efectuării concediilor de odihnă ale angajaţilor . 

 Totodata , personalul Compartimentului RUNOST a efectuat si alte sarcini de serviciu 
corespunzatoare pregatirii . 

 Personalul  Compartimentului Tehnic , format din Centrala Termică si Uzina pentru apă Toplita 
asigură producerea  caldurii , apei calde menajere produse cu cazanele de presiune  si cu panourile 
solare cat si asigurarea pomparii si depozitarii apei potabile . 

 În decursul anului precedent nu au existat probleme majore in functionarea celor doua 
compartimente , personalul asigurand efectuarea turelor conform programului de lucru stabilit 
de conducerea unitatii .  

 

2.2.Activitatea Financiar- Contabilitate 

 

În perioada raportată, unitatea a realizat un număr total de 2441 cazuri externate din care 1103 

cazuri externate pneumologie, 1018 cazuri de TBC şi 320 cazuri de recuperare medicală respiratorie  

aferent unui nr . de 54695 zile de spitalizare, cu o depăşire de 81 cazuri PN (1022 cazuri contractate) şi un 

nr.de 103 cazuri TBC si recuperare medicală respiratorie faţă de contractul încheiat cu CASJ Gorj ( 

respectiv, contractat 1235 cazuri, realizat 1338 cazuri TBC şi recuperare medicală respiratorie), adică, 

servicii realizate şi nedecontate. 

Raportând numărul cazurilor realizate la numărul cazurilor decontate de către CASJ Gorj se relevă 

un număr de 184 cazuri nedecontate ceea ce reprezintă 7,54% din totalul cazurilor realizate şi o valoare 

nedecontată de 325.883,40 lei. 

 Analizând indicatorii de eficienţă realizati , rezultă următoarele : 
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-durata medie de spitalizare = nr.zile spitalizare/ nr.bolnavi aflaţi şi internaţi : 

- TBC : 39560 zile/1018 nr.bolnavi = 38,86 zile 

- PN : 10000 zile/1103 nr. bolnavi = 9,07 zile 

- REC: 5135 zile/320 nr. bolnavi = 16,04 zile 

-indice de utilizare a paturilor = zile spitalizare/nr.mediu paturi = 54695/226 = 242,01 

-rata utilizare a paturilor % = indice utilizare *100/365 zile = 242,01*100/365 = 66,30 % 

 În ambulatoriul de specialitate, unitatea acordă asiguraţilor servicii medicale cuprinse în pachetul 

de servicii de bază, în pachetul minimal de servicii pentru categoriile de persoane care se asigură pentru 

sănătate facultativ, prevăzute în anexa 7 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale 

de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru 

privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru 

anul 2014. 

 Serviciile medicale spitaliceşti sunt preventive, curative, de recuperare şi paliative, cuprinzând 

următoarele : 

-consultaţii 

-investigaţii. 

-stabilirea diagnosticului 

-tratamente medicale  

-îngrijire, recuperare, medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale, cazare, masă. 

A. Bugetul Spitalului de Pneumoftiziologie  Tudor Vladimirescu 

În actualul context  naţional, luând în considerare principalele caracteristici ale politicii bugetare 

şi evoluţia economico-financiară din anul 2014, având în vedere analiza execuţiei bugetare la finele anului 

2014, atât a veniturilor realizate, cât şi a cheltuielilor planificate,  pentru păstrarea echilibrului bugetar au 

fost necesare unele măsuri rectificative privind bugetul Spitalului de Pneumoftiziologie Tudor 

Vladimirescu, menite să reducă volumul cheltuielilor bugetare la un nivel corespunzător veniturilor 

realizate până la sfârsitul anului. 

lei 

Indicator Valoare realizata 01.01.2014 – 31.12.2014 

Sold initial 396.573 

Total venituri 9.930.876 

Total cheltuieli 9.973.207 

Sold final 354.242 

 

1.Bugetul, secţiunea de venituri, a Spitalului de Pneumoftiziologie  Tudor Vladimirescu, a fost structurat 

după cum urmează: 

 Total venituri: 9.930,87 mii lei din care 

 Venituri proprii din închirieri în sumă de 40,00 mii lei 

 Venituri din contractele încheiate cu Casa de Asigurări de Sănătate Gorj,  în sumă de 
9.644,98 mii lei.La sfârşitul anului 2014 încasările efective au fost de 9.644,98 mii lei, 
încasări mult mai mici decât prestările de servicii medicale efectuate de unitatea noastră.  

 Venituri din contractele încheiate cu Direcţia de Sănătate Publică Gorj din sumele alocate  
de la bugetul de stat, în sumă de 44,28 mii lei. 
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 Venituri din contractele încheiate cu Direcţia de Sănătate Publică Gorj din sumele alocate  
din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii, în sumă de 183,90 mii lei. 

 Alte venituri din dobanzi 0,15 mii lei 

 Venituri din prestari servicii si alte activitati  17,53 mii lei 
 

2.3 Serviciul  Aprovizionare, Achiziţii publice, Contractare,  Transport,  Întreţinere, Psi, Protecţia 

Muncii Şi a Mediului 

Raport  de activitate   pentru  anul  2014 

Serviciul a funcţionat în anul 2014 cu urmatoarea structură de personal: 

 1 Şef de serviciu de specialitate economică 

 1 economist la compartimentul Contractare şi Achiziţii Publice 

 1 şef de echipă la compartimentul Întreţinere, Psi, Protecţia Muncii şi a Mediului care are 
în subordinea sa 7 muncitori calificaţi pentru reparaţiile curente ale unităţii sanitare 

 2 şoferi pentru deservirea mijloacelor auto din dotarea unităţii 
În baza bugetului propriu aprobat şi a Planului anual al achiziţiilor publice, în cursul anului 2014, 

Spitalul de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu, localitatea Runcu, judetul Gorj, în calitate de autoritate 

contractantă a achiziţionat produse (materiale sanitare, medicamente, reactivi de laborator, materiale de 

curatenie, furniture de birou , materiale de curatenie, dezinfectanti, materiale de intretinere si reparatii, 

combustibil, piese auto), servicii şi lucrări, ponderea cea mai mare deţinând-o achiziţiile publice de 

medicamente.  

Programul anual al achiziţiilor publice pentru anul 2014 a cuprins totalitatea acţiunilor de atribuire 

a contractelor de achizitie publica de care a avut nevoie Spitalul de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu 

pentru a-si desfasura in bune conditii activitatea zilnica in vederea furnizarii de servicii medicale de 

calitate. 

 La elaborarea programului anual al achiziţiilor publice s-au avut în vedere: 

 nevoile unitătii în vederea îndeplinirii obiectivelor propuse; 

 prioritatea în achizitie; 

 fondurile alocate in vederea acoperirii respectivelor nevoi; 
 Pe titluri de cheltuieli “ bunurile şi serviciile “  au avut  o pondere foarte mare în totalul cheltuielilor 

bugetare efectuate din bugetul definitiv al anului 2014 şi au fost în valoare de 2855650 lei:  

         furnituri de birou  în sumă de 52275,00 lei; 
- materiale de curăţenie în sumă de 40739,00 lei;  
- încălzit, iluminat şi forţa motrica în sumă de 647087,00 lei;  
- apă, canal, salubritate  în sumă de 23008,00 lei;  
- carburanţi şi lubrifianţi  în sumă de 38483,00 lei;  
- piese de schimb  în sumă de 3174,00 lei;  
- poştă şi telecomunicaţii  în sumă de 49581,00 lei; 
- alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare  în sumă de 1116458,00 lei;  
- reparatii curente in suma de 0 lei; 
- medicamente si materiale sanitare în sumă de 717443,00. lei;  
- bunuri de natura obiectelor de inventar  în sumă de 72881,00 lei; 
- pregătire profesională în sumă de 10804,00 lei; 
- alte cheltuieli  în sumă de 72394,00 lei; 
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Procedurile aplicate in anul 2014 pentru atribuirea contractelor de achiziţii publice peste pragul 

prevazut la art. 19, conform prevederilor art.124 din din Ordonanta de urgenta nr. 34/2006 ( valoarea 

estimata fara TVA, a contractului de achizitie publica mai mica decat echivalentul in lei a pragurilor: 

130.000,00 euro/contract de furnizare, 130.000,00 euro/contract de servicii, 5.000.000,00 euro/contract 

de lucrari ) au fost:  

 cererea de oferte on-line – pentru achizitia de medicamente 
Pentru achiziţiile a căror valoare cumulată, pe fiecare CPV - categorie de produse/ servicii /lucrări 

s-a încadrat în limita a pana la 30.000 euro fără TVA inclus, achizitionarea s-a efectuat prin “cumpărarea 

directă”. 

În urma finalizării procedurii de achiziţie publică Cerere de ofertă online nr. 361241/11.06.2014 

furnizarea de medicamente pana la 31.12.2014 a fost contractata cu 11 operatori economici din totalul 

de 13 participanti la procedura, dupa cum urmeaza: 

- S.C. Pharma S.A. –720,00 lei fara TVA 
- S.C. Pharmafarm S.A.  – 1.078,00 lei fara TVA 
- S.C. Interfarm S.A. – 17.431,20 lei fara TVA 
- S.C. A&G Med Trading SRL – 20.491,47 lei fara TVA 
- S.C. Europharm Holding S.A. – 32.724,00 lei fara TVA 
- S.C. Felsin Farm SRL – 4.266,00 lei fara TVA 
- S.C. ADM Farm SRL  - 41.844,70 lei fara TVA 
- S.C. Polisano SRL – 23.235,80 lei fara TVA 
- S.C. Mediplus Exim S.R.L. – 12.943,20 lei fara TVA 
- S.C. Farmaceutica Remedia S.A. – 2.573,50 lei fara TVA 
- S.C. Farmexpert DCI S.R.L. – 11.743,26 lei fara TVA 

 

           Valoarea totala a contractelor incheiate in urma procedurii de achizitie Cerere de oferta online 

361241/11.06.2014 a fost de  171.051,13 lei fara TVA. 

Pentru achiziţiile a căror  valoare cumulată, pe fiecare CPV - categorie de produse/ servicii /lucrări 

s-a încadrat în limita de pana la 30.000,00 euro fără TVA inclus/ an bugetar, achizitionarea s-a efectuat 

prin “cumpărarea directă” si a cuprins achizitiile de: furnituri de birou, materiale de curatenie, materiale 

sanitare, reactivi si consumabile de laborator, piese auto, carburanti si lubrefianti, incalzit si iluminat, apa, 

canal salubrizare, posta si telecomunicatii,  bunuri de natura obiectelor de inventar, reparatii curente, 

prestari servicii si alte cheltuieli.            

 S-au efectuat in regie proprie, lucrari de igienizare la Sectia III Pneumologie respectiv, saloane 

cabinete medicale, magazii, sali de tratament, constand in finisaje pereti, tavane si zugraveli interioare 

lavabile. 

 

2.4. Compartimentul Protecţia Muncii , Protecţia Mediului, P.S.I. Formaţia de întreţinere din cadrul 

serviciului 

 s-au efectuat toate controalele medicale periodice cu toti angajatii ; 

 am asigurat instruirea periodica in domeniul protectiei muncii si P.S.I.; 

 s-au efectuat simularii impotriva incendiilor cu toti angajatii din unitate ; 

 s-au împărţit broşuri de informare împotriva accidentelor, incendiilor si împotriva 
calamităţiilor la angajatii din unitate si pacienti ; 
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 s-au întocmit toate documentaiile pentru autorizatiile de la : Apele Române ; Protectia 
Mediului; Protecia Muncii ; Inspectoratul Pentru Situatii de Urgenta ; 

 s-a intocmit Planul la Dezastre, Planul de Prevenire si Combatere a Poluarii Accidentale la 
Folosintele de Apa; 

 s-au intocmit Necesarele de scule, materiale si servicii. 

 S-au intocmit referate de achizitii materiale si echipamente pentru buna desfasurare a 
unitatii ; 

 s-a intocmit Planul de Interventie pe unitate ; 

 s-a achizitionat o motopompa pentru remiza P.S.I ; 

 s-au achizitionat Stingatoare si Furtune P.S.I ; 
Întreţinere , Spatii Verzi  

 s-a asigurat non –stop  buna desfăşurare a echipamentelor si instalatiilor din unitate; 

 s-au întretinut toate spatiile verzi din incinta unitatii ; 

 s-au intreninut  bazinele de apa din brazi ; 

 s-a ierbicidat in zonele din curtea unitatii unde erau maracini si arbusti ; 

 s-a defrisat o suprafata de aproximativ  2 ha maracini, arbusti si iarba ; 

 s-a asigurat buna circulatie pe alei, carosabil si intrarile in unitate ; 

 s-a intretinut curatenia din unitate ;  

 s-a asigurat necesarul de combustibil pnetru buna desfasuare a generatoarele electrice in 
caz de defectiuni la sistemul national de energie electrica ; 

Inventar Moale , 

 s-a asigurat primirea şi predarea lenjeriei din unitate in condiitii bune ; 

 s-au intretinut in conditii bune spatiile de depozitare si livrare lenjerii din unitate ; 

 au fost efectuate reparaţii de croitorie la lenjeriile din unitate . 
2.3. Biroul Contecios, Administrativ şi Pază 
 

Biroul contencios, administrativ şi pază se află  în subordinea directă a managerului.  

În anul 2014 acesta  a funcţionat cu un număr  de 8 salariaţi, astfel: 

 1 – şef birou (consilier juridic) – post conducere; 

 4  – agenti de paza – posturi de execuţie; 

 1 – economist – post de executie; 

 1 – secretara – post de executie; 

 1 – îngrijitoare – post de executie. 
Personalul biroului contencios, administrativ si paza  răspunde pentru executarea sarcinilor de 

serviciu încredinţate, potrivit fişei postului. Fişa postului şefului de Birou  se aprobă de manager, iar cele 

ale personalului biroului  de către şeful acestuia. Seful biroului evalueaza anual activitatea subordonatilor. 

În cadrul biroului se desfăşoară următoarele activităţi:  

1. Activitate de contencios  
Consilierul juridic a acordat asistenţă şi consultanţă juridică de specialitate, a reprezentat interesele 

unitatii în cazul litigiilor. 

Activităţi desfăşurate în cadrul compartimentului contencios în anul 2014. 

Activităţi cu caracter permanent: 
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 Reprezentarea la instanţele de judecată în litigii care îşi au izvorul de drept în 
materia legislaţiei muncii, drepturi şi obligaţii ale furnizorilor de servicii medicale 
şi/sau ale persoanelor fizice şi juridice 

 litigii privind încheierea, modificarea, derularea si încetarea contractelor 
încheiate unitate cu furnizorii de servicii medicale si farmaceutice; 

 alte cauze care se află pe rolul instanţelor privind contestaţii la executare  

 cauze care au ca obiect pretenţii, obligaţia de a face  
În aceste procese  principala sarcină şi activitate a consilierului juridic  a fost aceea de a formula acte 

procesuale necesare dezlegării pricinii. În acest sens,  consilierul juridic a studiat cauzele în care a 

reprezentat instituţia, a redactat, după caz, cereri de chemare în judecată, întâmpinări, note, concluzii 

scrise, cereri de exercitare a căilor de atac în termenele legale. 

 obligaţii de plată ca urmare a Hotărârilor judecătoreşti definitive investite cu formule 
executorii; 

 a acordat asistenta de specialitate in vederea redactarii contractelor, a verificat şi vizat 
contractele şi actele adiţionale privind furnizarea de servicii medicale încheiate între 
unitate şi furnizorii de servicii medicale şi farmaceutice, precum şi  celorlalte documente 
in care unitatea a fost parte contractantă; 

 a acordat viza de legalitate pentru deciziile emise de manager  şi dispoziţii emise de biroul 
RUNOST. 

În activitatea practică s-au constatat foarte dese modificări şi completări ale legislaţiei care 

guvernează sistemul de sănătate sau care au impact asupra acestuia. În perioada analizată, consilierul 

juridic a răspuns în termen la solicitările petenţilor, au formulat răspunsuri la actele de procedură emise 

de instanţe în vederea soluţionării litigiilor. 

Compartimentul juridic indeplineste si alte atributii stabilite de catre conducerea unitatii 

Aceste activităţi presupun îndeplinirea următoarelor obligaţii:   

 Asigură asistenţa juridică de specialitate managerului si compartimentelor aparatului propriu de 
lucru, în vederea luării deciziilor.  

 Avizează legalitatea hotărârilor Comitetului Director.  

 Analizează proiectele de decizii înaintate şi face eventuale observaţii cu privire la conţinutul 
acestora pentru încadrarea în normele legale; avizează deciziile managerului după verificarea 
acestora.  

 Avizează, la cererea managerului, asupra legalităţii măsurilor ce urmează a fi luate de acesta în 
desfăşurarea activităţii unitatii.  

 Avizează legalitatea contractelor care se încheie între unitate şi alte persoane fizice sau juridice; 
avizează orice alt act juridic ce poate angaja răspunderea patrimonială a unitatii.  

 Avizează asupra angajării, derulării şi încetării contractelor de muncă, pentru personalul unitatii.   

 Asigură asistenţa de specialitate cu prilejul rezolvării neînţelegerilor precontractuale sau litigiilor 
post contractuale.  

 Asigură asistenţă juridică în rezolvarea de către compartimentele de specialitate a memoriilor, 
cererilor, referatelor  şi propunerilor formulate de acestea. 

 Asigură soluţionarea reclamaţiilor formulate în temeiul reglementărilor privind liberul acces la 
informaţiile de interes public.  

 Întocmeşte puncte de vedere cu privire la problemele de drept ce se ivesc în activitatea de aplicare 
a actelor normative.  
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 Reprezintă şi apără interesele unitatii  în raporturile cu autorităţile publice, instituţiile de orice 
natură,  precum şi în relaţiile cu orice persoană juridică sau fizică, română sau străină în condiţiile 
legii si ale ROF . 

Propuneri de îmbunătătţire a activităţii:  

 Participarea consilierului juridic la cursuri de perfecţionare, comunicări, simpozioane etc.  
Avizarea proiectelor de contracte  şi a altor lucrări cu caracter juridic care angajează patrimonial 

unitatea, reprezentarea şi apărarea intereselor unitătii în faţa instanţelor de judecată, organelor cu 

atribuţii jurisdicţionale  precum şi a entităţilor administrative.  

  În exercitarea  atribuţiilor sale, consilierul juridic este obligat să păstreze secretul profesional, cu 

excepţia cazurilor prevăzute de lege, să manifeste onestitate, probitate profesională, corectitudine  şi 

confidenţialitate,  iar pentru avizul de legalitate şi în exercitarea atribuţiilor sale are independenţa opiniei, 

bazată numai pe lege.  

2. Activitatea de  avizare sub aspectul legalităţii a actelor juridice 
•  De vizare si semnare acte cu caracter juridic  

 vizare pentru legalitate contracte de achizitii bunuri si servicii, contracte de finantare, 
contracte de sponsorizare si donatie, contracte privind utilitatile, protocoale;  

 vizare pentru legalitate dispoziţii emise de catre managerul unităţii;  

 vizare pentru legalitate contracte individuale de muncă şi acte adiţionale la 
contractele individuale de muncă;  

 vizare pentru legalitate contracte acordare servicii beneficiari ;  
 

3. Activitatea de soluţionare a sesizărilor şi adreselor  
• Răspuns la petiţii adresate unităţii şi răspuns sau punere in executare a popririlor infiintate de 

executorii judecatoresti sau instantele de judecata; 

 

4. Activitatea de intocmire a punctelor de vedere  
De cele mai multe ori, consilierul juridic trebuie să formuleze puncte de vedere pentru aplicarea 

prevederilor legale, fără a exista un punct de vedere unitar aplicabil pe întregul sistem, ceea ce poate 

conduce la divergenţe de opinii. 

5.  Activitate de informare legislativă 

 Acorda asistenta juridica compartimentelor, precum si salariatilor;  

 Comunica si prelucreaza actele normative nou aparute sefii de compartimente;  

 Furnizeaza publicului relatiile cerute respectand secretul profesional;  

 Indosariaza , numeroteaza si preda anual documente conform prevederilor legale la 
arhiva ;  

 Formuleaza raspunsuri la adresele , petitiile si sesizarile autoritatilor si institutiilor publice, 
precum si ale persoanelor fizice;  

6. Activitate administrativă şi de curăţenie 

 Îngrijitoarea din cadrul biroului a efectuat cu responsabilitate lucrarile prevazute in fisa postului, 

in plus a participat la organizarea arhivei la nivelul unitatii, a efectuat curatenia in pavilionul administrativ 

si in alte locatii – au fost efectuate lucrari de constructie, reabilitare, igenizare – conform sarcinilor trasate. 

 

7. Activitate de secretariat 
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 Persoana cu atributii de secretariat efectueaza cu profesionalism sarcinile de serviciu, efectueaza 

legaturile telefonice in interiorul si afara unitatii, inregistreaza corespondenta si o distribuie sub 

semnatura, transmite si primeste faxuri, executa alte sarcini trasate de managerul unitatii si de seful 

biroului. 

 

8.  Activitate de arhivare 

 Avand in vedere faptul ca acest birou a fost infiintat in urma cu aproximativ un an, eforturile in 

vederea organizarii arhivei la nivelul unitatii au fost deosebite. Suntem in faza de triere a documentelor 

supuse arhivarii, spatiul destinat arhivei a fost amenajat, igienizat, vopsit, refacut parchet si lacuit, a fost 

intocmita si avizata documentatia specifica.  

- S-au furnizat relatiile cerute respectand secretul profesional;  

- S-au indosariat , numerotat si predat anual documente conform prevederilor legale la arhiva ;  

- S-au formulat raspunsuri la adresele , petitiile si sesizarile autoritatilor si institutiilor publice, precum si 

ale persoanelor fizice.  

9.  Control managerial intern 

Prin supravegherea si implementarea controlului managerial intern, s-a urmarit indeplinirea 

obiectivelor generale ale Programului de dezvoltare a sistemului de control managerial din cadrul 

Spitalului de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” astfel: 

 Intensificarea activităţilor de monitorizare în control desfăşurate la nivelul fiecărei 
structuri, în scopul eliminării riscurilor existente şi utilizării cu eficienţă a resurselor 
alocate. 

 Dezvoltarea activităţilor de prevenire şi control pentru protejarea resurselor alocate 
împotriva pierderilor datorate risipei, abuzului, erorilor sau fraudelor. 

 Îmbunătăţirea comunicării între structurile spitalului, în scopul asigurării circulaţiei 
informaţiilor operativ, fără distorsiuni, astfel încât acestea să poată fi valorificate eficient 
în activitatea de prevenire şi control intern. 

 Proiectarea, la nivelul fiecărei structuri, a standardelor de performanţă pentru fiecare 
activitate, în scopul utilizării acestora şi la realizarea analizelor pe baza de criterii 
obiective, privind valorificarea resurselor alocate. 

Controlul intern la nivelul Spitalului de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” a avut drept obiective: 

 realizarea atributiilor la nivelul fiecarei structuri in mod economic, eficace si eficient; 

 protejarea fondurilor publice; 

 respectarea legilor, normelor, standardelor si reglementarilor in vigoare; 

 dezvoltarea unor sisteme de colectare, stocare, actualizare si difuzare a datelor si informatiilor 
financiare si de conducere. 

 Prin mijloacele de control intern aplicate, managerul unităţii a constatat abaterile de la 

indeplinirea obiectivelor, cauzele care le-au determinat şi masurile ce se impuneau pentru inlaturarea 

acestora si indeplinirea obiectivelor. 

Etapele controlului intern au fost următoarele: 

 Constatarea neregularităţilor existente la nivelul fiecarei structuri din cadrul Controlul intern la 
nivelul Spitalului de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu”, neregularitati care faceau imposibila 
atingerea obiectivelor propuse; 

 Identificarea cauzelor care au determinat abaterile constatate; 
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 Dispunerea de masuri care sa duca la indeplinirea obiectivelor intr-un mod economic, eficace si 
eficient. 

Urmare a unei misiuni de auditare efectuată de Consiliul Judetean Gorj, unitatea a primit felicitari si a 

fost evidentiata, recomandata drept exemplu, pentru modul de implementare a Controlului Managerial 

Intern. 

10. Implementarea şi supravegherea sistemului de management al calităţii 

În cadrul activităţii de managementul calităţii în cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie „Tudor 

Vladimirescu” Runcu s-a elaborat şi tinut la zi manual calitatii, care se aplică pentru domeniul principal de 

activitate al spitalului. Manualul descrie organizarea şi responsabilităţile referitoare la SMC implementat, 

domeniul de aplicare, politica privind calitatea, face referiri la procesele SMC si la interacţiunea acestora 

precum şi la procedurile stabilite pentru planificarea, desfăşurarea controlul şi îmbunătăţirea permanentă 

a acestor procese.  

Procedurile descrise în acest manual, procedurile de sistem, procedurile de lucru si instructiunile 

de lucru asociate, constituie practici obligatorii pentru întregul personal.  

Verificarea si aprobarea  MC intra în responsabilitatea Managerului care, prin angajamentul 

asumat, raspunde de realizarea obiectivelor politicii în domeniul calitatii.  

Manualul Calitatii a fost revizuit ori de câte ori a fost necesar pentru a asigura conformitatea lui cu 

evolutia SMC implementat. Revizia MC este determinata de:  

•  Revizuirea standardului de referinta;  

•  Rezultatele analizei efectuata de management;  

•  Aparitia unor modificari functionale si organizatorice;  

•  Rezultatul auditului efectuat de organismul de certificare.  

Pentru mentinerea sub control a MC, acesta prezinta urmatoarele elemente de control:  

 identificare prin cod;  

 identificarea editiei si reviziei în vigoare;  

 data intrarii în vigoare;  

 numele, prenumele si semnatura persoanelor care l-au elaborat, verificat si aprobat;  

 nr. copie difuzata controlat.   
În exteriorul organizatiei MC poate fi difuzat numai cu aprobarea Managerului, cu precizarea ca 

este un exemplar necontrolat. Exceptie face orgnismul de certificare caruia i se distribuie un exemplar 

controlat.  Arhivarea  MC este asigurata  de catre RMC care pastreaza exemplarele 3 ani de la data iesirii 

din uz. 

Anual au fost realizate misiuni de audit de catre organismul de certificare, concluziile fiinde foarte 

bune. 

11. Activitate de administrare patrimoniu, magazie, receptie si distributie mijloace fixe si obiecte de 

inventar 

 La nivelul biroului, economistul efectueaza cu profesionalism receptia pentru bunurile 

achizitionate de unitate, elibereaza mijloacele fixe, obiectele de inventar si materialele necesare bunei 

functionari a tuturor compartimentelor din unitate. 

-  Şeful biroului a participat  in calitate de membru al comisiei centrale de inventariere si casare a bunurilor 

din patrimoniul unirtatii, la efectuarea inventarierii anuale la nivelul unitatii. 

12. Activitate de pază şi protecţie 
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Personalul din compartimentul paza, cu seriozitate si profesionalism a asigurat paza obiectivului 

incredintat sau a postului in care a fost repartizat, paza materialelor, bunurilor si valorilor aflate in raza 

postului sau fata de intentii ce au avut ca scop prejudicierea morala sau materiala a unitatii. 

 S-au raportat sefului biroului si managerului unitatii aspectele negative menite sa impiedice buna 

desfasurare a serviciului. 

S-a mentinut in permanent legatura prin mijloacelor de comunicare (Radio, Telefonic) cu seful 

biroului si colegii raportand imediat situatiile ivite in postul incredintat. 

S-au efectuat controale asupra persoanele suspecte sau pe cele care aveau vadita intentia sa 

aduca prejudicii materiale societatii, au asigura mentinerea climatului de siguranta si integritatii 

persoanelor si bunurilor aflate in raza postului. 

 S-au efectuat lucrari de mentinere a curateniei in postul de paza, perimetrul ce a fost repartizat 

prin fisa postului si in curtea unitatii atunci cand acest lucru a fost solicitat. 

 

VIII. PROTECȚIA MEDIULUI 

         Serviciul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor şi  a Activităţilor de Salubrizare  Gorj este un serviciu 

public de interes judeţean,cu personalitate juridică,constituit (01.05.2007) în temeiul prevederilor  Legii 

215/2001privind administraţia publică locală,republicată ,cu modificările şi completările ulterioare, a 

prevederilor OUG nr.78/2000 privind regimul deşeurilor,aprobată cu modificări şi completări prin Legea 

nr.426/2001, cu modificările şi completările ulterioare-ordonanţa abrogată prin apariţia Legii 

nr.211/2011 privind regimul deşeurilor -şi al prevederilor O.G.nr. 21/2002 privind gospodărirea 

localităţilor urbane şi rurale,cu modificările şi completările ulterioare. 

     Ca aparat de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj, Serviciul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor şi  

a Activităţilor de Salubrizare  Gorj a activat în următoarele direcţii: 

 

COLECTAREA SELECTIVA A DEŞEURILOR 

 

   ●  Prin  Dispoziţia nr.888/06.08.2010 a Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj , S.J.G.D.A.S Gorj a fost 

desemnat să coordoneze şi să monitorizeze punerea în aplicare  a prevederilor Legii nr.132/2010 privind  

Colectarea selectivă a deşeurilor în cadrul instituţiilor la nivelul Consiliului Judeţean Gorj şi a instituţiilor 

publice şi societăţilor comerciale din subordine. 

Reprezentantul S.J.G.D.A.S Gorj monitorizează ,coordonează şi raportează  conducerii Consiliului 

Judeţean Gorj   cantităţile  de deşeuri colectate selectiv de către instituţiile publice din subordinea 

acestuia. 

   Conform legislaţiei în vigoare( HG.856/2002 şi Legea 211/2011),persoanele juridice care generează      

deşeuri  au obligaţia colectării separate,depozitării temporare,predării spre reciclare colectorilor 

autorizaţi şi evidenţierii gestiunii pentru fiecare tip de deşeu.  

Printre măsurile de reducere a cantităţii de deşeuri eliminate în afara unui cadru controlat,enumerăm 

Campania Naţională pentru colectarea cartuşelor de imprimantă consumate, Serviciul Judeţean de 

Gestionare a Deşeurilor şi  a Activităţilor de Salubrizare  Gorj fiind unitatea responsabilă cu coordonarea 

acestei acţiuni din partea Consiliului Judeţean Gorj ,pentru toate unităţile subordonate. 
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    Pe tot parcursul anului 2014,salariaţii serviciului nostru au fost implicaţii în 

responsabilizarea,administraţiilor publice locale în ceea ce  priveşte obligativitatea  colectării 

separate,pentru cel puţin următoarele tipuri de deşeuri: 

hârtie,metal,plastic,sticlă. 

     Am avut comunicare permanentă cu firma Polaris,proprietara Depozitului ecologic,în legătură cu 

neachitarea taxei de depozitare de către unele primării,existând pericolul blocajului financiar.De 

asemenea au fost informaţii şi despre  

restanţele la plata serviciului de salubrizare înregistrate de unele primării către cei 13 operatori titulari  

de proiecte PHARE. 

     Toate aceste informaţii le-am adus la cunoştinţă conducerii Consiliului Judeţean Gorj, care a purtat 

discuţii  cu primarii localităţilor cu restanţe,realizându-se o reeşalonare a plăţilor către operatori şi către 

Polaris.  

Consiliile locale şi primarii localităţilor trebuie să conştientizeze faptul că o colectare selectivă bine 

organizată,reduce costurile de gestionare a deşeurilor, reuşesc să vândă resursele reciclabile mai uşor şi 

contribuie la scăderea taxelor care sunt greu de suportat de către un segment destul de mare din 

populaţie. 

    De asemenea ne-am implicat în conştientizarea populaţiei cu privire la colectarea selectivă a 

deşeurilor şi la faptul că este interzisă abandonarea deşeurilor  şi eliminarea lor în afara spaţiilor 

autorizate în acest scop,la nivelul fiecărei localităţi fiind împărţite pliante.   

 

                                                                

P.E.A.D. 

              

    ●  Prin Dispoziţii ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj, Serviciul Judeţean de Gestionare a 

Deşeurilor şi  a Activităţilor de Salubrizare  Gorj,a fost nominalizat în ultimi 5 ani ca reprezentant a 

Consiliului Judeţean ,pentru implementarea la nivelul judeţului a Programului European de distribuire de 

ajutoare-produse alimentare-destinate persoanelor cele mai defavorizate din România ( H.G. 600/2009 

modificată şi completată de H.G. 950/2012). 

      Programul s-a desfăşuarat pe perioada a doi ani calendaristici 1 iulie 2013 -1 mai 

2014,implementarea sa necesitând realizarea următoarelor acţiuni: 

     - constituirea grupului de lucru la nivelul judeţului; 

     - încheierea protocolului pentru spaţiul de depozitare ( depozitul judeţean) între Consiliul Judeţean şi  

 Direcţia Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Gorj ;                      

    - pregătirea depozitului în vederea recepţiei produselor:curăţenie,igienizare,dezinsecţie,deratizare 

etc.; 

     -centralizarea numărului de beneficiari,pe cele 5 categorii, de la instituţiile abilitate (Casa Judeţeană 

de Pensii Gorj,Agenţia Judeţeană de Ocuparea Forţei de Muncă Gorj,Direcţia de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Gorj , Primării) şi comunicarea acestuia către APIA Bucureşti în vederea stabilirii 

cantităţilor de ajutoare ce vor fi repartizate judeţului,funcţie de numărul total de beneficiari; 

    - întocmirea listelor nominale ale beneficiarilor şi avizarea lor; 

    -încheierea acordurilor de colaborare între Consiliul Judeţean şi Primării; 
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    -urmărirea nominalizării  persoanelor responsabile de gestionarea şi distribuirea produselor 

alimentare prin act administrativ al primarilor; 

     - întocmirea caietelor de sarcini în vederea licitării operaţiunilor de manipulare (încărcare – 

descărcare) şi 

transport produse alimentare de la depozitul judeţean către primării; 

-luarea la cunoştinţă a graficelor de livrări pentru fiecare produs alimentar, transmise de APIA-Direcţia      

Măsuri de Piaţă şi operatorii economici furnizori de produse; 

    -întocmirea graficelor de livrare către destinatarii finali; 

   -primirea-recepţia produselor alimentare la depozitul judeţean; 

    -livrarea produselor alimentare din depozitul judeţean către destinatarii finali(Primării). 

   - distribuirea produselor alimentare către persoanele defavorizate; 

   -raportarea,săptămînal,la APIA- Direcţia Măsuri de Piaţă a situaţiei privind gestionarea şi distribuirea 

produselor alimentare; 

    - întocmirea,lunar,a documentaţiei privind rambursarea cheltuielilor de manipulare-transport a 

produselor alimentare şi înaintarea cererii de rambursare la Consiliul Judeţean şi APIA. 

   - întocmirea centralizatoarelor pe produse şi categorii de beneficiari,la nivelul fiecărei localităţi: 

   - centralizarea datelor la nivelul judeţului; 

   - transmiterea datelor finale la APIA Bucureşti; 

-întocmirea raportului anual 

     Valoarea totală a sumelor alocate judeţului Gorj in cadrul acestui program a fost de 5 527 082,5 

lei,reprezentând  contravaloarea produselor alimentare distribuite (4 174 125,12 lei) la care se adauga 

cheltuielile de transport pană la  

Depozitul Consiliului Judeţean Gorj (185 202,35 lei),valoarea aferentă TVA (1 001 790,03 lei),precum şi 

suma corespunzătoare a 4% din valoarea produselor,pentru cheltuieli de depozitare,manipulare şi 

transport alimente către primării în vederea distribuirii lor către beneficiarii finali(166 965 lei). 

     Judeţului Gorj i-au fost alocate următoarele produse alimentare:                                                                                                                                  

-făină albă                            692 575 kg 

- mălai                                  377 358 kg 

- paste făinoase                     31 256  kg 

- ulei                                     233 671 kg 

- roşii în suc propriu               57 854 kg 

- zacuscă                               33 824 kg 

- conservă carne porc            47 927 kg 

- miere albină                         12 974 kg 

- zahăr                                  122 710 kg 

              

        Cele 70 de localităţi administrativ-teritoriale (primării) ale judeţului Gorj au primit produsele 

alimentare pentru toate persoanele defavorizate înscrise pe listele iniţiale întocmite de către instituţiile 

abilitate. 
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            După distribuirea alimentelor către beneficiarii eligibili aflaţi pe listele iniţiale,s-a trecut la 

întocmirea listelor suplimentare cu persoane defavorizate din aceleaş categorii,care şi-au câştigat acest 

drept ulterior întocmirii listelor iniţiale. 

            Cantităţile rămase disponibile,la nivelul localităţilor,după acoperirea listelor suplimentare au fost 

distribuite prin suplimentarea cantităţilor deja primite( redistribuite),avându-se în vedere persoane cu 

situaţii deosebit de precare, dar numai celor care se încadrează coform HG 950/2012 şi aflate pe listele 

iniţiale sau suplimentare. 

          Distribuirea către beneficiarii finali a fost efectuată de către primăriile din judeţ,cu respectarea 

termenelor de valabilitate,acestea asigurând şi depozitarea în condiţii corespunzătoare a alimentelor. 

           Finalizarea distribuirii ajutoarelor alimentare a avut loc în jurul datei de 31 martie,un număr ce 

depăşeşte cu puţin 40 000 de benefciari primind în medie următoarele cantităţi de alimente :16,976kg 

făină albă,9,3416 kg,o,7744kg paste făinoase,5,7158 L ulei floarea soarelui,1,4423 kg roşii în suc 

propriu,0,8332 kg zacuscă,1,1858 kg conservă carne porc, 0,3337 kg miere albină şi 3,0145 kg zahăr. 

             Justificarea cantităţilor distribuite s-a făcut pe baza documentelor doveditoare privind încadrarea 

într-una din categoriile de beneficiari prevăzute de lege. 

              Angajaţii Serviciului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor şi a Activităţiilor de Salubrizare au 

monitorizat permanent derularea PEAD,asigurând consultanţă şi îndrumare necesară prin deplasari la 

beneficiarii finali (sediile primăriilor şi la depozitele locale),corectând deficienţele constatate.           

TURISM ŞI PROTECŢIA MEDIULUI 

 

    ● În perioada 06.-26.09.2014,Consiliul Judeţean Gorj a fost principalul organizator a două evenimente 

majore de promovare a turismului, respectiv ,,Zilele Gorjului turistic şi cultural “ –ediţia a-V-a şi ,,Vino 

acasă la Brâncuş”!- ediţia  I-a. 

          Acest proiect şi-a propus ca obiectiv general înbunătăţirea vizibilităţii judeţului Gorj ca destinaţie 

turistică, aceasta fiind un factor care stimulează dezvoltarea economică a judeţului,de aşa manieră încât 

bogăţiile sale naturale,culturale şi de patrimoniu să fie în egală măsură apreciate în prezent şi păstrate 

pentru generaţiile viitoare,prin respectarea principiilor dezvoltării durabile şi protecţiei mediului. 

       Turismul este dependent de mediul înconjurător,el se desfăşoară în mediu şi prin mediul 

înconjurător, calitatea mediului natural putând favoriza sau nega activitatea turistică. 

       Orice turist îşi doreşte ca atunci când merge într-o excursie să aibă parte de toate frumuseţile naturii 

şi de un mediu curat, şi de aceea trebuie să aibă grijă de mediul înconjurător. Din păcate mulţi cetăţeni, 

beneficiari ai turismului în natură şi-au marcat trecerea prin Gorj lăsând în urma lor cantităţii însemnate 

de deşeuri. Pentru a readuce mediul natural la stadiul iniţial, pe parcursul lunilor de vară-toamnă, 

angajaţii Serviciului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor şi a Activităţiilor de Salubrizare Gorj, au 

participat efectiv la ecologizarea unor zone turistice cum ar fi Cheile Sohodolului, Cheile Olteţului, 

Peştera Polovragi,Transalpina-traseul din Gorj. De asemenea,am dat o mână de ajutor celor de la 

Salvamont Gorj în amenajarea şi ecologizarea perimetrelor exterioare ale punctelor de lucru din zonele: 

Padeş,Tismana, Runcu, Stăneşti, Schela şi Baia de Fier, precum şi pentru realizarea traseului turistic 

,,Belvedere "de la Săcelu. 

 

IGIENIZAREA ŞI SALUBRIZAREA CURSURILOR DE APĂ 
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    ●  Prin Ordinul Prefectului judeţului Gorj nr.101 din 10.04.2014, privind constituirea Comisiei mixte 

pentru verificarea în judeţul Gorj a modului în care au fost realizate şi întreţinute şanţurile şi rigolele în 

localităţi, pentru asigurarea secţiunilor de scurgerea apelor mari, în perioada 11aprilie-20mai 

2014,Consiliul Judeţean Gorj a fost nominalizat să facă parte din această comisie. 

      Salariaţii Serviciului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor şi a Activităţiilor de Salubrizare Gorj s-au 

deplasat în localităţile rurale în vederea depistării depozitelor de material lemnos şi de gunoaie de pe 

malurile şi albiile râurilor de apă,ce putea crea baraje naturale sau să pună în pericol integritatea 

podurilor şi podeţelor,luând legătura cu autorităţile locale în vederea eliminării acestora.De asemenea,s-

a avut în vedere îndepărtarea depozitelor de material lemnos de pe formaţiunile torenţiale din 

apropierea zonelor locuite şi luarea măsurilor necesare pentru a evita producerea de evenimente care 

să pună în pericol populaţia,construcţiile sau mediu. 

    S-au constatat nereguli,sancţionate de Comisariatul Gărzii de Mediu Gorj cu avertisment-Turcineşti şi 

amenzi:Cătune, Fărcăşeşti, Urdari, Aninoasa. 

      Din nefericire,ploile torenţiale căzute în perioadele 25-26 aprilie,mijlocul lunii mai,sfârşitul lunii iulie 

2014,asociate cu un comportament eco-iresponzabil ale unor instituţii,autorităţi locale  şi agenţii 

economici care au autorizat,au permis sau am exploatat în mod ilegal balastiere pe albiile de cursuri de 

apă sau defrişeri ilegale şi masive de păduri, au provocat inundaţii catastrofale în judeţul Gorj, fiind 

afectate sute de hectare de teren agricol, animale, locuinţe, şosele, poduri, în localităţi ca Novaci, 

Bengeşti-Ciocadia, Albeni, Bălăneşti, Schela, Runcu, Godineşti, Samarineşti, Văgiuleşti, Bolboşi, Slivileşti, 

Dăneşti ş.a. 

 

GOSPODĂRIREA LOCALITĂŢILOR RURALE 

 

      ●  Unul dintre obiectele de activitate ale Serviciului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor şi a 

Activităţiilor de Salubrizare Gorj constă in acordarea de asistenţă tehnică,sprijin şi îndrumare 

autorităţilor administraţiei publice locale pentru gospodărirea localităţilor. 

       Pentru a urmării modul în care edilii localităţilor rurale se implică în acţiuni de salubrizare, 

gospodărirea şi înfrumuseţarea acestora, am alcătuit un chestionar cu un număr de 12 criterii de 

evaluare şi punctaj aferent fiecărui criteriu,urmând că la sfârşitul fiecărei luni să fie centralizate 

rezultatele chestionarului. 

      Dintre localităţile cu bune rezultate privind gospodărirea şi înfrumuseţarea amintim:Ţânţăreni, 

Băleşti, Bustuchin, Polovragi,Runcu,Negomir,Turburea,Jupâneşti,Căpreni,Stoina. 

      Din nefericire  lipsesc fonduri băneşti în bugetul Consililui Judeţean ,în vederea premierii localităţilor 

fruntaşe, premierea ar stimula mai mult concurenţa şi ar anula neimplicarea mai multor autorităţi locale 

în gospodărirea propriilor localităţii. 

                      

  

PREGĂTIRE PROFESIONALĂ 
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     ●  Pentru ridicarea nivelului de competenţă profesională un număr din angajaţii Serviciului Judeţean 

de Gestionare a Deşeurilor şi a Activităţiilor de Salubrizare Gorj au participat în anul 2014 la cursuri de 

pregătire profesională organizate cu finanţare europeană,după cum urmează: 

    - Programul de formare specializat în domeniul Achiziţiilor Publice-1 angajat 

    - Programul de formare specializată în domeniul Managementului Instrumentelor Structurale-experţi 

accesare fonduri structurale şi de coeziune-5 angajaţi. 

    - Instruirea personalului implicat în gestionarea POS Mediu 2007-2013 privind pregătirea accesării şi 

implementării fondurilor europene în perioada 2014-2020-Management de Proiect-4 angajaţi 

      

ALTE  ACTIVITĂŢI 

      ●  Prin dispoziţii ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj s-a constituit Comandamentul Judeţean 

de conducere şi coordonare a acţiunilor de prevenire şi intervenţie pentru combaterea poleiului şi 

înzăpezirii drumurilor judeţene în iarna 2013-2014 şi 2014-2015, în a cărui componenţă intră şi domnul 

Burciu Marcel-director Serviciul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor şi a Activităţiilor de Salubrizare Gorj 

. 

       Salariaţii noştri au obligaţia să anunţe autărităţile locale şi judeţene despre orice eveniment întâlnit 

pe căile rutiere judeţene sau comunale, din raza lor de activitate, pe timpul iernii, cum ar fii: polei, 

drumuri troienite şi necurăţite de utilajele de dezăpezire, accidente rutiere, maşini blocate etc. 

 

IX. EVIDENȚA PERSOANELOR 

 Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Gorj este o instituţie organizată în 

subordinea Consiliului Judeţean, având drept principal scop exercitarea competenţelor ce îi sunt date prin 

lege pentru punerea în aplicare a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea de 

evidenţă a persoanelor şi de stare civilă, îndeplinind atribuţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 

84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidentă a 

persoanelor. 

Totodată, această instituţie sprijină, îndrumă, coordonează şi controlează metodologic 
activitatea serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor şi a oficiilor de stare civilă din 
judeţ şi ia măsuri pentru îmbunătăţirea activităţilor ce intră în sfera sa de competenţă. 

 
A. Activităţi pe linie de management 
Al. Documente de organizare, planificare şi monitorizare a activităţii 
Au fost întocmite documentele de organizare şi planificare a activităţilor în conformitate cu 
Metodologia Direcţiei pentru Evidenta Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date nr. 
3462829/12.07.2012, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv: Planul anual de măsuri şi 
acţiuni şi Planurile de activităţi semestriale la nivelul Direcţiei, Planurile trimestriale de activităţi la 
nivelul Serviciului Evidenţa Persoanelor şi Compartimentului Stare Civilă, Graficul privind planificarea 
anuală a controalelor metodologice pe linie de evidenţă a persoanelor la serviciile publice comunitare 
locale de evidenţă a persoanelor, Graficul privind planificarea anuală a activităţilor de coordonare şi 
control metodologic pe linie de stare civilă din judeţ, Planul de măsuri pentru creşterea calităţii şi 
eficienţei activităţii de relaţii cu publicul la nivelul D.C.J.E.P. Gorj şi Planul de măsuri şi acţiuni al 
D.C.J.E.P. Gorj privind prevenirea şi combaterea faptelor de corupţie. 

În vederea coordonării activităţii, au fost emise de către directorul D.C.J.E.P. Gorj, un număr de 52 
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de dispoziţii, pe toate liniile de muncă. 
De asemenea, au fost întocmite rapoartele de analiză a activităţilor desfăşurate atât la nivelul 

Direcţiei - pentru anul 2013 şi semestrul I 2014, cât şi la nivelul Serviciului Evidenţa Persoanelor şi 
Compartimentului Stare Civilă pentru trimestrul IV 2013 şi trimestrele I, II şi III 2014. 

De asemenea, au fost întocmite şi transmise la D.E.P.A.B.D. statisticile şi rapoartele de analiză a 
activităţilor aşa cum sunt ele prevăzute de Metodologia Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi 
Administrarea Bazelor de Date nr. 3462829/2012 şi celelalte dispoziţii de linie. 
 

A2. Proiecte finanţate cu fonduri europene 
Întrucât anterior a fost implementat cu succes de către D.C.J.E.P. Gorj, în parteneriat cu Consiliul 

Judeţean, proiectului „Consolidarea sistemului de formare continuă a angajaţilor Consiliului Judeţean 
Gorj şi a instituţiilor subordonate”, cofinanţat din Fondul Social European, în cadrul Programului 
Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative (PO DCA) 2007-2013, în prezent se desfăşoară 
activităţile specifice privind sustenabilitatea acestui proiect, activităţi ce se vor derula pe o perioadă de 
5 ani de la implementare. 

 
A3. Implementarea sistemului de control intern managerial 
În această perioadă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 672/200 privind auditul public intern 

şi a O.M.F.P. nr. 946/2005, republicat, pentru aprobarea Codului controlului intern managerial la unităţile 
publice şi pentru dezvoltarea sistemului de control managerial, la nivelul D.C.J.E.P. Gorj sunt în curs de 
finalizare activităţile complexe de implementare a sistemului de control intern managerial. 

În acest sens, până în prezent a fost implementate un număr de 24 de standarde, procentul fiind 
de peste 92%, conform Raportului de audit intern efectuat la instituţia noastră de către compartimentul 
de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Gorj. 

 
A4. Implementarea standardelor de calitate a serviciilor 
Creşterea calităţii serviciilor prestate către cetăţeni este un obiectiv urmărit atât de către Direcţia 

Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Gorj, cât şi de toţi factorii implicaţi în organizarea şi 
funcţionarea serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor. La nivelul D.C.J.E.P. Gorj 
este implementat din anul 2008 sistemul de management al calităţii conform standardelor SR EN ISO 
9001:2008. 

Sistemul de management al calităţii este aplicabil activităţilor de sprijin şi coordonare 
metodologică a serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor şi ale oficiilor de stare 
civilă din judeţul Gorj; actualizare, utilizare şi valorificare date din Registrul Naţional de Evidenţă a 
Persoanelor; coordonare şi control al modului de gestionare şi întocmire a registrelor de 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 urma auditului efectuat, organismul de certificare CertRom - Bucureşti a emis în data de 05.1 
1.2014 noul certificat ce atestă implementarea sistemului de management al calităţii la nivelul D.C.J.E.P. 
Gorj, cu valabilitate trei ani. 

 
A5. Prevenirea şi combaterea faptelor de corupţie 
În perioada analizată, la nivelul Direcţiei Comunitare Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Gorj, 

prevenirea şi combaterea faptelor de corupţie a constituit o activitate prioritară, având în vedere 
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consecinţele grave produse prin comiterea acestui gen de fapte şi impactul mediatic pe care îl pot avea 
atât asupra administraţiei publice locale, cât şi asupra M.A.I. în general. 

Cu această ocazie s-a avut în vedere respectarea cadrului legislativ şi dispoziţional, conform H.G. 
nr. 215/2012 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2012-2015, a inventarului 
măsurilor preventive anticorupţie şi a indicatorilor de evaluare, precum şi a Planului naţional de acţiune 
pentru implementarea Strategiei naţionale, anticorupţie pe perioada 2012-2015. 

În acest sens, la nivelul Direcţiei Comunitare Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Gorj s-a întocmit 
Planul de prevenire a corupţiei în cadrul D.C.J.E.P. Gorj pentru anul 2014 nr. 84/08.01.2014, care conţine 
activităţi, termene şi responsabilităţi concrete pe această linie. 

O componentă prioritară a activităţii în acest domeniu a constituit-o păstrarea permanent a 
legăturii cu structura de specialitate de la nivelul judeţului, respectiv Serviciul Judeţean Anticorupţie Gorj. 
în acest sens, reprezentanţi ai instituţiei de profil au fost invitaţi şi au participat la o activitate de instruire 
cu ocazia convocării personalului de evidenţă a persoanelor. De asemenea, toate materialele pe linie de 
anticorupţie transmise au fost prelucrate atât cu personalul propriu al D.C.J.E.P. Gorj, cât şi cu cel al 
serviciilor locale, cu ocazia instruirilor metodologice. 

Întrucât scopul principal al activităţii instituţiilor de evidenţă a persoanelor îl reprezintă deservirea 
cetăţenilor într-un mod operativ şi corect, D.C.J.E.P. Gorj s-a implicat activ în asigurarea, în mod gratuit, 
pentru cetăţeni a imprimatelor necesare intrării în posesia unui act de identitate, iar pe site-ul instituţiei 
se regăsesc atât informaţii actualizate, cât şi modele de imprimate utilizate în activitatea curentă. 

Având în vedere acest ansamblu de activităţi desfăşurate de către personalul direcţiei, precum şi 
urmare a sprijinului acordat de către structura de specialitate de la nivel judeţean, în perioada analizată 
nu a fost înregistrată nicio faptă de corupţie şi nici reclamaţii ori sesizări la adresa lucrătorilor din acest 
domeniu. 

 
În vederea sporirii transparenţei şi integrităţii în exercitarea atribuţiilor profesionale, a fost 

elaborat Planul de măsuri al D.C.J.E.P. Gorj pentru creşterea calităţii şi eficienţei activităţii de relaţii cu 
publicul nr. 82/08.01.2014 prin care au fost stabilite măsuri concrete şi viabile în acest sens, urmărindu-
se implicit şi diminuarea numărului de sesizări şi reclamaţii adresate conducerii M.A.I./D.E.P.A.B.D.. 
Urinare a implementării activităţilor cuprinse în Plan s-a reuşit o comunicare permanentă şi favorabilă cu 
cetăţeanul, având drept consecinţe faptul că, pe de o parte, numărul petiţiilor şi audienţelor a fost extrem 
de redus, respectiv 5 în tot anul 2014, iar pe de altă parte nu s-a înregistrat nicio sesizare sau reclamaţie 
a unui lucrător de evidenţă a persoanelor la forurile superioare din M.A.I. . 

Această comunicare dintre angajaţii D.C.J.E.P. Gorj şi cetăţeni s-a realizat de cele mai multe ori în 
mod direct, printr-un comportament şi limbaj adecvat, caracterizat de solicitudine, promptitudine şi 
politeţe, dar şi prin intermediul mass-media, în perioada analizată fiind realizat un număr de 103 
participări la emisiuni TV, intervenţii la posturi radio locale şi articole de presă, din care 39 ale D.C.J.E.P. 
Gorj, în toate cazurile activitatea fiind reflectată într-un mod favorabil. 

 
A6. Servicii publice locale de evidenţă a persoanelor avizate/funcţionale 
La această dată funcţionează la nivelul judeţului Gorj un număr de 11 servicii publice comunitare 

locale de evidenţă a persoanelor în municipiile Tg. Jiu şi Motru, oraşele Rovinari, Turceni, Tg. Cărbuneşti, 
Novaci. Bumbeşti Jiu, Tismana şi în comunele Hurezani, Țînţăreni şi Turburea ce deservesc cele 368296 
persoane domiciliate în acest judeţ. 

 
Menţionăm că începând cu data de 01.12.2014, D.C.L.E.P. Tg. Jiu, care anterior îşi desfăşura 

activitatea într-un imobil naţionalizat, în condiţii improprii atât pentru angajaţi, cât şi pentru public, s-
a mutat într-un sediu nou care îndeplineşte cerinţele Ghidului privind amenajarea/dotarea minimală a 
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spaţiilor în care îşi desfăşoară activitatea Serviciile Publice Comunitare Locale de Evidenţă a Persoanelor - 
anexa 1 la Dispoziţia Directorului D.E.P.A.B.D. nr. 1924502/06.07.2011. De asemenea, au fost ocupate 
prin concurs funcţiile publice de şef Serviciu Evidenţa Persoanelor şi şef Birou Stare Civilă ale acestei 
instituţii. 

În baza Dispoziţiei Secretarului de Stat nr. 7568/RMP/l0.06.2005 privind etapele ce trebuie 
parcurse pentru înfiinţarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor în localităţile în care 
nu au funcţional formaţiuni de evidenţa informatizată a persoanei, în anul 2014 D.C.J.E.P. Gorj a 
continuat acordarea sprijinului de specialitate autorităţilor locale, la solicitarea acestora. Astfel, 
Consiliului Local al comunei Bustuchin, a obţinut avizul D.E.P.A.B.D. nr. 3485564/04.11.2014 privind 
înfiinţarea S.P.C.L.E.P. Bustuchin, urmând a fi derulate în continuarea celelalte activităţi în scopul 
operaţionalizării acestui serviciu local. 

 
A7. Pregătirea profesională 
Având în vedere necesitatea pregătirii profesionale continue, dispoziţiile D.E.P.A.B.D. au fost 

prelucrate cu lucrătorii compartimentelor de specialitate din cadrul direcţiei de îndată ce acestea au fost 
primite şi au fost transmise către serviciile locale de evidenţă a persoanelor şi oficiile de stare civilă din 
judeţ în cel mai scurt timp prin reţeaua VPN, respectiv prin poşta militară. 

La nivelul direcţiei a fost întocmit Planul anual de pregătire profesională nr. 482/10.02.2014, 
care cuprinde teme din domeniul evidenţei persoanelor, stării civile, prelucrării datelor cu caracter 
personal, informaţiilor clasificate şi informatică. 

Trimestrial au avut loc convocări ale şefilor serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a 
persoanelor şi lucrătorilor regim evidenţa persoanelor, la care a participat şi şeful B.J.A.B.D.E.P. Gorj. în 
cadrul pregătirii profesionale pe linie de evidenţă a persoanelor, un loc central l-au ocupat aspectele 
legate de noua aplicaţie informatică a SISTEMULUI NAŢIONAL INTEGRAT DE INTRODUCERE ŞI 
ACTUALIZARE A INFORMAŢIILOR LEGATE DE EVIDENŢA PERSOANELOR (nSNIEP). 

Activitatea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor în perioada premergătoare şi 
în timpul desfăşurării alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2014 a constituit de asemenea un 
subiect principal al convocărilor metodologice pe linia evidenţei persoanelor. 

Totodată, au fost prezentate concluziile rezultate în urma controalelor metodologice trimestriale 
efectuate de structura judeţeană de evidenţă a persoanelor la serviciile locale şi au fost puse în discuţie 
speţele atipice întâlnite, insistându-se asupra măsurilor în vederea prevenirii falsurilor prin substituire de 
persoană. 

O importanţă deosebită a fost acordată instruirii profesionale a delegaţilor de stare civilă din 
judeţ, în perioada analizată, fiind organizate şi executate convocări metodologice atât la sediul instituţiei, 
cât şi pe centre zonale, ocazie cu care au fost prelucrate dispoziţiile legale şi metodologice în domeniu şi 
au fost dezbătute situaţii punctuale prezentate de către ofiţerii de stare civilă. 

Un alt domeniu al pregătirii profesionale îl reprezintă cel al protecţiei  datelor cu caracter 
personal, constând în dezbateri trimestriale ale temelor profesionale aferente acestor domenii, precum 
şi instruiri periodice ale personalul direcţiei care are acces Ia date cu caracter personal pentru îndeplinirea 
atribuţiilor de serviciu, în vederea asigurării cerinţelor de confidenţialitate şi de protecţie a datelor cu 
caracter personal aşa cum sunt ele stabilite prin Legea nr. 677/2001. 

Pregătirea profesională privind protecţia informaţiilor clasificate a inclus, trimestrial, prezentări 
în Power Point ale temelor dedicate acestui domeniu, lucrătorii Serviciului Evidenţa Persoanelor şi doi 
lucrători ai Compartimentului Stare Civilă având acces la informaţii clasificate - clasa secret de serviciu. 

D.C.J.E.P. Gorj a transmis către SPCLEP, în format electronic, MAPA DOCUMENTARĂ întocmită la 
nivelul Serviciului Evidenţa Persoanelor, actualizată până la data de 10.12.2014, ce cuprinde legislaţia 
incidenţă activităţii de evidenţă a persoanelor, materialele transmise de către D.E.P.A.B.D. cu ocazia 
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convocărilor metodologice anuale, dispoziţiile D.E.P.A.B.D. aflate în vigoare, formularistică utilizată la 
nivelul SPCLEP, proceduri de lucru, avizierul SPCLEP pe linia evidenţei persoanelor şi prelucrării datelor cu 
caracter personal. 
 
 
B. Activităţi pe linia evidenţei persoanelor 

Bl. Activităţi de coordonare metodologică a serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a 
persoanelor 

În baza art. 7 lit. b) din O.G. nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor 
publice comunitare de evidenţă a persoanelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
372/2002, cu modificările şi completările ulterioare şi a Graficului nr. 6/2012, Serviciul Evidenţa 
Persoanelor a efectuat în cursul anului 2014 un număr de 33 controale metodologice pe linia evidenţei 
persoanelor la cele II servicii locale din mun. Tg. Jiu şi Motru, oraşele Rovinari. Turceni, Tg. Cărbuneşti, 
Novaci, Bumbeşti Jiu, Tismana şi comunele Hurezani, Ţînţăreni şi Turburea. 

Verificările efectuate prin sondaj au avut în vedere activitatea desfăşurată aceste servicii în 
intervalul 10.10.2013 - 03.10.2014, fiind urmărit modul în care au fost cunoscute, aplicate şi respectate 
prevederile O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor 
români, republicată, ale Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor privind evidenţa, 
domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobate prin H.G. nr. 1375/2006, ale 
Metodologiei de utilizare-exploatare a aplicaţiei RJEP.exe, şi ale celorlalte reglementări specifice. 

Concluziile rezultate în urma activităţilor desfăşurate, precum şi măsurile propuse în vederea 
eliminării neconformităţilor constatate au fost cuprinse în referatele prezentate spre aprobare conducerii 
Direcţiei şi în Rapoartele trimestriale privind Principalele concluzii rezultate in urma activităţilor de control 
metodologic pe linia evidenţei persoanelor efectuate ta serviciile publice comunitare de profil de pe raza 
judeţului Gorj, precum şi în Sintezele semestriale privind activitatea de control pe linia evidenţei 
persoanelor efectuată de către D.C.J.E.P. Gorj transmise către D.E.P.A.B.D.. 

Consiliile locale ce au în subordine servicii publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor au 
fost informate asupra concluziilor rezultate în urma controalelor efectuate de către Serviciul Evidenţa 
Persoanelor la respectivele servicii, precum şi asupra măsurilor care urmează a fi dispuse de către şeful 
serviciului local în vederea remedierii neconformităţilor constatate şi termenele de informare a D.C.J.E.P. 
Gorj privind modul de realizare a măsurilor stabilite. Pentru celeritate, aceste adrese au fost transmise şi 
SPCLEP controlat. 

D.C.J.E.P. Gorj a fost informată, în termenele solicitate, asupra punerii în aplicare a măsurilor 
stabilite, modul de remediere a neconformităţilor constatate fiind urmărit cu prioritate cu ocazia 
următorului control metodologic. 

În general nu au fost constatate probleme deosebite de ordin metodologic, care să fi făcut 
obiectul unor abateri grave, neconformităţile constatate fiind remediate pe loc sau în termenele stabilite 
de către D.C.J.E.P. Gorj. 

 
B2. Activităţi pe linia reducerii numărului de persoane restanţiere 
Având în vedere importanţa deosebită pe care o au actele de identitate pentru cetăţenii români, 

în interesul rezolvării operative a tuturor situaţiilor existente care să permită identificarea corectă a 
cetăţenilor, prevenind astfel tentativele de substituire a identităţii, precum şi în contextul desfăşurării 
alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2014, punerea în legalitate cu acte de identitate a 
cetăţenilor a constituit principala preocupare a serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor 
de pe raza judeţului Gorj. 

Astfel, serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor au desfăşurat activităţi specifice în 
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vederea punerii în legalitate a cetăţenilor care nu au solicitat eliberarea actelor de identitate în termenele 
prevăzute de lege, în baza Planului de măsuri D.E.P.A.B.D.-IGPR nr. 1970237/ 95835/14.12.2010 pentru 
eficientizarea activităţilor desfăşurate in vederea punerii în legalitate a cetăţenilor care nu au solicitat 
eliberarea actelor de identitate în termenele prevăzute de lege şi a Dispoziţiei comune D.E.P.A.B.D. - 
I.G.P.R. nr. 3409220/23/2014 privind desfăşurarea activităţilor pentru punerea în legalitate a cetăţenilor 
care deţin acte de identitate al căror termen de valabilitate a expirat in perioada 2000-2005, ce s-au 
concretizat în principal în: 

Activităţi desfăşurate în colaborare cu I.P.J. Gorj: 
În conformitate cu prevederile Dispoziţiei comune D.E.P.A.B.D.-I.G.P.R. nr. 3409220/23/2014 

privind desfăşurarea activităţilor pentru punerea in legalitate a cetăţenilor care deţin acte de identitate 
al căror termen de valabilitate a expirat in perioada 2000-2005, B.J.A.B.D.E.P. Gorj a efectuat selecţia 
persoanelor care figurau cu acte de identitate expirate în perioada 01.01.2000-31.12.2005, cu excepţia 
celor pentru care erau efectuate menţiuni în modulul "Menţiuni operative”, şi a transmis D.C.J.E.P. Gorj, 
la data de 30.04.2014, listele cuprinzând un număr de 56 persoane. 

În urma verificărilor efectuate de instituţia noastră în Registrul Naţional de Evidenţă a 
Persoanelor, în registrele de stare civilă şi în fişele de evidenţă manuală, precum şi a activităţilor 
desfăşurate de către serviciile locale de evidenţă a persoanelor, în perioada 05.05.2014 - 20.06.2014 a 
fost clarificată situaţia a 11 persoane, 8 fiind puse în legalitate cu acte de identitate, iar pentru 3 persoane 
fiind corectată în R.N.E.P. data valabilităţii actului de identitate. Totodată, pentru 3 persoane au fost 
preluate în R.N.E.P. menţiuni operative de restanţier plecat în străinătate, restanţier plecat la altă adresă, 
respectiv restanţier arestat. 

Ca urmare, în urma celei de-a doua selecţii efectuate conform dispoziţiei mai sus menţionate, 
B.J.A.B.D.E.P. Gorj a transmis către I.P.J. Gorj, listele privind 42 persoane în vederea efectuării verificărilor 
în teren. 

În perioada 01.07-30.09.2014, serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor au 
primit rezultatul verificărilor în teren pentru toate cele 42 persoane. 

În baza acestora, au fost preluate în Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor un număr de 41 
menţiuni operative, după cum urmează: 7 - restanţier plecat în străinătate, 10 - restanţier plecat la altă 
adresă, 2 - restanţier posibil decedat, 1 - restanţier arestat, 2 - restanţier necunoscut la adresă, precum 
şi 19 - restanţier invitat. 

În perioada 05.05.2014-31.12.2014, a fost clarificată situaţia a 20 persoane dintre cele 56 
persoane care figurau cu acte de identitate expirate în perioada 01.01.2000- 31.12.2005. după cum 
urmează: 15 au fost puse în legalitate cu acte de identitate, pentru 3 persoane a fost corectată în R.N.E.P. 
data valabilităţii actului de identitate, iar pentru 2 persoane a fost preluată în R.N.E.P. informaţia privind 
decesul. Toate celelalte persoane figurează în R.N.E.P. cu menţiuni operative din categoria "restanţier”. 

 
Activităţi privind persoanele care nu au solicitat eliberarea actelor de identitate în termenul 

prevăzut de lege în cursul anului 2014 
- Trimestrial au fost efectuate selecţii din baza de date, iar serviciile publice comunitare locale de 

evidenţă a persoanelor au generat, listat şi transmis invitaţii pentru aceşti cetăţeni. 
- 103 acţiuni de mediatizare a obligaţiilor dispuse de art. 15 şi 19, a sancţiunilor prevăzute de art. 

43 din O.U.G. nr. 97/2005,  republicată, precum şi a documentelor necesare eliberării actelor de 
identitate. Site-ul D.C.J.E.P. Gorj este în permanenţă actualizat cu informaţiile de interes pentru cetăţeni, 
în cel mai scurt timp de la apariţia unor elemente de noutate. 

- la solicitarea autorităţilor administraţiei publice locale, a instituţiilor sau a persoanelor 
interesate, în perioada analizată au fost au fost întreprinse în condiţiile art. 51 din Normele metodologice 
de aplicare imitară a dispoziţiilor privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale 
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cetăţenilor români, aprobate prin H.G. nr. 1375/2006 un număr de 139 acţiuni cu camera mobilă, fiind 
puse în legalitate pe linie de evidenţă a persoanelor un număr de 507 persoane netransportabile, 
internate în unităţi sanitare ori de ocrotire socială, reţinute, arestate ori care execută pedepse privative 
de libertate. 

Astfel, au fost puse în legalitate cu acte de identitate 82 persoane netransportabile, ca urmare a 
solicitărilor venite din partea aparţinătorilor, 96 persoane internate în unităţi sanitare ori de ocrotire 
socială (Complexul de îngrijire şi Asistenţă Suseni, Complexul de îngrijire şi Asistenţă Dobriţa şi Complexul 
de Servicii Comunitare pentru Copilul cu Handicap Tg. Jiu), 248 persoane arestate preventiv sau care 
execută pedepse privative de libertate în Penitenciarul Tg. Jiu, precum şi 81 de persoane domiciliate în 
corn. Aninoasa - localitate aflată la distanţă mare de SPCLEP Turceni, la solicitarea autorităţilor locale din 
corn. Aninoasa. 

 
În conformitate cu prevederile punctului 14 din Planul de măsuri D.E.P.A.B.D.-I.G.P.R. nr. 1970237/ 

95835/14.12.2010, D.C.J.E.P. Gorj a transmis un număr de 36 informări cu privire la prevederile legale 
pe linie de evidenţă a persoanelor către autorităţile publice şi instituţiile care au în subordine structuri 
a căror activitate presupune identificarea persoanelor pe baza actelor de identitate, cu privire la 
prevederile legale pe linie de evidenţă a persoanelor. 

 
La data de 31.12.2014, la nivelul judeţului Gorj se înregistra un total de 7127 persoane restanţiere 

pe linie de evidenţă a persoanelor, dintre care 1271 la 14 ani şi 5856 la expirare. 
 

 Restanţe 
14 ani 

la 
01.01.2014 

Restanţe 
expirări 

la 
01.01.2014 

Restanţe 
total 

la 
01.01.2014 

Restanţe 14 
ani 
la 

31.12.2014 

Restanţe 
expirări 

la 
31.12.2014 

Restanţe 
total 

la 
31.12.2014 

GORJ 1191 5659  6850  541  2376  2917  

 
Până la sfârşitul anului 2014, restanţierii din anii anteriori au fost puşi în legalitate  
Urmare acţiunilor anterior menţionate, în cursul anului 2014 au fost eliberate 44364 acte de 

identitate, din care 42939 cărţi de identitate şi 1425 cărţi de identitate provizorii, iar la solicitarea 
cetăţenilor au fost înscrise în actele de identitate 2180 menţiuni de stabilire a reşedinţei. 
 
B3. Monitorizarea s ituaţiei  privind punerea în legalitate pe l in ie de evidenţă a  
persoanelor a as istaţ i lor şi  minori lor instituţ ional izaţ i  în unităţ i le sanitare şi  de 
protecţie  socia lă,  ca exigență a Uniunii Europene, reprezintă o altă coordonată importantă  

Raportat la volumul de muncă aferent anului 2014, din situaţia restanţierilor din anul curent la 
data de 31.12.2014, rezultă un procent de punere în legalitate de 88,23%. 

 

Volum de 
muncă 

la 14 ani 
anul 2014 

Volum de 
muncă 

la expirare 
anul 2014 

Volum de 
muncă total 
anul 2014 

Restanţe a.c. la 
14 ani 

la 
31.12.2014 

Restanţe a.c. 
la expirare 

la 31.12.2014 

Restanţe 
a.c. 

total 
31.12.2014 

GORJ 4168  31585  35753  730  3480  4210  

a activităţii D.C.J.E.P. Gorj.  
În baza Protocolului privind activităţile desfăşurate in vederea punerii in legalitate pe linie de stare 

civilă şi de evidenţă a persoanelor a asistaţilor şi copiilor instituţionalizaţi in unităţile sanitare şi de 
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protecţie socială încheiat între D.C.J.E.P. şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Gorj nr. 515/4929/08.04.2009 şi în conformitate cu Planul de măsuri pentru punerea în legalitate pe linie 
de stare civilă şi de evidenţă a persoanelor a asistaţilor şi copiilor instituţionalizaţi în unităţile sanitare şi 
de protecţie socială întocmit la nivelul D.C.J.E.P. Gorj nr. 374/2008, în anul 2014 lucrătorii serviciilor 
publice comunitare de evidenţă a persoanelor au efectuat un număr de 224 controale la unităţile 
sanitare şi de ocrotire socială de pe raza judeţului, fiind puse în legalitate pe linie de evidenţă a 
persoanelor un număr de 239 persoane cu acte de identitate sau vize de reşedinţă. 

Cu aceste ocazii au fost reinstruiţi factorii de răspundere cu privire la obligaţiile legale ce Ie revin 
pe această linie şi s-a urmărit identificarea persoanelor neînregistrate la starea civilă ori nepuse în 
legalitate pe linia actelor de identitate. 

În baza hotărârii judecătoreşti a fost înregistrată în registrul de naşteri al oraşului Turceni la actul 
nr. 112/15.10.2014 persoana de sex feminin, cu identitate necunoscută „Ana-Maria”, aflată internată în 
secţia psihiatrie a spitalului orăşenesc Turceni, care fusese luată în evidenţele noastre în cursul lunii 
septembrie 2009. Naşterea a fost înregistrată cu următoarele date: MAR1A ANA, fiica lui natural şi 
natural, născută la data de 08.03.1989. La această dată se află pe rolul judecătoriei Tg. Jiu dosarul nr. 
17353/318/2014 pentru stabilirea reprezentantului legal al susnumitei în vederea eliberării actului de 
identitate. 

La sfârşitul anului 2014, în unităţile de ocrotire socială de pe raza de competenţă nu sc află nici 
un minor neînregistrat în starea civilă sau care să nu fie pus în legalitate cu act de identitate, rămânând 
în evidenţe persoana majoră MARIA ANA care urmează să fie pusă în legalitate pe linie de evidenţă a 
persoanelor. 

 
B4. A fost asigurată aprovizionarea serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a 

persoanelor cu imprimatele necesare activităţii de evidentă a persoanelor distribuite de către 
D.E.P.A.B.D., constând în imprimatele care sunt puse la dispoziţia cetăţenilor în mod gratuit, precum şi 
cărţi de identitate provizorii şi autocolante pentru înscrierea menţiunii de reşedinţă în actele de 
identitate, registre, etc.. 

 
B5. 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 
În acest sens, furnizările de date cu caracter personal s-au efectuat cu respectarea prevederilor 

Legii 677/2001, toate serviciile de evidenţă a persoanelor fiind notificate ca operator de date cu caracter 
personal la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal. 

Pe parcursul anului 2014, D.C.J.E.P. Gorj a efectuat un număr de 21 17 verificări, din care: 6 pentru 
MAI, 1 pentru persoană fizică şi 2110 pentru alte ministere. 

La nivelul judeţului Gorj au fost efectuate un număr de 74205 verificări în evidenţele proprii, din 
care: pentru MAI - 71020, pentru M.Ap.N.- I, pentru alte ministere - 2697, pentru agenţi economici - 327, 
iar pentru persoane fizice — 160. 

Nu au fost înregistrate solicitări privind exercitarea drepturilor prevăzute de art. 13-14 din Legea 
nr. 677/2001. 

La începutul anului a fost întocmit şi transmis la A.N.S.P.D.C.P. Raportul de activitate pe linia Legii 
nr. 677/2001 pentru anul 2013. 

 
B6. Activitatea pe linie de informatică 
În cursul acestui an s-au aflat în continuare în prim-plan activităţile privind trecerea la noua 

aplicaţie informatică a SISTEMULUI NAŢIONAL INTEGRAT DE INTRODUCERE ŞI ACTUALIZARE A 
INFORMAŢIILOR LEGATE DE EVIDENŢA PERSOANELOR (nSNIEP). 
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A fost realizată monitorizarea săptămânală a activităţilor de actualizare a bazei de date privind 
evidenţa persoanelor prin cele două aplicaţii informatice RJEP şi nSNIEP, cu menţiunea că la data de 
20.06.2014 a fost sistat lucrul pe aplicaţia RJEP, iar începând cu data de 30.06.2014 se lucrează exclusiv 
pe noua aplicaţie nSNIEP. 

 
În perioadele 06-07.03.2014 şi 10-11.06.2014 s-au desfăşurat două noi activităţi de evaluare a 

nSNIEP, aspectele constatate fiind comunicate conform prevederilor dispoziţiilor D.E.P.A.B.D.. 
Începând cu data de 30.06.2014 s-a trecut la lucrul on-line pe Registrul Naţional de Evidenţă a 

Persoanelor prin utilizarea exclusivă a noului SISTEM NAŢIONAL INTEGIL4T DE INTRODUCERE ŞI 
ACTUALIZARE A INFORMAŢIILOR LEGATE DE EVIDENŢA PERSOANELOR (nSNIEP), fiind continuată 
monitorizarea şi sprijinirea activităţii SPCLEP aflate în coordonare în ce priveşte utilizarea aplicaţiei 
nSNIEP. Astfel, problemele semnalate de către serviciile locale au fost soluţionate în general cu sprijinul 
personalului Serviciului Evidenţa Persoanelor, iar în cazuri atipice - cu ajutorul D.E.P.A.B.D.. 

Persistă încă disfuncţionalităţile privind funcţionarea aplicaţiei nSNIEP, semnalate în repetate 
rânduri D.E.P.A.B.D. atât în scris, cât şi telefonic. Problemele semnalate de către lucrătorii SPCLEP, cât şi 
cele constatate cu ocazia controalelor metodologice pe linia evidenţei persoanelor desfăşurate de către 
Serviciului Evidenţa Persoanelor, au fost consemnate în materialele aferente activităţilor mai sus 
menţionate, iar apoi sintetizate şi comunicate D.E.P.A.B.D. prin adresa nr. 22143/21.10.2014. 

 
În scopul asigurării corectitudinii informaţiilor din Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor, 

în cursul acestui an D.C.J.E.P. Gorj a desfăşurat o serie de activităţi, după cum urmează: 
În baza listelor comunicate de către B.J.A.B.D.E.P. Gorj privind persoanele care au împlinit sau vor 

împlini în cursul anului 2014 vârsta de 100 de ani, au fost efectuate verificări în registrele de stare civilă 
şi în teren, în urma cărora a fost actualizat RNEP, după caz, cu informaţiile privind decesul sau cu 
menţiunile operative aferente. în urma activităţilor desfăşurate a rezultat că la acea dată se aflau în viaţă 
12 persoane centenare. 

Conform dispoziţiei D.E.P.A.B.D. nr. 3459927/17.02.2014, au fost efectuate verificări în scopul 
clarificării situaţiei unui număr de 24 de persoane care figurau în evidenţa activă în RNEP, dar decedate 
în evidenţele existente la nivelul altor autorităţi publice. în urma activităţilor desfăşurate a rezultat că 
18 persoane erau decedate, pentru acestea fiind actualizat RNEP cu informaţiile privind decesul, iar 6 
persoane erau în viaţă. 

Conform dispoziţiei D.E.P.A.B.D. nr. 3456987/06.03.2014, au fost efectuate verificări în scopul 
clarificării situaţiei golurilor din actele de deces întocmite în perioada 2012-2013 de către oficiile de 
state civilă din judeţul Gorj. Rezultatul activităţilor efectuate a fost comunicat D.E.P.A.B.D. cu adresa nr. 
734/31.03.2014, din care rezultă că a fost clarificată situaţia tuturor actelor de deces, prin 
actualizarea/corectarea informaţiilor privind respectivele acte de deces în Registrul Judeţean de Evidenţă 
a Persoanelor, respectiv Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor, cu excepţia a 6 acte care sunt 
inoperabile, fiind întocmite pentru 5 cetăţeni străini, respectiv un cadavru cu identitate necunoscută. 

Conform dispoziţiei D.E.P.A.B.D. nr. 3457098/01.04.2014, au fost efectuate verificări în scopul 
clarificării situaţiei unui număr de 9 persoane care figurau cu date diferite în Registrul Naţional de 
Evidenţă a Persoanelor şi Registrul Naţional de Evidenţă a Paşapoartelor Simple (persoanele respective 
figurând în activ în RNEP, dar având statut de CRDS în RNEPS). în urma activităţilor desfăşurate a fost 
clarificată situaţia tuturor acestor persoane prin actualizarea RJEP conform comunicărilor S.P.C.E.E.P.S. 
Gorj şi Direcţia Generală de Paşapoarte. 

Conform aceleiaşi dispoziţii D.E.P.A.B.D. nr. 3457098/01.04.2014, au fost efectuate verificări în 
scopul clarificării situaţiei unui număr dc 11 persoane care figurau cu menţiune de migrare de pasiv în 
RNEP şi cărora li s-a emis act de identitate ulterior datei de migrare. în urma activităţilor desfăşurate a 
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fost clarificată situaţia a 8 persoane prin actualizarea RJEP cu informaţiile privind schimbarea domiciliului 
din străinătate în România. 

 
A fost actualizat RJEP/RNEP cu informaţiile privind dobândirea statutului de CRDS pentru un număr 

de 81 de persoane, conform comunicărilor primite de la S.P.C.E.E.P.S. Gorj. 
 
Pe calculatoarele care procesează date cu caracter personal prin aplicaţiile RJEP şi PORTAL sunt 

implementate măsurile de securitate prevăzute de Normele privind măsurile de securitate ce trebuie 
implementate la nivelul staţiilor de lucru/reţelelor de calculatoare transmise prin Dispoziţia D.E.P.A.B.D. 
nr. 1924433/23.05.2011. 

Personalul care are acces la bazele de date privind evidenţa persoanelor a fost reinstruit de către 
şeful serviciului referitor la normele de securitate aplicate pe calculatoarele conectate la bazele de date 
privind evidenţa persoanelor. 

 
Situaţia cu principalele activităţi privind evidenţa persoanelor desfăşurate în anul 2014 este 

prezentată în Anexa 1. 
 
 
 

C. Activitatea desfăşurată pe linie de stare civilă 
 
În cursul anului 2014, Compartimentul Stare Civilă din cadrul D.C.J.E.P. Gorj şi-a desfăşurat 

activitatea conform Planul de activităţi trimestrial cu termene şi responsabilităţi concrete, cu respectarea 
prevederilor Legii 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, a H.G. nr. 64/2011 pentru 
aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, a O.G. nr. 41/2003 privind dobândirea şi 
schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, precum şi a dispoziţiilor primite de la 
D.E.P.A.B.D., coordonând şi controlând metodologic activitatea oficiilor de stare civilă din judeţ. 

Un obiectiv prioritar al celor cinci funcţionari angajaţi ai acestui compartiment a fost verificarea 
modului de organizare a activităţii şi respectarea dispoziţiilor legale de către ofiţerii de stare civilă din 
cadrul primăriilor de pe raza judeţului. În acest sens, în conformitate cu graficul anual, a fost efectuat un 
număr de 78 deplasări în teren. 

Cu ocazia efectuării acestor verificări, s-a constatat faptul că activitatea desfăşurată respectă 
dispoziţiile legale, pentru eliberarea certificatelor de stare civilă există documente justificative şi nu au 
fost înregistrate cazuri de dispariţie a documentelor cu regim special. 

Înregistrarea şi întocmirea actelor de stare civilă au fost făcute cu respectarea normelor în vigoare, 
fiind anexate la dosare toate documentele prevăzute în actele normative. 

În perioada analizată, nu s-au înregistrat întârzieri în ceea ce priveşte întocmirea şi transmiterea 
comunicărilor de naştere şi a borderourilor privind persoanele decedate. 

 
O activitate ce a presupus un volum mare de muncă a fost aceea de înregistrare a menţiunilor cu 

privire la modificările intervenite în starea civilă a persoanelor, pe marginea actelor de stare civilă. în 
general operarea menţiunilor în actele proprii şi expedierea acestora s-a făcut cu respectarea normelor 
în vigoare. Astfel, în anul 2014 la nivelul judeţului au fost înscrise pe exemplarul I al actelor de stare civilă 
10868 menţiuni, fiind trimise la exemplarul II un număr de 10132 menţiuni şi operate 9522 menţiuni. 

 
Tot în această perioadă au fost avizate 101 dosare de rectificare ale actelor de stare civilă, fiind 

urmărite termenele de soluţionare a acestora precum şi operarea menţiunilor pe marginea actelor, 
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conform art. 58 din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările 
ulterioare. 

 
O atenţie sporită a fost acordată primirii şi analizării dosarelor privind solicitarea transcrierii 

certificatelor/extraselor de stare civilă emise de către autorităţile străine în vederea obţinerii avizului 
din partea D.C.J.E.P.. Astfel, în anul 2014 au fost avizate 354 dosare de transcriere ( naştere 298, căsătorie 
39, deces 17 ). 

 
Având în vedere faptul că una din atribuţiile specifice ale compartimentului constă în asigurarea 

pentru toate primăriile de pe raza de competenţă a materialelor şi documentelor cu regim special, în 
această perioadă au fost distribuite către primării 14050 certificate de stare civilă (6200 de naştere, 2925 
de căsătorie, 4925 de deces), 56 de registre, din care 14 registre de naştere, 10 registre de căsătorie, 32 
registre de deces şi 1,600 litri cerneală specială. 

 
De asemenea, la solicitarea instituţiilor prevăzute de lege, conform art. 27 din H.G. nr. 64/2011 

pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor in materie de stare civilă, au 
fost eliberate 1010 extrase de pe actele de stare civilă. 

 
În perioada analizată s-au primit şi analizat un număr de 30 dosare de schimbare de nume pe cale 

administrativă, fiind date în toate cazurile dispoziţiile corespunzătoare ale Preşedintelui Consiliului 
Judeţean. 

 
În vederea aplicării unitare pe raza judeţului a dispoziţiilor eşaloanelor superioare în domeniu, 

Compartimentul de Stare Civilă a asigurat în această perioadă transmiterea către primării a dispoziţiilor 
D.E.P.A.B.D., având totodată şi rolul de coordonator al activităţii din judeţ prin acordarea de sprijin şi 
consultanţă de specialitate acolo unde s-a solicitat. 

 
Situaţia principalelor activităţi de stare civilă desfăşurate în anul 2014 este prezentată în Anexa 

2. 
 
 

D. Activitatea desfăşurată de compartimentul juridic şi contencios 
 au fost avizate pentru legalitate un număr de 52 dispoziţii emise de Directorul executiv al D.C.J.E.P. 

Gorj; 
 au fost verificate şi avizate pentru legalitate 354 dosare de transcriere, 101 dosare de rectificare şi 

30 privind schimbarea numelui pe cale administrativă; 
 s-a transmis către D.E.P.A.B.D. un număr de 169 de comunicări primite de la autoritatea 

judecătorească privind interzicerea unor drepturi; 
 au fost soluţionate 22 lucrări cu caracter general; 
 au fost avizate pentru legalitate 20 referate cu caracter general.; 
 a fost asigurată implementarea prevederilor legale privind declaraţiile de avere şi declaraţiile de 

interese ale funcţionarilor publici de la nivelul D.C.J.E.P. Gorj fiind transmise în termenul legal 16 
declaraţii de avere şi 16 declaraţii de interese către Agenţia Naţională de Integritate; 

 au fost avizate pentru legalitate contractele instituţiei cu celelalte autorităţi publice centrale şi locale, 
precum şi societăţile comerciale prestatoare de servicii; 

 s-au întocmit şi transmis către A.N.F.P. două rapoarte privind situaţia implementării procedurilor 
disciplinare.; 
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 s-au întocmit şi au fost transmise către A.N.F.P. patru formate de raportare privind consilierea etică; 
 s-a întocmit şi a fost transmis către A.N.F.P. - un Format Standard de transmitere a 

datelor privind comisiile paritare şi acordurile colective; 
 instituţia a fost reprezentată în 8 dosare aflate pe rolul instanţelor de judecată; 
 au fost studiate şi analizate 969 de Monitoare Oficiale, comunicându-se fiecărui serviciu şi 

compartiment în parte, modificările şi publicările actelor normative ce au tăcut obiectul activităţii lor; 
 s-a acordat la cerere consiliere juridică personalului din cadrul D.C.J.E.P. Gorj şi al serviciilor publice 

comunitare locale de evidenţă a persoanelor din judeţ. 
E. Activitatea desfăşurată pe linia resurselor umane 

În decursul anului 2014, compartimentul resurse umane a desfăşurat următoarele activităţi: 
 lunar s-au întocmit foile de pontaj, statele de plata , statul de virament a drepturilor băneşti către 

Banca Raiffeisen pentru alimentarea conturilor de salarii a personalului Direcţiei; 
 lunar au fost întocmite centralizatoare, situaţii recapitulative a drepturilor salariale , a 

contribuţiilor de asigurări sociale, impozitului pe venit datorate potrivit legii de către salariaţi si 
de instituţie, care se înaintează compartimentului financiar contabilitate ; 

 lunar s-a întocmit declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit 
şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate pe suport de hârtie şi este transmisă electronic către 
A.N.A.F.; 

 au fost întocmite şi depuse la Casa de Asigurări de Sănătate Gorj, centralizatorul privind 
certificatele de concediu medical şi după caz s-a întocmit dosarul privind recuperarea sumelor 
suportate de C.A.S.; 

 lunar s-au întocmit situaţia statistică SI- ancheta asupra câştigurilor salariale, trimestrial se 
întocmeşte situaţia statistică LV- ancheta locurilor de muncă vacante, anual se întocmeşte situaţia 
statistică S3- costul forţei de muncă pentru anul expirat. Aceste situaţii se întocmesc pe suport de 
hârtie şi se transmite electronic către Institutul Naţional de Statistică; 

 s-a întocmit situaţia privind fondul de salarii şi numărul de personal, care se depune la D.G.F.P. 
Gorj pe suport de hârtie cât şi electronic, pentru semestrul II al anului 2013 si semestrul I al anului 
2014; 

 a fost întocmită documentaţia pentru suspendarea la cerere a contractului individual de munca a 
doamnei Cîndea Melania, începând cu luna februarie anul 2014; 

 a fost întocmită documentaţia pentru reluarea activității de către doamna Cîndea Melania. 
începând cu data de 01 august 2014; 

 s-a comunicat I.T.M., prin intermediul aplicaţiei Revisal, modificărilor intervenite ca urmarea a 
suspendării şi a reluării activităţii de către d-na Cîndea Melania; 

 a fost întocmită documentaţia pentru suspendarea de drept a raportului de muncă, respectiv 
reluarea activităţi de către funcţionarii publici: Oancea Călin Darius, Raţă Cătălin Adrian, 
Munteanu Lucian, ca urmare a concediului medical pentru incapacitate temporară de muncă; 

 a fost întocmită documentaţia pentru suspendarea de drept a contractului individual de muncă, 
respectiv reluarea activităţi de către personalul contractual Grindeanu Luiza Doina, ca urmare a 
concediului medical pentru incapacitate temporară de muncă; 

 a fost întocmită documentaţia pentru modificarea Organigramei, statului de funcţii şi 
Regulamentul de organizare şi funcţionare ale D.C.J.E.P Gorj şi înaintată Consiliului Judeţean Gorj 
pentru aprobare, fiind emisă H.C.J nr. 25/29.01.2014 privind modificarea Statului de funcţii al 
D.C.J.E.P. Gorj ; 

 a fost întocmită documentaţia pentru modificarea statului de funcţii al D.C.J.E.P Gorj şi înaintată 
Consiliului Judeţean Gorj pentru aprobare, fiind emisă H.C.J nr. 82/27.06.2014 privind modificarea 
Statului de funcţii al D.C.J.E.P. Gorj ; 
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 a fost întocmită documentaţia necesară pentru organizarea concursului privind promovarea in 
grad profesional superior de către funcţionarii publici care au îndeplinit condiţiile legale de 
promovare în grad( Bratu Simona Alexandra, Rată Cătălin Adrian, Răuţescu Elena Alina şi Oancea 
Călin Darius); 

 a fost întocmită documentaţia necesară pentru organizarea concursului privind promovarea in 
funcţia publică de conducere de Şef serviciu la Serviciul financiar contabilitate din cadrul D.C.J.E.P. 
Gorj; 

 a fost întocmită documentaţia privind numirea doamnei Meiţă Adriana în funcţia publică de 
conducere de Şef serviciu - financiar contabilitatea, cât şi încetarea raportului de serviciu ale d-
nei Meiţă Adriana din funcţia publică de execuţie de consilier superior - Compartimentul financiar 
contabilitate; 

 a fost întocmită documentaţia pentru stabilirea salariului de baza brut , ca urmare a îndeplinirii 
condiţiilor de trecere la o altă tranşa de vechime în muncă pentru următorii funcţionari publici: 
Gruescu Ion, Oancea Călin Darius, Mitu Eugenia Mihaela, Stan Mihaela, Popescu Camelia; 

 a fost întocmită documentaţia pentru stabilirea salariului de bază potrivit E1GR nr. 1091/2014 
pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară pentru următorii salariaţi din cadrul 
Direcţiei: Cernătescu Cosmin Nicolae, Cîndea Melania, Grindeanu Luiza; 

 a fost înştiinţată A.N.F.P cu privire la organizarea concursului de promovare în grad superior cât 
şi pentru modificările intervenite în structura funcţiilor publice ale Direcţiei, prin transmiterea 
documentelor pe suport de hârtie cât şi prin scanarea si transmiterea documentelor prin 
intermediul utilizării portalului de management al funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici; 

 au fost efectuate înregistrări, modificări, completări, în baza de date a structurilor de funcţii 
publice ca urmare a aplicării prevederilor O.U.G. nr. 77/ din iulie 2013 asigurarea funcţionalităţii 
administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile si 
autorităţile publice, prin intermediul conexiunii http://www.anfp.gov.ro/ în portalul de 
management al funcţiei publice şi funcţionarilor publici înfiinţat pentru DCJEP Gorj; 

 a fost întocmită documentaţia cu propunerile privind Planul de ocupare a funcţiilor publice a 
aparatului din cadrul D.C.J.E.P. pentru anul 2015 şi înaintat Consiliului Judeţean Gorj spre 
aprobare, fiind emisă H.C.J nr. 135 din 23.10.2014 privind aprobarea Planului de ocupare a 
funcţiilor publice din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj, D.C.J.E.P Gorj, 
D.G.A.S.P.C. Gorj şi Camera Agricolă Judeţeană Gorj, pentru anul 2015; 

 a fost asigurată acordarea concediilor de odihnă, a recuperării zilelor lucrate de către salariaţi în 
perioada repausului săptămânal; 

 au fost eliberate la cererea angajaţilor adeverinţe şi alte documente prin care se atestă anumite 
situaţii ce rezultă din evidenţele pe care le deţin; 

 s-a realizat gestionarea dosarelor profesionale ale personalului Direcţiei; 
 trimestrial a fost întocmit raportul privind stadiul realizărilor măsurilor privind formarea 

profesională a funcţionarilor publici. 
 
 

F.  Activitatea desfăşurată pe l inia f inanciar  -  contabil itate  
Pe parcursul anului 2014, compartimentul financiar-contabilitate a desfăşurat următoarele 

activităţi: 
 a fost întocmit bugetul anual de cheltuieli pe baza propunerilor avansate de servicii, 

compartimente fiind supus aprobării ordonatorului principal de credite, respectiv Consiliul 
Judeţean Gorj; 

 a fost urmărită execuţia bugetară conform clasificaţiei bugetare; 

http://www.anfp.gov.ro/
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 a fost actualizată permanent execuţia bugetară, în acest sens fiind întocmite referate de virări de 
credite, ulterior fiind modificat bugetul; 

 a fost organizată şi întocmită evidenţa contabilă cu respectarea prevederilor Legii contabilităţii; 
 a fost întocmită lunar balanţa de verificare a conturilor; 
 lunar, a fost verificată egalitatea dintre rulaje şi soldul contului sintetic cu suma rulajelor şi suma 

soldurilor conturilor analitice; 
 au fost întocmite dările de seamă trimestriale şi anuale respectând normele metodologice 

elaborate de MFP, au fost avizate la Trezoreria Municipiului Tg. Jiu şi au fost depuse la termenele 
stabilite la ordonatorul principal de credite, Consiliul Judeţean Gorj; 

 lunar, a fost întocmit necesarul de credite , au fost solicitate cote defalcate din TVA de la Consiliul 
Judeţean Gorj; 

 permanent, a fost ţinută evidenţa creditelor bugetare pe articole şi alineate, conform clasificaţiei 
bugetare; 

 zilnic, au fost încasate contravaloarea imprimatelor actelor de stare civila; 
 au fost încasate sume în lei de la Trezoreria Tg. Jiu pe baza CEC-ului de numerar; 
 a fost întocmit zilnic Registrul de casă şi a fost verificată concordanţa dintre disponibilităţile 

băneşti existente în casă cu soldul Registrului de casă; 
 au fost efectuate plăţi în numerar pe baza documentelor de plată verificate şi supuse vizei cfp.; 
  au fost depuse zilnic, la Trezoreria Tg. Jiu a sumelor încasate în ziua precedentă pe baza foii de 

vărsământ; 
 au fost ridicate zilnic extrasele de cont de la Trezoreria Tg. Jiu; 
 zilnic au fost verificate operaţiunile de încasări şi plăţi înscrise în extrasele de cont cu documentele 

de plată existente, au fost clarificate cu Trezoreria Tg. Jiu eventualele neconcordanţe; 
 permanent au fost întocmite ordine de plată, pe baza ordonanţării la plată, verificând existenţa 

semnăturilor autorizate, care ulterior au fost depuse la Trezoreria Tg. Jiu, în vederea efectuării 
plăţilor; 

 au fost verificate deconturile de deplasare interna stabilind sumele de încasat/recuperat, după 
caz; 

 au fost verificate deconturile de cheltuieli materiale; 
 au fost întocmite facturi şi dispoziţii de plată/încasare către casierie; 
 a fost asigurată contabilitatea angajamentelor; 
 a fost ţinută evidenţa analitică şi sintetică pentru intrările şi ieşirile de materiale, obiecte de 

inventar, mijloace fixe; 
 au fost înregistrate în contabilitate extrasele de cont; 
 a fost întocmită situaţia lunară a monitorizării cheltuielilor de personal; 
 a fost întocmit lunar, bilanţul scurt şi situaţia plăţilor restante; 
 a fost înregistrat în contabilitate registrul de casă; 
 au fost verificate ştatele de plată de salarii, au fost întocmite documente de plată şi au fost 

respectate termenele legale privind salariile şi contribuţiile la bugetul de stat şi bugetele speciale; 
 a fost controlată zilnic înregistrarea ordinelor de plată în extrasele de cont, a fost sesizată 

Trezoreria Tg. Jiu în cazul apariţiei unor diferenţe şi au fost luate măsuri pentru remedierea 
situaţiei; 

 a fost asigurată desfăşurarea ritmică a operaţiunilor de decontare cu furnizorii; 
 au fost întocmite şi depuse la termenele stabilite documentele pentru noua aplicaţie a Trezoreriei 

- Forexebug; 
Ca execuţie bugetară, Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Gorj a avut 

pentru anul 2014, un buget final ,doar în secţiunea de funcţionare de 675.020 lei, din care 540.000 lei au 



Consiliul Județean Gorj             Raportul Președintelui 2014 

 
 

262 
 

fost alocaţi pentru capitolul cheltuieli de personal, reprezentând 79,99% din buget, 140.000 lei pentru 
capitolul bunuri şi servicii, respectiv 20,74% din buget si -4.980 lei reprezintă cheltuieli materiale 
recuperate din anii precedenţi, reprezentând -0,73% din buget.  

□  Cheltuieli de personal 

□  Bunuri şi servicii 
■ Ch rec. an precedent 

Din bugetul aprobat la titlul 10 „Cheltuieli de personal”, respectiv 540.000 lei, execuţia la 
31.12.2014 este de 535.237 lei.Ca execuţie, din totalul cheltuielilor de personal, 79,18% reprezintă 
cheltuieli salariale in bani,respectiv 423.832 lei, iar 20,82% reprezintă contribuţii aferente salariilor, 
respectiv 111.405 lei. 

 
□ Contribuţii 

Din bugetul aprobat la titlul 20 “Bunuri şi servicii", respective 140.000 lei, execuţia la 31.12.2014 
este de 123.144,23 lei. Diferenţa dintre bugetul aprobat iniţial si execuţia bugetară la 31.12.2014 este de 
16.855,77 lei. Această diferenţă provine din neaplicarea majorărilor anunţate pentru anul 2014 la preţul 
energiei electrice şi a gazelor naturale, care au fost luate în calcul la consolidarea bugetului pe anul 2014 
şi din recuperarea cheltuielilor reprezentând acte de stare civilă (certificate de naştere, căsătorie, deces, 
registre, extrase multilingve) cuantumul recuperării acestora neputând fi estimat la elaborarea bugetului. 
Analizând execuţia bugetară la sfârşitul anului 2014 la capitolul bunuri şi servicii, procentual, acestea se 
prezintă astfel: 

 22,93% plăţi pentru energie electrică şi energie termică: 
 9,42% plată carburanţi: 
 6,08% plată imprimate acte stare civilă; 

-0.73 

 

 
□ Cheltuieli salariale în bani 
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 6,05% plată tonere, cartuşe; 
 3,78% plată furnituri birou respectiv hârtie xerox, pixuri, creioane, facturiere, avize, bibliorafturi, 

cartoane îndosariere arhivă, chitanţiere, registre casa, dosare carton, dosare plastic; 
 3,19% piese de schimb pentru cele două autoturisme ale direcţiei, piese de schimb pentru 

echipamentele 1T din dotare şi perifericele aferente; 
 2,39% telefonia fixă şi mobilă; 
 2,39% asigurări auto; 
 34,97% plăţi asistenţă tehnică program informatic, recertificare ISO 9001, măsurare câmp 

electromagnetic, buletin expertizare, servicii pază, spălat auto, servicii curăţenie. 
Detalierea acestor cheltuieli este prezentată în graficul de mai jos. 

 

     Energie,gaze 
□  Carburanţi 
□  Imprimate acte stare civila 
□  Tonere,cartușe     
Furnituri birou 
□  Piese schimb 
□  Telefonie 
□  Asigurări 
      Alte cheltuieli 

Pe parcursul anului 2014, Compartimentul achiziţii publice, a desfăşurat următoarele 
activităţi: 

 a elaborat programul anual al achiziţiilor publice pe baza necesităţilor şi priorităţilor identificate la 
nivelul instituţiei, în funcţie de fondurile aprobate; 

 a asigurat în procent de 100% serviciile, lucrările şi produsele necesare desfăşurării în bune condiţii a 
activităţii instituţiei; 

 a atribuit toate contractele de achiziţii publice cu respectarea legislaţiei în vigoare; 
 a asigurat constituirea şi păstrarea dosarelor de achiziţii publice, în condiţii legale; 
 a operat modificări în programul anual al achiziţiilor publice, când situaţia s-a impus, la cererile 

justificate ale şefilor de compartimente şi servicii, cu aprobarea conducătorului instituţiei, avizul 
compartimentului financiar contabil şi respectarea bugetului alocat; 

 a menţinut, achiziţionat şi derulat următoarele contracte de prestări servicii, lucrări şi furnizare 
produse:  
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Nr.  
crt.  

Obiectul  contractului/ 
acordului  cadru  

Denumirea furnizorului  de contract 
Adresa furnizorului,  Nr.  de 

înmatriculare,  Cod fiscal  

Durata  

1  
Contract recuperare 
cheltuieli energie termică 
nr. 8/525 din 25.01.2010 

CONSILIUL JUDEŢEA GORJ, TG. JIU, Str. 
Victoriei, nr. 2-4, CF 7956057 01.01.2014 - 

31.12.2014 

2 
Contract asigurare pază 
D.C.J.E.P. Gorj, nr. 8/525 
din 25.01.2010 

CONSILIUL JUDEŢEA GORJ, TG. JIU, Str. 
Victoriei, nr. 2-4, CF 7956057 

01.01.2014- 
31.12.2014 

O 
3 

Contract pentru furnizarea 
de servicii ROMTELECOM 
nr. SO 12801954 din 
04.04.2014 

S.C. ROMTELECOM S.A. ("RT"), 
Bucureşti, Str. Piaţa Presei Libere, nr. 3 -
5, Cladirea City Gate, etaj. 7-18 din 
Turnul de Nord, sector 1, cod poştal 
013702, J40/8926/1997, RO427320 

04.04.2014 - 
04.04.2015 

4 

Act adiţional nr. 
213/15.02.2012 la 
Contractul de vânzare-
cumpărare carburanţi prin 
utilizarea cârdurilor 
corporative LUK.OIL nr. 
12231 din 1 1.03.201 1 

LUKOIL ROMANIA SRL, Bucureşti, str. 
Elena Văcărescu, nr. 6, sect. 1, 
J40/4469/1998, ROI0547022 

01.01.2014- 
31.12.2014 

5 

Contract de recertificare si 
supraveghere a Sistemului 
de Management nr. 5104 
din 23.06.2014 

CERTROM cu sediul social: Măgurele, 
str. Atomiştilor, nr. 111, jud. Ilfov şi 
sediul secundar: Bucureşti, Calea 13 
Septembrie nr. 231 A, sector 5 

23.06.2014 - 
23.03.2017 

6 

Contract de prestări 
servicii spălat 
autovehiculele DCJEP Gorj 
nr. 1616 din 27.05.2014 

ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALA OLARU T. 
CĂTĂLIN, Tg Jiu, str. Şiretului, Bl. 15, Sc. 
2, Ap. 16, CUI 26372059, FI8/3/2010 

27.05.2014 - 
27.05.2015 

7 

Contract de comodat cu 
recuperarea cheltuielilor 
de energie electrică nr. 
25787 din 30.12.2013 

INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢUL 
GORJ, TG. JIU, Str. Victoriei, nr. 2-4 01.01.2014- 

31.12.2014 

8 

Act adiţional nr. 
2/09.01.2014 la Contractul 
prestare de servicii 
informatice nr. 502 din 
18.04.2012 

S.C. MED PRO S.R.L. Târgu Jiu, CUI 
14848133 

01.01.2014 - 
31.12.2014 

9 

Contractul de prestări 
servicii în domeniul 
securităţii şi sănătăţii în 
muncă nr. 35 din 
01.04.2014. 

SC ROGSAN SERV SRL, J 18/28/2012 CUI 
29550908, corn. Dragutesti, sat Cîrbeşti, 
nr. 23 

01.04.2014 - 
31.12.2014 

10 

Contractul de furnizare 
servicii de certificare nr. 
1385 din 09.05.2014 

S.C. CENTRUL DE CALCUL S.A., Tg. Jiu, 
str. Tudor Vladimirescu, nr. 17, jud. 
Gorj, CUI R02163993, 
J18/103/01.03.1991 

09.05.2014 - 
09.05.2015 

I 1 

Contract de prestări 
servicii medicale nr. 
22488/10.12.2014 

S.C. LABONERV S.R.L. 
Târgu Jiu, str. Gheorghe Doja, nr. 17, 
jud. Gorj, cod unic de înregistrare 
9695130, certificat de înregistrare 
J18/163/1997 

15.12.2014 - 
16.12.2014 
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- a achiziţionat prin încredinţare directă următoarele servicii, lucrări şi produse: 
 

Nr. 
crt. 

Servicii, lucrări şi produse  Valoarea 
(lei) 

Perioada 

1 Furnituri de birou 4655,55 

01.01.2014 - 
31.12.2014 

2 Materiale pentru curăţenie  568,79 
3 încălzit, iluminat şi forţă motrică 28233,04 
4 Apă, canal şi salubritate  590,61 
5 Carburanţi şi lubrifianţi  11598,58 
6 Piese de schimb 3927,7 

7 Transport, deplasări  1988,25 
8 Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet  2948,8 

9 Materiale şi prestări de servicii cu caracter 
funcţional 

7489,34 

10 Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi 
funcţionare 

7461 

11 Deplasări interne, detaşări, transferări  2326,25 
12 Deplasări în străinătate  4937 
13 Protecţia muncii 395 

14 Prime de asigurare non-viaţă 2949,7 

15 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii  43074,62 
 
 
 
 

Nr.  
crt.  

Obiectul  contractului/ 
acordului  cadru  

Denumirea furnizorului  de contract 
Adresa furnizorului,  Nr.  de 

înmatriculare,  Cod fiscal  

Durata  

12 

Act adiţional nr.  
4/03.11.2014 la Protocolul 
de colaborare nr. 1855 din 
27.09.2010 

SC POLARIS M HOLDING SRL Constanţa, 
Str. Spiru Haret, nr. 2A,Pavilion 
Administrativ, Cam. Nr. 1, 
J13/1645/1999, ROI 2079629 

05.1 1.2014 - 
05.11.2015 

13 

Act adiţional nr. 
7/05.12.2013 la Contractul 
de prestare serviciu de 
salubrizare al localităţilor 
nr. 30695 din 10.02.2009 

SC POLARIS M HOLDING SRL Constanţa, 
Str. Spiru Haret, nr. 2A,Pavilion 
Administrativ, Cam. Nr. 1, 
J13/1645/1999, ROI 2079629 

01.01.2014 - 
31.12.2014 

14 
Contract de prestări 
servicii curăţenie nr. 462 
din 10.02.2014 

S.C. OTTOPASERV S.R.L. Târgu Jiu, str. 
Vasile Alecsandri, nr. 47, jud. Gorj, J 
18/27/2012, CF 29550894 

10.02.2014 - 
05.08.2014 

15 

Contract de prestări 
servicii revizie 
echipamente informatice 
periferice 

S.C. EXPER1ENCE SOURCE S.R.L., Târgu 
Jiu, str. Calea Bucureşti, nr. 2, jud. Gorj, 
tel. 0253222223, 0353418746, fax 
0353418746, CF 18021073 

26.11.2014 - 
31.12.2014 
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G. Soluţionarea petiţi i lor şi  primirea în audienţă a cetăţenilor  
În această perioadă a continuat aplicarea măsurilor pentru creşterea calităţii şi eficienţei 

activităţii de relaţii cu publicul, precum şi a diminuării numărului de reclamaţii şi sesizări, aşa cum au 
fost ele stabilite în Planul de măsuri pentru creşterea calităţii şi eficienţei activităţii de relaţii cu 
publicul la nivelul D.C.J.E.P. Gorj nr. 82/08.01.2014. 

Atât D.C.J.E.P. Gorj, cât şi serviciile publice comunitare locale de evidenţă au prevăzut şi afişat 
în locuri special amenajate, programul de primire în audienţă a cetăţenilor, atât la conducerea 
serviciilor respective, cât şi la conducerea D.C.J.E.P. Gorj, D.E.P.A.B.D. şi MAI.. 

Pe site-ul D.C.J.E.P. Gorj se regăsesc coordonatele de contact ale persoanelor cu 
atribuţii pe această linie.  

 
În cursul acestui an, D.C.J.E.P. Gorj i-au fost adresate 5 petiţii, pentru toate fiind comunicate 

răspunsurile în termenul prevăzut de lege. 2 au fost soluţionate pozitiv, în cazul uneia a fost comunicat 
cadrul legal care reglementează eliberarea cărţii de identitate, iar două au fost direcţionate spre 
competentă soluţionare către D.E.P.A.B.D., respectiv D.P.C.L.E.P. Tg. Jiu. 

În cele două petiţii soluţionate pozitiv, petenţii au sesizat neconcordanţe între datele din 
înscrisurile de stare civilă/actele de identitate şi cele din baza de date a Casei Judeţene de Asigurări de 
Sănătate Gorj şi au solicitat corectarea bazei de date privind evidenţa persoanelor, în urma verificărilor 
efectuate, au fost realizate corecţiile Registrului Naţional de Evidenţă a persoanelor şi a fost informată 
Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Gorj cu privire la acest aspect. 

Într-una dintre petiţii, petentul a solicitat eliberarea unei cărţi de identitate simple ''conform 
legii în vigoare până la data de 31.03.2014”. Petentul şi-a motivat cererea prin faptul că nu este de 
acord ca documentele sale personale de identitate să conţină un mediu de stocare electronic, aşa cum 
prevede Legea nr. 235/2013 care, conform spuselor petentului, ar fi intrat în vigoare la data de 
01.04.2014, legea fiind "vădit neconstituţională”. Petentului i-au fost aduse la cunoştinţă prevederile 
normative în vigoare, cu precizarea faptului că la această dată documentele de identitate se eliberează 
potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, reşedinţa şi actele 
de identitate ale cetăţenilor români, republicată, şi că vor fi eliberate astfel până la data Ia care va fi 
asigurat la nivelul judeţului Gorj suportul tehnic necesar pentru eliberarea cărţii electronice de 
identitate, dată ce va fi mediatizată din timp pe toate canalele mass-media. 

Petiţia adresată instituţiei noastre de către ''Asociaţia pentru libertatea românilor”, prin care 
se solicita să nu fie eliberate acte de identitate cu cip, a fost îndreptată spre competentă soluţionare 
către D.E.P.A.B.D.. 

Petiţia prin care o persoană aflată în Penitenciarul Tg. Jiu solicita eliberarea unei cărţi de 
identitate a fost direcţionată spre competentă soluţionare către D.P.C.L.E.P. Tg. Jiu. în urma verificărilor 
efectuate e către D.P.C.L.E.P. Tg. Jiu, petentului i s-a comunicat că nu îndeplineşte condiţiile pentru 
eliberarea unei cărţi de identitate, ci doar pentru eliberarea unei cărţi de identitate provizorii. 

 
Din analiza activităţii pe această linie la nivelul serviciilor publice comunitare locale de evidenţă 

a persoanelor reiese operativitatea cu care au fost soluţionate petiţiile adresate acestora, în special a 
celor care solicitau deplasarea cu camera mobilă pentru preluării imaginii persoanelor netransportabile 
în vederea emiterii actelor de identitate. 
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X. SALVARE MONTANĂ 

În conformitate cu reglementările legale în vigoare, obiectul principal de activitate al Serviciul 

Public Judeţean Salvamont Gorj îl constituie participarea la acţiunile de prevenire a accidentelor în munţi  

şi în mediul subteran speologic , amenajarea şi întreţinerea traseelor turistice montane, patrularea 

preventivă în zonele montane cu flux turistic mare, grad de periculozitate ridicat şi în staţiunile montane 

de practicare intensivă a sporturilor de iarnă, deplasarea de urgenţă la locul solicitat, salvarea 

accidentatului sau a bolnavului, acordarea primului ajutor medical şi transportarea acestuia la prima 

unitate medicala de specialitate.  

 

Acţiunile de patrulare - prevenire s-au concentrat către zonele cu mare afluenţă turistică, astfel : 

- În zona munţilor Cerna, Mehedinţi, Godeanu s-au efectuat peste 64 de zile/om în următoarele 
perimetre de interes turistic : Cloşani,  lac Valea Mare, Izvoarele Cernei, Cerna Sat, Motru Sec, pe creasta 
munţilor Godeanu, pe traseele turistice pedestre din munţii Mehedinţi  şi în munţii Godeanu ; 
- În zona munţilor Vâlcan s-au efectuat peste 125 de zile/om în următoarele perimetre de interes 
turistic : Lainici, Şuşiţa, Cheile Sohodolului, Valea Bâlta, Vâja, Tismana, Valea şi Plaiul Pocruia , zona de 
alpinism Cheile Sohodolului, perimetrele speologice  Runcu, Tismana , Pocruia  şi pe cele  8 trasee turistice 
pedestre; 
- În zona munţilor Parâng s-au efectuat 192 de zile/om în 
următoarele perimetre de interes turistic Cheile Olteţului, Cheile 
Galbenului, zona de campare  alpină Gâlcescu, Lainici , perimetru 
speologic Polovragi – Baia de Fier, zonele de alpinism Polovragi şi  
Baia de Fier  şi pe cele 10 trasee turistice pedestre  de creasta şi 
adiacente. 

 

Aceste activităţi s-au organizat la fiecare  sfârşit de 

săptămână  şi permanent pe perioada vacanţelor şcolare, în cel 

puţin doua locaţii diferite, reuşindu-se  astfel  asigurarea unui grad 

de răspundere la solicitările de intervenție de 100%.  

In cursul anului 2014 s-au realizat un număr de  peste 1500 

zile patrulare/om , asistenţa la punctul de prim ajutor al Bazei de 

Intervenţie Salvamont de la Rânca fiind asigurată în regim zilnic de 

permanenţă, 24/24 h, cu 1 -10 salvatori, în funcţie de sezon şi 

afluxul de turişti din zonă . Începând cu luna mai asistența de 

specialitate a fost asigurată și prin cele 9 posturi salvamont, construite prin proiectul Realizarea sistemului 

integrat de salvare montană a județului Gorj prin Programul Operațional Regional. 

In perioada de referință în zona montană a judeţului Gorj s-a răspuns la un număr de 162 de 

solicitări prin care s-a acordat asistență salvamont unui număr de 183 de persoane. Din aceste solicitări,  

84 au fost accidente specifice sezonului de iarnă, 35 - accidente specifice perioadei de vară, 17 - alte cazuri 

asistate la punctul sanitar Rânca, 2 cazuri de intervenții la accidente în mediul urban,   restul de 24 fiind 
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mici intervenții de prim ajutor ce nu întrunesc toate criteriile unui accident montan. În perioada de 

referință în zona montană s-au înregistrat un număr de 3 decedaţi ( 2 accidente din activităţi 

economice,ambele în masivul Vâlcan și o persoană decedată în urma desfășurării de activități sportive – 

Enduro ). 

Trebuie menționată intervenția din zilele de 30 iulie din localitatea Novaci, intervenție în care 

salvatorii montani au reușit sa salveze 6 persoane surprinse de viitură, 4 persoane, intre care un copil de 

2 ani aflate în imobile și două persoane în lunca inundată a râului Gilort. Acțiunile au fost deosebit de 

dificile, celelalte instituții responsabile cu soluționarea unor astfel de situații și-au declinat capacitatea de 

intervenție, singura soluție fiind intervenția salvamontiștilor gorjeni, care, prin acțiunile derulate,  în multe 

momente la limita maxima a riscului, au reușit să salveze din torent toate persoanele.  Acțiunile de salvare 

au continuat apoi în zona montană, un număr foarte mare de persoane fiind blocate pe munte, surprinse 

de viitură și de pe torenții de pe versanți.  Recuperarea lor a durat timp de 22 de ore , 8 persoane fiind 

salvate pe cale terestră și 4 pe cale aeriană cu ajutorul unui elicopter. 

In vederea pregătirii specifice  a salvatorilor montani s-a asigurat  participarea la şcolile naţionale 

de pregătire salvamont, la un curs de pregătire de 

salvare cu elicopterul , la un curs de salvare din 

telescaun și s-a  organizat  lunar câte una - două  

acţiuni de pregătire centralizată şi omogenizare  a 

salvatorilor angajaţi şi voluntari precum şi de 

atragere şi formare de noi salvatori candidaţi  

În baza relaţiilor de colaborare cu echipe 

similare din ţările cu mare tradiţie în salvarea  

montană  patru salvatori alpini din cadrul S.P.J. 

Salvamont Gorj au participat gratuit la un curs de 

salvare pe pârtii de schi în Serbia. 

În cadrul procesului de pregătire și perfecționare profesională trei salvatori montani din cadrul 

S.P.J. Salvamont Gorj au fost selecționați în delegația care a reprezentat România la Congresul Mondial de 

salvare montană CISA IKAR desfășurat în SUA, fiind nominalizați ca membri în comisiile Tehnică-terestră, 

Avalanşe și Medicină montană. 

Starea marcajelor si a traseelor turistice este bună , traseele au fost verificate la ieşirea din iarnă 

, au fost refăcute potecile , podeţele şi marcajele  , toate traseele beneficiind de săgeţi indicatoare. De 

asemenea,  zonele expuse pericolului formării de avalanşe  au fost  semnalizate şi marcate corespunzător 

cu panouri de avertizare. 

Trebuie menționată acțiunea de remarcare a masivului Godeanu , acțiune realizată și cu sprijinul 

voluntarilor din cadrul Asociației Montane Carpați , prilej cu care am implementat un sistem unic în 

România de înregistrarea a fiecărui stâlp de marcaj cu un cod prin care salvatorii montani pot afla imediat 
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coordonatele GPS ale locației evenimentului , fapt ce permite o orientare rapidă a echipajelor de 

salvamontiști indiferent dacă acționează terestru sau aero. 

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 2014, organizându-se o competiţie de  automobilism /viteza pe 

traseu montan(doua etape de CN ) ,  un concurs  de turism montan, un concurs de mtbike și două 

competiţii locale de schi alpin, menite în principal să popularizeze acest sport  şi zona turistică Rânca,  

„Cupa Sănătăţii” – împreună cu Spitalul Judeţean Tg.Jiu şi Cupa „Mărţişorului”  împreună cu Consiliul 

Judeţean Gorj. 

In colaborare cu instituţiile de învăţământ din judeţ au fost organizate 22 acţiuni de educaţie 

montană, ecologică şi de prim ajutor, în rândul copiilor şi tinerilor, asigurându-se  şi asistenţă de 

specialitate pe perioada  desfăşurării acţiunilor  şcolare organizate în zona montană,în acest sens, 

încheindu-se parteneriate de colaborare cu 19 unităţi de învăţământ din judeţul Gorj.  

De asemenea, cu ocazia Zilei Copilului am organizat două acțiuni de prezentare de echipamente 

şi mijloace de intervenţie specifice activităţii, una în Piaţa Prefecturii și una în, acțiuni similare fiind 

organizată și în cursul lunii septembrie la Baia de Fier si Runcu. 

În vederea prevenirii accidentelor pe noul 

domeniu schiabil  din nordul stațiunii Rânca, am 

realizat analiza de securizare a pârtiei de schi și am 

amplasat elementele de securitate, plase, saltele, 

balize și elemente de semnalizare.  

În cadrul acțiunii  „ Zilele Gorjului turistic și 

cultural”, împreună cu instituțiile de cultură din 

subordinea Consiliului Județean Gorj am organizat, 

în centrul municipiului Târgu Jiu, un concurs pe teme turistice la care au participat echipaje 

reprezentative ale unităților de învățământ din județ , două excursii „infotrip”de prezentarea a 

potențialului turistic al județului pentru agenții economici din turism  „ Ziua Turismului de Aventură ”, o 

caravană cicloturistică și am realizat și inaugurat primul traseu turistic pedestru din Gorj , situat în afara 

zonei montane, traseul ”Belvedere”  realizat în împrejurimile stațiunii Săcelu și menit să îmbunătățească 

și să diversifice oferta turistică a zonei.  

De asemenea am participat la Târgul de Turism al României , ultimele două zile , având 

organizată în standul Consiliului Județean Gorj o expoziție de prezentare a Serviciului Salvamont Gorj. 

Pe lângă acestea, Serviciul Public Judeţean Salvamont Gorj, s-a  implicat în activitatea de repunere 

în valoare, dezvoltare şi promovare a potenţialului turistic al judeţului Gorj, având membri în grupurile de 

lucru organizate la nivel judeţean şi regional, pentru întocmirea planului de dezvoltare socială şi 

economică a judeţului şi a regiunii. 
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Baza de date a Centrului de Informaţii Turistice s-a reactualizat în permanenţă  şi a fost pusă la 

dispoziţia tuturor turiştilor interesaţi,  încercându-se promovarea acestei prin toate mijloacele : presa, 

internet, târguri turism, materiale promoţionale,etc. 

De asemenea s-a acordat sprijin în realizarea unor emisiuni radio/TV şi a unor articole în presa 

scrisă cu caracter  promoţional al 

potenţialului turistic al judeţului Gorj cu 

următoarele posturi de televiziune şi radio 

: TVR 1, TVR 2, TVR Internaţional, TVR 

Cultural, TVR Craiova, Antena 1, PRO TV, 

Realitatea, Radio 21, Radio Craiova, Radio 

România Internaţional, etc. , 

continuându-se colaborarea cu studioul 

teritorial de radio „Radio Oltenia„  în baza 

căreia , săptămânal, în fiecare zi de vineri, 

am beneficiat  gratuit de un spaţiu de 

emisie  pentru a promova destinaţii 

turistice din judeţul Gorj. 

În anul 2014 dotarea echipelor de salvatori a fost  corespunzătoare  intervenţiei în orice tip de 

accident montan.  

In cadrul activităţii nu au existat probleme disciplinare, absențe nemotivate sau nerespectări ale 

codului de conduită profesională.   

Activitatea financiar-contabilă  s-a desfăşurat bine, realizându-se o execuţie bugetară de 99 %. 

Pentru anul 2015 se va continua colaborarea cu instituţiile de învăţământ din judeţ privind 

educaţia montană în rândul copiilor şi tinerilor, asigurându-se  asistenţă de specialitate pe perioada  

desfăşurării acţiunilor.   

Pe plan naţional  în funcţie de priorităţile activităţii se va asigura participarea la acţiunile de 

pregătire/perfecţionare şi testare/autorizare a salvatorilor alpini  şi salvatorilor speologi,  iar pe plan 

internaţional se va continua colaborarea cu  partenerii tradiţionali ai echipei şi se va încerca, în limita 

bugetului, participarea la acţiunile internaţionale la care membrii Serviciului Public Județean Salvamont 

Gorj  vor fi invitaţi. 

Traseele turistice montane vor fi verificate în permanenţă și se va demara acţiunea de omologare 

a acestor trasee. 

Echipamentul de lucru, protecţie şi salvare se va verifica şi testa permanent astfel încât sa 

corespunda normelor tehnice in vigoare si se va înlocui ori de cate ori este nevoie astfel încât acţiunile de 

salvare sa se desfăşoare in deplină siguranţă pentru salvatori şi accidentaţi. 

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. INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ 

 I. OBIECTIVE STRATEGICE 

În conformitate cu prevederile programului de guvernare 2013-2016, direcţiile de acţiune ale 
Ministerul Afacerilor Interne şi Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, în contextul viziunii 
“România – un loc mai sigur şi o naţiune pregătită”, activitatea inspectoratului a vizat îndeplinirea 
următoarelor obiective: 

1. Creşterea continuă a gradului de siguranţă al cetăţeanului atât în mediul rural cât şi în 
mediul urban, promovarea campaniilor de educaţie preventivă şi comportare în situaţii de 
urgenţă;  

2. Elaborarea, promovarea şi implementarea unor programe privind pregătirea profesională, 
creşterea calităţii vieţii personalului în vederea reconsolidării statutului pompierului prin 
folosirea eficientă a resurselor alocate; 

3. Îmbunătăţirea permanentă a performanţelor instituţiei, precum şi implicarea şi 
responsabilizarea comunităţilor în gestionarea situaţiilor de urgenţă; 

4. Modernizarea structurilor inspectoratului ca element de bază al SNMSU şi creşterea   
eficienţei   activităţilor   pentru   soluţionarea   situaţiilor   de   urgenţă   prin îmbunătăţirea 
dotării cu utilaje moderne şi perfecţionarea profesională a personalului; 

 
II. REALIZĂRI ÎN DOMENIUL PROPRIU DE COMPETENŢĂ 

1. Structurile operative de intervenţie a acţionat pentru planificarea, organizarea, pregătirea 

şi conducerea unitară a misiunilor de intervenţie ale subunităţilor inspectoratului, precum şi pentru 

coordonarea operativă a celorlalte componente ale sistemului judeţean de management al 

situaţiilor de urgenţă. 

În anul 2014 comparativ cu anul 2013, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Lt.col. Dumitru 
Petrescu” al judeţului Gorj a intervenit la 374 situaţii de urgenţă faţă de 413 în anul 2013 reprezentând o 
scădere de  9,44 %. 

Echipajele SMURD din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Lt.col.Dumitru Petrescu" 
al judeţului Gorj au intervenit în anul 2014 la 2137 acţiuni de ajutor medical de urgenţă şi descarcerare 
faţă de 1711 în anul 2013. 

Forţele de intervenţie ale inspectoratului au mai fost alertate în alte 149 situaţii din care: în 67 

forţele au fost întoarse din traseu,  79 cazuri - deplasări fără intervenţie, şi 3 alerte false rezultând că 

forţele inspectoratului au fost solicitate la 2659 situaţii - aproximativ de 7,28 ori/zi. 

Totodată au fost monitorizate un număr de 498 transporturi diferite (din care 137  transporturi 

armament şi muniţie, 192  transporturi deşeuri,  97  transporturi materiale explozive,  26  transporturi 

substanţe chimice,  32  transporturi bunuri şi valori, 14 alte transporturi). 

A. Intervenţii ale I.S.U.J. Gorj 

Analizând intervenţia în situaţii de urgenţă exceptând pe cele 2137 intervenţii SMURD în 2014 a 
rezultat că Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Lt.col. Dumitru Petrescu” al judeţului Gorj a 
intervenit la 374 acţiuni de intervenţie astfel: 162 pentru stingerea incendiilor; 19 pentru asistenţa 
persoanelor (degajări de persoane în urma exploziilor, prăbuşirii sau accidentelor de muncă şi rămase 
blocate în apartament, ascensor, la înălţime, etc.); 59 alte situaţii de urgenţă (misiuni pirotehnice, 
alunecări de teren, fenomene meteo periculoase, înlăturarea  efectelor inundaţiilor, avarii la utilităţi 
publice, etc); 93 acţiuni pentru protecţia comunităţilor(asigurare măsuri de apărare împotriva incendiilor 
la accidente de circulaţie şi pe timpul desfăşurării de evenimente publice, protecţia mediului, salvări de 
animale, etc); 27 intervenţii la incendii de vegetaţie uscată şi  incendii fără pagube şi  14 intervenţii pentru 
asigurare/supraveghere zonă de producere probabilă  a unor situaţii de urgenţă.  
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Se observă, că principala scădere în anul 2014, faţă de anul 2013, s-a înregistrat la incendii 

vegetaţie uscată cu 38,64%. Totodată, a scăzut numărul intervenţiilor la incendii cu  28,14%, la asistenţa 

persoanelor cu 5%, la intervenţiile de asigurare/supraveghere numărul acestora fiind constant, iar 

creşteri s-au înregistrat la intervenţiile pentru alte situaţii de urgenţă (misiuni pirotehnice, alunecări de 

teren, fenomene meteo periculoase, înlăturarea  efectelor inundaţiilor, avarii la utilităţi publice, etc) cu 136%, 

la acţiuni pentru protecţia comunităţilor cu 14,81%, şi la intervenţiile SMURD cu 24,9%. 

 De asemenea se observă că din totalul celor 374 intervenţii(I.S.U. +  SVSU/SPSU): 62,3% (246) s-
au produs la gospodării ale populaţiei, din care  149 au fost intervenţii la incendii, iar în celelalte domenii 
nu s-a depăşit procentul de 2%.  
Situaţia intervenţiilor pe subunităţile I.S.U.J. Gorj este următoarea: 

 

  
 

Cumulativ, forţele participante la intervenţii ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Lt.col. 
Dumitru Petrescu” al judeţului Gorj au participat de 96 ori ofiţerii, de 4 ori maiştri militari, de 2395 
subofiţerii rezultând o medie pe intervenţie de 6 cadre.  

Detaşamentul de Pompieri Tg-Jiu 1388 

      Garda de intervenţie nr. 1 Tg-Jiu 172 

      Garda de intervenţie nr. 2 Novaci 49 

      Garda de intervenţie nr.3 Bumbeşti-Jiu 23 

      SMURD Tg-Jiu 1144 

Detaşamentul de Pompieri Motru 549 

      Garda de intervenţie nr. 1 Motru 36 

      Garda de intervenţie nr. 2 Tismana 19 

      SMURD Motru 494 

Secţia de Pompieri Turceni 569 

      Garda de intervenţie nr. 1 Turceni 38 

      Garda de intervenţie nr. 2 Hurezani 33 

      SMURD Turceni 498 

 S.V.S.U./S.P.S.U. 4 

 Acţiuni nefondate 149 

Total 2659 

Comparativ cu perioada analizată, situaţia este următoarea: 
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În timpul intervenţiilor au fost salvate 65 persoane (52 adulţi şi 13 copii) faţă de 53 (43 adulţi şi 
10 copii) în anul 2013 şi au fost protejate bunuri şi instalaţii în valoare de 10.871.800 lei, faţă de 17.058.500 
lei în 2013. Pagubele produse au fost estimate la 1.535.050 lei, faţă de 2.555.920lei în 2013. 

Pe timpul situaţiilor de urgenţă produse au fost găsite decedate,  3 persoane in incendii şi 11 în 
alte situaţii(accidente de circulaţie, înecaţi etc.), faţă de 1 in incendii şi 16 în alte situaţii în anul 2013 şi 5 
persoane rănite, faţă de 2 persoane rănite în 2013. Pe timpul desfăşurării acţiunilor operative de 
intervenţie nu au fost înregistrate victime sau răniţi din cadrul forţelor de intervenţie ale inspectoratului. 

Pe timpul acţiunilor de intervenţie SMURD au fost asistate medical un număr de 2172 persoane 
din care 1945 adulţi şi 227 copii (15 au fost găsite decedate). 

În anul 2014, pentru acordarea primului ajutor calificat privind efectuarea procedurilor de 
descarcerare şi alte operaţiuni de salvare, au fost pregătiţi un număr de 37 paramedici alăturându-se 
astfel celorlalţi 170 de paramedici, care au urmat acest curs în anii anteriori, ridicând efectivul de 
paramedici la nivelul inspectoratului la 207 ceea ce reprezintă 46% din personalul operativ. 

B. Intervenţii ale SVSU/SPSU 

După tipul de intervenţie Serviciile Voluntare şi Private pentru Situaţii de Urgenţă au intervenit 

şi participat alături de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”Lt. col. Dumitru Petrescu” al Judeţului 

Gorj, după cum urmează: 

Tipul intervenţiei 

I.S.U. în 

cooperare cu 

S.V.S.U.  

I.S.U. în 

cooperare cu 

S.P.S.U. 

I.S.U. în cooperare 

cu 

S.V.S.U. / S.P.S.U. 

S.V.S.U.  

Total = 106 din care: 94 2 6 4 

- Incendii 60 2 4 3 

- Alte situaţii de 

urgenţă 
22 

0 2 
0 

- Arderi necontrolate 6 0 0 1 

- Salvări animale 3 0 0 0 

- Alte intervenţii 3 0 0 0 

Pe timpul intervenţiilor în situaţii de urgenţă I.S.U.J. Gorj a fost sprijinit de către  381 voluntari  şi 

887 civili, cu o medie de aproximativ 4 voluntari  /intervenţie. 

Pe lângă activitatea de monitorizare şi coordonare operaţională a structurilor operative, Centrul 

Operaţional a desfăşurat activităţi specifice pentru planificarea, pregătirea, organizarea, conducerea şi 

desfăşurarea acţiunilor de intervenţie, în scopul asigurării însuşirii cunoştinţelor teoretice, formării 

deprinderilor şi aptitudinilor necesare menţinerii şi creşterii capacităţii de intervenţie a unităţii şi 

subunităţilor, îndeplinirii misiunilor specifice, independent sau în comun cu alte forţe de intervenţie din 

Sistemul Judeţean de Management al Situaţiilor de Urgenţă. În anul 2014 au fost planificate, organizate şi 

desfăşurate 4 exerciţii cu forţe şi mijloace în teren (EXFT).   

 Activitatea de înştiinţare a CLSU, instituţiilor cu atribuţii şi operatorilor economici  din  C.J.S.U. s-
a materializat prin transmiterea 8 avertizari meteorologică „COD PORTOCALIU”, 26 atenţionări 
meteorologice „COD GALBEN”, 102 avertizări „COD GALBEN” de fenomene meteorologice periculoase 
imediate, 1 atenţionare hidrologice „COD ROŞU”, 2 atenţionări hidrologice „COD ROŞU” pentru fenomene 
imediate, 15 avertizări hidrologice „COD PORTOCALIU”, 38 atenţionări hidrologice „COD GALBEN” şi 19 
informări meteorologice. 
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2. ACTIVITATEA DE PREVENIRE a fost planificată şi desfăşurată conform prevederilor O.M.A.I. nr. 

89 din 08 iulie 2013 pentru aprobarea „Regulamentului de planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare 

a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă” şi a Planului cu activităţile de prevenire pentru anul 2014 

nr. 2.813.007 din 07.01.2014, în scopul preîntâmpinării, reducerii sau eliminării riscurilor de producere a 

situaţiilor de urgenţă pentru îndeplinirea principalelor obiective. 

Obiectivele activităţii de prevenire au vizat: 

- asigurarea respectării prevederilor actelor normative şi a celorlalte reglementări privind apărarea 
împotriva incendiilor, protecţiei civile şi dezastrelor; 
- identificarea, evaluarea şi analiza pericolelor potenţiale, aprecierea probabilităţii de apariţie şi a 
consecinţelor riscurilor pentru viaţa oamenilor, mediu şi bunuri materiale; 
- informarea populaţiei privind riscurile identificate, planificarea şi desfăşurarea pregătirii pentru 
intervenţie şi protecţie în caz de situaţii de urgenţă; 
- implicarea activă a serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă în activităţile de informare 
preventivă şi conştientizare a populaţiei la nivel local, premergător perioadelor cu incidenţă crescută a 
incendiilor, arderilor necontrolate, inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, etc.; 
- reducerea numărului de incendii şi în special al celor de la locuinţele/gospodăriile populaţiei şi implicit 
al numărului victimelor rezultate din acestea. 

În activitatea desfăşurată s-a urmărit, în mod prioritar, asigurarea măsurilor de prevenire şi 

stingere a incendiilor la gospodăriile populaţiei, la clădirile publice şi cu aglomerări de persoane, din 

domeniul ocrotirii sănătăţii, turismului, educaţiei, cultelor, precum şi la operatorii economici cu grad 

ridicat de pericol care desfăşoară activităţi în care sunt implicate substanţe periculoase, la cele din 

domeniul silvic, exploatarea şi prelucrarea lemnului, industriei petroliere, agriculturii şi alimentaţiei. 

Analiza modului în care activitatea de prevenire şi-a atins obiectivele stabilite  

2.1. Activitatea de avizare-autorizare 

 Pe parcursul anului 2014 cadrele inspecţiei au analizat un număr de 297 (290 în 2013, 

reprezentând creştere cu 2,4%) documentaţii în vederea emiterii avizelor şi/sau autorizaţiilor de 

specialitate. 

           În urma verificărilor au fost eliberate 165 avize, din care: 95 avize pentru transportul deşeurilor 

periculoase, 60 avize de securitate la incendiu, 7 avize pentru planuri de evacuare în situaţii de urgenţă, 3 

avize la planuri de urgenţă internă şi 77 autorizaţii şi acorduri, din care: 40 de autorizaţii de securitate la 

incendiu, o  autorizaţie de protecţie civilă, 21 acorduri de securitate la incendiu pentru organizarea şi 

desfăşurarea jocurilor de artificii şi 16 acorduri pentru comercializarea articolelor pirotehnice. 

          Datorită nerespectării normelor, normativelor şi a legislaţiei în vigoare în domeniul proiectării şi 

realizării construcţiilor, au fost respinse 61 (76 în 2013, reprezentând scădere cu 24,6%) cereri de eliberare 

a avizelor şi autorizaţiilor de securitate la incendiu şi protecţie civilă. 

 

2.2 Activitatea de control  

Activitatea de control a fost concretizată prin planificarea şi executarea unui număr de 1903 (1588 

în 2013, reprezentând creştere cu 19,8%) controale de prevenire, din care: 894 (331 în 2013, reprezentând 

creştere de aproximativ 3 ori) instituţii publice, 765 (1009 în 2013, reprezentând scădere cu 32%) 

operatori economici, 141 (148 în 2013, reprezentând scădere cu 4,7%) controale la cele 70 localităţi din 

judeţ, 72 (89 în 2013, reprezentând scădere cu 23,6%) obiective de investiţii, 13 (1 în 2013, reprezentând 

creştere de 13 ori) societăţi/institute de proiectare, 8 (8 în 2013, a rămas constant) obiective ale căror 
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activităţi prezintă pericol de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, 10 (1 în 2013, 

reprezentând creştere de 10 ori) construcţii hidrotehnice. În anul curent nu au fost executate controale 

la puncte de comandă faţă de un control în anul 2013. 

Se observă o creştere cu 19,83% a numărului total de controale faţă de aceiaşi perioadă a anului 

trecut, acest lucru datorându-se faptului că în acest an au avut loc alegerile pentru Parlamentul 

European şi pentru Preşedintele României. 

Cu ocazia activităţilor de control au fost constatate 5453 (3805 în 2013, reprezentând creştere 

cu 43,3%) nereguli şi deficienţe de natură organizatorică şi tehnică. Din totalul acestora, 914 (747 în 

2013, reprezentând creştere cu 22,3%) nereguli şi deficienţe au fost soluţionate operativ de către 

inspectori, iar pentru celelalte 4539 (3058 în 2013, reprezentând creştere cu 48,4%) nereguli, factorii de 

decizie ai unităţilor administrativ-teritoriale, instituţiilor publice precum şi operatorilor economici 

verificaţi au dispus măsuri de remediere cu termene şi responsabilităţi concrete. Pe timpul controalelor 

au fost aplicate un număr de 3196 (2166 în 2013, reprezentând creştere cu 47,5%) sancţiuni 

contravenţionale din care 2697 (1394 în 2013, reprezentând creştere cu 93,5%) avertismente şi 499 (772 

în 2013, reprezentând scădere de 54,7%)  amenzi contravenţionale în cuantum de 228.300 lei (342.100 

lei în 2013, reprezentând scădere cu 49,8%). 

Au fost executate 1053 verificări, din care 27 adăposturi, o localitate aflată în zona de planificare 

la urgenţă, 12 localităţi aflate în zona de inundabilitate, 38 zone cu alunecări sau prăbuşiri de teren, 15 

localităţi afectate de alunecări sau prăbuşiri de teren, 163 sirene de alarmare şi 797 spaţii de evacuare. 

2.3. Exerciţii de alarmare şi evacuare 

Pe timpul controalelor au fost desfăşurate 1029 (956 în 2013, reprezentând creştere cu 7,6%) 

exerciţii de alarmare în caz de incendiu şi 339 (243 în 2013, reprezentând creştere cu 39,5%)  exerciţii de 

alarmare în situaţii de protecţie civilă. 

 

 

2.4. Servicii voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă 

În primele 11 luni ale anului au fost controlate 70 (70 în 2013) servicii voluntare pentru situaţii de 

urgenţă şi 12 (10 în 2013, reprezentând creştere cu 20%) servicii private pentru situaţii de urgenţă. 

Pe timpul controalelor la servicii au fost organizate şi s-au desfăşurat 71 (72 în 2013, reprezentând 

scădere cu 1,4%)  exerciţii şi aplicaţii cu serviciile voluntare şi 13 (10 în 2013, reprezentând creştere cu 

30%) cu serviciile private pentru situaţii de urgenţă. 

2.5 Activitatea de informare preventivă 

Pe parcursul anului 2014 activitatea de informare preventivă a populaţiei cu privire la riscurile 

existente şi modul de comportare în cazul producerii unor situaţii de urgenţă a fost concretizată prin 

întocmirea şi editarea a 2 reviste (Protecţia Civilă şi Pompierii Gorjeni), 3 materiale video, 8 materiale şi 

articole preventive, 1 afişe, 7 pliante, prin participarea la 16 emisiuni radio şi 7 emisiuni TV. 

În anul 2014 au fost încheiate un număr de 15 protocoale de pregătire a preşcolarilor şi elevilor şi 

un protocol de pregătire a persoanelor private de libertate cu Penitenciarul Tg-Jiu, activităţile 

desfăşurându-se conform programelor calendar ale acestora. 

Au mai fost organizate şi desfăşurate cca. 2100 activităţi de infomare preventivă pe timpul şi 

respectiv în afara controalelor, cu ocazia Zilelor Protecţiei Civile şi Pompierilor din România, cu ocazia 
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programului extraşcolar „Să ştii mai multe, să fii mai bun”, pe timpul vacanţei de vară în taberele de 

agrement din judeţ, etc. 

Pe parcursul anului 2014 în cadrul activităţilor de informare preventivă desfăşurate au fost 

distribuite peste  1300  afişe, flyer-e şi sticker-e ale Campaniilor naţionale de informare şi educare 

preventivă „F.O.C. – Flăcările Omoară Copii”, „R.I.S.C. – Renunţă Improvizaţiile Sunt Catastrofale” şi „RISC 

– Siguranţa nu e un joc de noroc”. 

2.6 Activitatea de pregătire a populaţiei  

Activitatea de pregătire a populaţiei în domeniul situaţiilor de urgenţă s-a desfăşurat Conform 

„Planului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă pe anul 2013” aprobat cu Ordinul prefectului 

judeţului Gorj nr. 54 din 11.02.2014, prin cursuri  organizate de Centrul Naţional de Perfecţionare a 

Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă - Ciolpani şi Centrul Zonal de Pregătire pentru 

Protecţie Civilă din Craiova şi prin convocări, instructaje, aplicaţii, exerciţii şi concursuri organizate de 

Inspectorat. 

Conform „Programului de pregătire a specialiştilor din compartimentele de prevenire din cadrul 

serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă” întocmit în vederea implementării OMAI nr. 250/2010, a 

fost planificată şi desfăşurată o serie de pregătire a specialiştilor de prevenire din serviciile voluntare. 

Astfel, în anul 2014 au fost organizate şi s-au desfăşurat 23 exerciţii de alarmare publică, 12 

convocări şi instructaje de pregătire cu persoanele cu atribuţii în managementul situaţiilor de urgenţă de 

la nivelul judeţului, 7 exerciţii de testare a planurilor de urgenţă externă la operatorii economici ale căror 

activităţi prezintă pericole de accidente majore, 2 concursuri pentru pregătirea elevilor precum şi 

concursurile profesionale ale serviciilor voluntare/private pentru situaţii de urgenţă. 

Prezenţa personalului planificat la cursuri la cele 2 centre de pregătire în anul 2014 a fost de 

47,92%, astfel procentul de participare la Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru 

Managementul Situaţiilor de Urgenţă – Ciolpani a fost de 33,33%, iar la Centrul Zonal de Pregătire pentru 

Protecţie Civilă din Craiova a fost de 62,5%. 

Menţionăm că persoanele ce au absentat nemotivat la cursuri au fost sancţionate contravenţional 

conform prevederilor legale în vigoare. 

 2.7. Alte activităţi 

 - Soluţionarea petiţiilor şi sesizări 

În decursul perioadei analizate au fost înregistrate 8 (26 în 2013, reprezentând scădere de peste 

3 ori) petiţii şi sesizări adresate unităţii, privind nerespectarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor 

şi protecţiei civile, care au fost verificate şi rezolvate în termenul legal. 

- Misiuni speciale 

În perioada analizată cadrele inspecţiei au participat la 13 (11 în 2013, reprezentând creştere cu 

18,2%) misiuni speciale ocazionate de vizita demnitarilor în judeţ şi alegerile europarlamentare şi 

prezidenţiale. 

- Cercetarea cauzelor de incendii 

S-a participat la 5 (3 în 2013, reprezentând creştere cu 66,67%) cercetări cauze ale incendiilor 

produse. 

- Asanare 
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Pe linia asanării teritoriului de muniţia rămasă neexplodată din timpul conflictelor armate s-au 

executat 9 (7 în 2013, reprezentând creştere cu 28,57%) misiuni. Aceste misiuni au constat în ridicarea şi 

depozitarea a 2 proiectile explozive calibru 76mm, 1 proiectil exploziv 57mm, o bombă aruncător 82mm 

cu focos, 2 bombe aruncător 82mm fără focos, 2 corpuri proiectil exploziv 76mm fără focos, 1 proiectil de 

aruncător 82mm fără focos şi 1 fragment dintr-un proiectil exploziv 76mm, precum şi 1 focos proiectil 

76mm. Pe timpul îndeplinirii acestor misiuni nu au avut loc incidente. 

- Audituri de specialitate 

În primele 11 luni ale anului cadrele inspecţiei au planificat şi desfăşurat 5 (7 în 2013, reprezentând 

scădere cu 40%) audituri de specialitate la persoanele juridice atestate să desfăşoare activităţi în domeniul 

de referinţă. 

- Îndrumare cercuri elevi 

Au fost îndrumate 39 (38 în 2013, reprezentând creştere cu 2,63%) cercuri de elevi „Prietenii 

pompierilor” şi  39 (46 în 2013, reprezentând scădere cu 18%) cercuri „Cu viaţa mea, apăr viaţa”. 

 

III.  COOPERAREA INTRA ŞI INTERINSTITUŢIONALĂ 

Pentru conducerea şi desfăşurarea acţiunilor de intervenţie şi a altor misiuni specifice au fost 
elaborate şi actualizate documente operative şi s-au desfăşurat activităţi, materializate în:  

 Planul cu principalele activităţi ale inspectoratului; 

 12 planuri de măsuri/acţiune pentru asigurarea misiunilor specifice în anumite situaţii 
specifice ordinii şi siguranţei publice/evenimente publice organizate la nivel judeţean; 

 Planul roşu de intervenţie al judeţului Gorj în cazul accidentelor cu victime multiple; 

 Au fost centralizate şi transmise către IGSU, date şi informaţii în vederea elaborării 
registrului cu capabilităţi la nivel naţional. 

 S-a asigurat funcţionarea Secretariatului Tehnic Permanent şi desfăşurarea operativă a 
şedinţelor C.J.S.U. Gorj. 

 S-au organizate şi desfăşurate 4 exerciţii cu forţe şi mijloace în teren împreună cu forţe 
de intervenţie din Sistemul Judeţean de Management al Situaţiilor de Urgenţă. 
 

IV. ACCESARE FONDURI EUROPENE 

I.S.U.J. Gorj în calitate de beneficiar, ca urmare a continuării proiectului „Extinderea dotării cu 

echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă în regiunea sud-vest Oltenia” 

din cadrul Programul Operaţional Regional, proiect implementat de  Asociaţia de Dezvoltare 

Intercomunitară S-V Oltenia, a fost dotat cu o autospeciala complexă de intervenţie, descarcerare şi 

acordarea asistenţei medicale de urgenţă  şi o autospecială de intervenţie şi salvare de la înălţime.  

Autospeciala complexă de intervenţie, descarcerare şi acordarea asistenţei medicale de urgenţă 

– FRAP, aceasta a intrat în dotarea GI. Nr. 2 Hurezani / Secţia Pompieri Turceni la începutul anului 2014, 

iar autospecială de intervenţie şi salvare de la înălţime va intrat în dotarea GI. Nr. 1 Tg-Jiu / Detaşamentul 

de Pompieri Tg-Jiu la începutul anului 2015. Programul Operaţional Regional va continua cu un nou proiect 

pentru perioada 2014-2016, iar inspectoratul va fi dotat cu o autoşenilată şi o autospecială  complexă de 

intervenţie FRAP. 
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XII. DEZVOLTAREA ȘI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII 

 

1. Infrastructură rutieră  

 Activitatea de întreţinere şi reparaţii drumuri publice judeţene 
 
Prin efectuarea lucrărilor de întreţinere şi  reparaţii curente la drumurile publice de interes 

judeţean, au fost prevăzute credite bugetare în sumă de 18.239.560 lei, din care s-au înregistrat plăţi în 
valoare de 16.182.097,19 lei. 

Drumurile publice judeţene sunt componente principale ale sistemului de infrastructură judeţean, 
iar întreținerea și repararea lor reprezintă o prioritate pentru judeţul Gorj, cu impact semnificativ şi 
benefic în dezvoltarea obiectivelor socio-economice, prin descongestionarea şi fluidizarea circulaţiei, 
facilitarea legăturilor interjudeţene şi a legăturilor cu şi între căile rutiere principale, prin reducerea 
timpului şi a costurilor de transport, îmbunătăţirea accesului şi creşterea eficienţei administrării reţelei 
judeţene şi, mai ales, valorificarea potenţialului turistic şi economic, precum şi desfăşurarea unui trafic 
rutier în condiţii normale de siguranţă şi transport.   

Reţeaua de drumuri publice judeţene este constituită dintr-un număr de 34 de drumuri judeţene, 
cu o lungime totală de 837 de km, drumuri cu o stare de viabilitate precară, determinată atât de structura 
rutieră îmbătrânită şi ieşită din perioada normală de funcţionare (circa 60%), cât şi de traficul de mare 
tonaj, în continuă creştere pe marea majoritate a acestora. 

Pentru anul 2014, Unitatea Administrativ Teritorială -  Judeţul Gorj şi-a propus și a  executat o paletă 
largă de lucrări de întreţinere, care asigură o stare de viabilitate corespunzătoare reţelei de drumuri 
publice judeţene, în scopul încadrării în strategia de viabilizare a celor 34 de drumuri judeţene. 

Realizarea lucrărilor de întreţinere curentă a fost efectuată conform prevederilor ,,Normativului 
privind lucrările de întreţinere şi reparare a drumurilor publice”, indicativ AND 554-2002, a reglementărilor 
tehnice şi a standardelor din domeniu în vigoare. 

Întreţinerea curentă a reţelei de drumuri publice judeţene de pe raza judeţului Gorj a fost realizată 
în scopul menţinerii acestora la nivelul standardelor şi reglementărilor tehnice în vigoare privind calitatea 
şi siguranţa traficului. 

Lucrările au fost realizate pe bază de comandă, în funcţie de bugetul alocat cu această destinație. 
 
Principalele categorii de lucrări care s-au executat sunt prezentate în tabelul  de mai jos: 

Nr. 
crt. 

Simbol 
articol 

Denumire articol U.M. 

1 101.1. 
Întreţinerea părţii carosabile specifice tipului de 

îmbrăcăminte 
  

2 101.1.1. Întreţinere îmbrăcăminţi asfaltice   

  Plombări execuţie 100 mp 

  Colmatarea fisurilor şi crăpăturilor execuţie 100 ml 

  Badijonarea suprafeţelor poroase execuţie 100 mp 

3 101.1.2. Întreţinere îmbrăcăminţi cu lianţi hidraulici   

  Colmatarea rosturilor şi crăpăturilor execuţie 100 ml 

  Refaceri dale execuţie 100 mp 

4 101.1.5. Întreţinerea drumurilor pietruite   
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Greblarea pietrei alergătoare şi aşternerea pe drum, 

aprovizionarea cu materiale pietroase în val până la 300 
mc/km 

execuţie km 

  Scarificare şi reprofilare drum execuţie 100 mp 

5 101.2. Întreţinere comună tuturor drumurilor   

6 101.2.1. Întreţinere platformă drum   

  Curăţire platforme drumuri de materiale aduse de viituri execuţie mc 

  Tratarea burduşirilor execuţie 100 mp 

  Aducerea la profil a acostamentelor prin tăiere manuală execuţie 100 mp 

  Aducerea la profil a acostamentelor prin tăiere mecanică execuţie 100 mp 

  Completarea acostamentelor şi nivelări la cotă execuţie mc 

  Tăieri de cavalieri execuţie mc 

7 101.2.2. Asigurarea scurgerii apelor   

  Curăţire şanţuri execuţie ml 

  Executarea şanţurilor de pământ execuţie ml 

  Desfundare şanţuri execuţie ml 

  Întreţinere drenuri execuţie 100 ml 

  
Amenajări ale torenţilor şi canalelor de evacuare până la 

200 m lungime 
execuţie 100 ml 

8 101.2.3. Întreţinerea mijloacelor pentru siguranţa circulaţiei   

  Întreţinerea indicatoarelor de km (borne) execuţie buc 

  Întreţinere parapet elastic execuţie 100 ml 

  Întreţinere parapet rigid execuţie 100 ml 

  Văruirea plantaţiilor şi accesoriilor (coronamente etc.) execuţie mp 

9 101.2.4. Asigurarea esteticii rutiere   

  Revizii curente şi intervenţii operative execuţie ore 

  Cosirea vegetaţiei ierboase execuţie 100 mp 

10 101.2.5. Întreţinerea drumurilor laterale   

  
Aducerea la profil şi întreţineri locale, asigurarea scurgerii 

apelor - drumuri laterale 
execuţie buc 

11 101.3. Întreţinerea curentă a podurilor   

12 101.3.1. Poduri din beton   

  
Reparaţii tencuieli, curăţirea căii de noroi, desfundarea 

gurilor de scurgere, reparaţii parapete, trotuare, sferturi 
de con 

execuţie ml 

13 101.3.2. Întreţinerea albiilor din zona podurilor   

  
Înlăturarea din albii a depunerilor, curăţirea de răgălii a 

infrastructurii şi a albiilor 
execuţie 100 mp 

  Reparaţii izolate la praguri de fund şi la apărări de maluri execuţie buc 

14 101.3.3. Întreţinerea podeţelor   

  
Reparaţii izolate la coronamentele aripilor, camere de 
liniştire, peree, desfundări şi decolmatări de podeţe 

execuţie buc 

15 102 Întreţinere curentă pe timp de iarnă   

16 102.2. Aprovizionare nisip + transport în baze execuţie mc 

 
Aprovizionare sare + transport în baze execuţie to 
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Transport nisip în depozite mici, figurat execuţie mc 

Amestec nisip + sare execuţie mc 

17 102.5. 
Prevenirea şi combaterea lunecuşului şi înzăpezirii 

drumurilor publice 
execuţie mc 

  Curăţirea manuală a zăpezii afânate 15 cm execuţie 100 mp 

  Curăţirea manuală a zăpezii afânate 16-25 cm execuţie 100 mp 

  Curăţirea manuală a zăpezii afânate 26-35 cm execuţie 100 mp 

  Curăţirea manuală a zăpezii afânate 36-50 cm execuţie 100 mp 

  Curăţirea manuală a zăpezii îmbibate cu apă 15 cm execuţie 100 mp 

  Curăţirea manuală a zăpezii îmbibate cu apă 16-25 cm execuţie 100 mp 

  Curăţirea manuală a zăpezii îmbibate cu apă 26-35 cm execuţie 100 mp 

  Curăţirea manuală a zăpezii îngheţate 15 cm execuţie 100 mp 

  Curăţirea manuală a zăpezii îngheţate 16-25 cm execuţie 100 mp 

  Curăţirea manuală a zăpezii îngheţate 26-35 cm execuţie 100 mp 

  
Combaterea poleiului prin aşternere de material 

antiderapant manual 
execuţie to 

  
Combaterea poleiului prin aşternere de material 

antiderapant mecanizat 
execuţie to 

  Informare operativă pe timp de noapte şi sărbători execuţie ore 

  Informare operativă în timpul programului execuţie ore 

  Curăţirea mecanizată a zăpezii execuţie mii lei 

  Utilaje deszăpezire - aşteptare I execuţie mii lei 

  Utilaje deszăpezire - aşteptare II execuţie mii lei 

18 103 Tratamente bituminoase execuţie km 

19 106 Covoare bituminoase 
execuţie 

100 mp 
proiectare 

20 107 Siguranţa rutieră   

21 107.1. 
Aprovizionare şi montare cu indicatoare rutiere, stâlpi, 

stâlpişori de dirijare 
execuţie 100 buc 

22 107.2.1. Aprovizionare şi montare parapet execuţie ml 

23 107.2.2. Aprovizionare şi montare borne execuţie buc 

24 107.3.1. Executarea marcajelor longitudinale execuţie km 

25 107.3.2. Executarea marcajelor transversale execuţie mp 

26 107.4. 
Amenajarea locurilor de parcare, inclusiv procurarea 
dotărilor (coşuri de gunoi, mese, scaune, jardiniere) 

execuţie 
buc 

proiectare 

27 107.5.1. Amenajarea intersecţiilor (sensuri giratorii) 
execuţie 

buc 
proiectare 

28 107.5.2. Amenajarea intersecţiilor cu drumuri laterale 
execuţie 

buc 
proiectare 

29 108 Plantaţii rutiere   

30 108.2. Întreţinere, completări şi defrişări pe zona şi spaţiile verzi execuţie 100 mp 

31 111 Protejarea corpului şi platformei drumului   

32 111.2.1. Şanţuri dalate 
execuţie 

ml 
proiectare 

33 111.2.2. Şanţuri pereate execuţie ml 
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proiectare 

34 111.3. Drenuri 
execuţie 

100 ml 
proiectare 

35 111.5. Ziduri de sprijin din b.a. 
execuţie 

ml 
proiectare 

36 111.6. Drumuri de acces 
execuţie 

buc 
proiectare 

37 111.7. 
Amenajarea platformei pentru verificarea tonajelor 

autovehiculelor 
execuţie 

buc 
proiectare 

38 111.8. Întreţineri drumuri pietruite execuţie km 

39 112 Întreţinerea periodică a podurilor şi podeţelor   

  

Înlocuirea hidroizolaţiei pe cale; înlocuire borduri; 
înlocuire parapet; înlocuire dispozitive pentru acoperirea 

rosturilor de dilataţie; refaceri ale betonului degradat 
prin torcretare; consolidarea elementelor din beton 

armat 

execuţie 

ml 

proiectare 

 113 Lucrări accidentale   

40 113.1. Lucrări accidentale 
execuţie 

ml 
proiectare 

41 113.2. Refaceri după inundaţii 
execuţie 

100 mp 
proiectare 

42 113.3. Aducerea drumurilor la starea tehnică iniţială 
execuţie 

km 
proiectare 

43 114 Îmbrăcăminte asfaltică uşoară 
execuţie 

km 
proiectare 

44 115 Ranforsări ale sistemului rutier 
execuţie 

km 
proiectare 

45 118 Definitivări podeţe   

46 118.1. Podeţ Ø 600 
execuţie 

buc 
proiectare 

47 118.2. Podeţ Ø 800 
execuţie 

buc 
proiectare 

48 118.3. Podeţ Ø 1000 
execuţie 

buc 
proiectare 

 
        Dintre lucrările de întreținere și reparare exacte importante enumerăm:  

1. Covoare bituminoase în valoare totală de 4.573.370,18 lei; 
2. Imbrăcăminți asfaltice ușoare în valoare totală de 2.097.292,07 lei; 
3. Întreținere drumuri pietruite în valoare totală de 292.704,98 lei; 
4. Marcaje rutiere longitudinale transversale și lucrări de siguranța circulației pe rețeaua de drumuri  

publice județene în valoare de  31.272,47 lei; 
5. Șanțuri dalate în valoare totală de 43.954,46 lei; 
6. Podețe tubulare în valoare de 78.465,02 lei. 

  



Consiliul Județean Gorj             Raportul Președintelui 2014 

 
 

282 
 

Pentru activitatea de întreținere și reparații efectuată pe drumurile publice județene, în anul 2014 
s-au efectuat plăți în valoare de 16.182.097,19 lei, din care 16.039.560,72 lei pentru activitate de 
întreținere și reparare propriu zisă și 142.536,17 lei  pentru siguranța circulației. 
 

I. CHELTUIELI DE INVESTIŢII 
 

În cadrul titlului de cheltuieli „active nefinanciare” au fost efectuate plăţi în sumă de 
17.669.491,17 lei, creditele bugetare fiind în sumă de 21.156.390 lei.  

Analizând execuţia obiectivelor investiţionale programate pe drumurile publice judeţene, atât în 
privinţa serviciilor de proiectare, cât şi referitor la realizarea lucrărilor prevăzute în cadrul listelor de 
investiţii, situaţia, pentru fiecare obiectiv în parte, se prezintă astfel:  

 

 EXECUȚIE LUCRĂRI Consolidare terasamente pe DJ 664A, km 1+900 – km 2+300, Rugi, 
com. Turcinești, jud. Gorj 

 
Obiectivul de investiție  Consolidare terasamente pe DJ 664A, km 1+900 – km 2+300, Rugi, com. 

Turcinești, jud. Gorj a fost cuprins în Lista cheltuielilor de investiții  pe anul 2014, în cadrul capitolului 
bugetar 84.02. 

Pentru aducerea drumului județean într-o stare tehnică corespunzătoare, impusă prin standardele 
în vigoare privind siguranţa circulaţiei rutiere, au fost necesare măsuri minime, cum ar fi: lucrări la 
infrastructură, suprastructură, dispozitive de scurgere a apelor și podețe. 

Descrierea generală a lucrărilor: 
Drumul județean 664A are lungimea reală de 18+920 km, poziția kilometrică 0 aflându-se la 

intersecția cu DJ 664, în localitatea Turcinești. DJ 664A trece prin următoarele localități: Turcinești - la km 
0+000, Rugi - la km 2+780, Curpeni - la km 7+350, Alexeni - la km 10+300, Stănești - la km 12+400 și Ursați 
- la km 18+920. 

Alunecarea de teren este situată la km 1+900, în localitatea Rugi din comuna Turcinești și se 
desfășoară pe o lungime de 300 m, pe partea dreaptă în sensul de mers.   
  

 
DJ 664 A (DJ664)Turcineşti – Rugi – Curpeni – Stăneşti – Căleşti – Ursaţi(DJ672B),     18,920 km 

 
Descrierea lucrărilor de consolidare proiectate 
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Reamenajare carosabil și acostamente 
Reamenajarea carosabilului constă în aplicarea unei îmbrăcăminți asfaltice, astfel:   
A – structura rutieră nouă  - în zona consolidării  în suprafață de 877 mp; 

       B – sistem rutier existent consolidat -  reamenajarea carosabilului prin aplicarea unei  
îmbrăcaminți asfaltice  în suprafață de 866 mp. 
        Pentru impermeabilizarea acostamentelor se realizează două straturi de beton asfaltic de 4 cm 
BA16 și  6 cm BAD25, așezat pe un strat de piatră spartă de 12 cm grosime  și balast 30 cm pe o lățime 
de 75 cm, S = 195 mp. Pentru zonele unde nu sunt lucrări de consolidare, acostamentul se realizează 
din piatră spartă de 15 cm grosime, pe o lățime de 75 cm în suprafață de 210 mp. 
         Pentru scurgerea apelor accidentale din sistemul rutier se fac drenuri transversale, cu adâncime 
variabilă între 1,00 m și 1,50 m și o lățime de 1,00 m. 

     În profil transversal, drumul va avea o lățime de 6 m, cu panta de 2,5%, iar acostamentele vor 
avea o pantă de 4%. În zona centrală, partea carosabilă se va racorda cu arc de cerc sau pantă unică, 
conform profilelor transversale. 

 Amenajare ziduri pe coloane  
Consolidarea terasamentelor în această zonă se realizează pe tronsoane de ziduri de sprijin, 

fundate pe coloane Benotto. Tronsoanele vor avea o lungime de 10 m cu 5 coloane așezate în zig-zag, 
solidarizate între ele cu un radier din beton armat de 10 x 3.70 x 2m. Pentru consolidare se vor amplasa 
11 tronsoane cu un spațiu între ele de 5 cm. 

Pe radierul coloanelor se va poza un zid de sprijin din beton armat cu elevația variabilă 3,70 – 
6,20 m, lățime la coronament de 0.6 m și lățime la rost elevație fundație de 1,50 m. 

Pentru scurgerea apelor s-a prevăzut un dren din bolovani de râu de 0,50 m pe înălțime variabilă 
între 3,00 și 4,50 m cu barbacane Φ75 mm PVC, câte 5 barbacane pe tronson zid. 

La baza zidului se va realiza un șanț pereat armat pentru deversarea apelor pluviale rezultate pe 
partea carosabilă, cât și din drenuri, având la bază o lățime de 50 cm. 

Protecția auto se va face cu parapeți auto de tip greu, stâlpi metalici, amortizoare și lise metalice 
din 3 în 3 m. 

Amenajare ziduri – parapeți adînciți 
Pentru consolidarea terasamentelor din zona drumului, respectiv a părții carosabile, s-au prevăzut 

parapeți adânciți armați pe lungimile de 50 m  dreapta în continuarea zidului pe coloane și 100 m stânga 
în zona zidului pe coloane. Parapeții adânciți se vor realiza pe tronsoane de 10 m, având la bază o lățime 
de 2,5 m și o înălțime de 1,00 m, pe care va rezema o elevație din beton armat cu înălțimea de 1,00 m și 
o lățime de 0,5 m. Pentru scurgerea apelor s-au prevăzut drenuri din bolovani de râu și barbacane PVC 
Φ75 mm. 

Protecția auto se va face cu parapeți auto de tip greu, stâlpi metalici, amortizoare și lise metalice 
din 3 în 3 m. 

Șanțuri pereate pe taluz              
        Pentru scurgerea apelor din zona drumului, respectiv a taluzului prăbușit, se  realizează  următoarele 
șanțuri pereate: șanț pereat tip I, L = 138 m și șanț pereat tip II, L = 135 m. 
        Se vor prevedea 5 cămine de vizitare pentru decolmatare și curățire, iar pentru scurgerea la capătul 
drenului se va asigura un cap de dren din beton simplu.  
        Pentru racordarea șanțului dalat existent care produce, prin descărcarea neamenajată a apelor, 
degradarea terenului (infiltrații în zona de taluz) se va face o canalizare din PVC Φ300 pe o lungime de 18 
m. Prin acest racord, se dirijează apele într-un cămin și, de aici spre exterior, prin șanțul proiectat în 
lungime de 138 m. 
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În anul 2014, a fost semnat contractul de execuție a lucrărilor, acestea fiind demarate conform 
ordinului de începere nr. 10212, emis în data de 18.08.2014. 
 Până în prezent, au fost executate lucrări care au constat în consolidarea terasamentelor, pe 
tronsoane de ziduri de sprijin, fundate pe coloane Benotto, tronsoane cu o lungime de 10 m, cu 5 coloane 
așezate în zig-zag solidarizate între ele cu un radier din beton armat. Pentru consolidare, au fost amplasate 
11 tronsoane, cu un spațiu între ele de 5 cm. 

Pe radierul coloanelor, s-a pozat un zid de sprijin din beton armat cu elevația variabilă 3,70 – 6,20 
m, lățime la coronament de 0.6 m și lățime la rost elevație fundație de 1,50 m. 

        
Lucrări executate în anul 2014,  

pe DJ 664A, km 1+900 – km 2+300, Rugi, com. Turcinești  
 

Pentru obiectivul de investiție execuție lucrări Consolidare terasamente pe DJ 664A, km 1+900 – 
km 2+300, Rugi, com. Turcinești, jud. Gorj, în anul 2014 au fost efectuate plăți în valoare de 1.462.380 
lei. 
 

 EXECUȚIE LUCRĂRI Consolidare terasamente pe DJ 675A, km 10+400, com. Berlești, 
Județul Gorj 

 
Obiectivul de investiție  Consolidare terasamente pe DJ 675A, km 10+400, com. Berlești, Județul Gorj 

a fost cuprins în Lista cheltuielilor de investiții  pe anul 2014, în cadrul capitolului bugetar 84.02. 
Indicatorii tehnico-economici, conform proiectului tehnic, au fost aprobaţi prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean Gorj nr. 60 din 26.10.2012. 
Pentru aducerea drumului județean într-o stare tehnică corespunzătoare, impusă prin standardele 

în vigoare privind siguranţa circulaţiei rutiere, au fost necesare măsuri minime, cum ar fi: lucrări la 
infrastructură, suprastructură,  dispozitive de scurgere a apelor și podețe. 

 
În anul 2014, au fost executate și finalizate lucrările de Consolidare terasamente pe DJ 675A, km 

10+400, com. Berlești, Județul Gorj. 
Principalele categorii de lucrări executate, au fost: 

 reamenajare carosabil și acostamente; 

 amenajare ziduri pe coloane; 

 amenajare podeț. 
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Lucrări executate pe DJ 675A, la km 10+500 
 

În data de 30.07.2014, a fost efectuată recepția la terminarea lucrărilor, astfel că  pentru execuția 
și finalizarea obiectivului de investiție execuție lucrări Consolidare terasamente pe DJ 675A, km 10+400, 
com. Berlești, Județul Gorj, în anul 2014 au fost efectuate plăți în valoare de 329.788,77 lei. 

 

 EXECUȚIE LUCRĂRI Reabilitare sistem rutier pe DJ 665 D, km 0+000 - km 4+810,  Pociovalişte (DN 
67 C) - Siteşti - Bumbeşti Piţic (DN 67), judeţul Gorj   

 
Obiectivul de investiție  Reabilitare sistem rutier pe DJ 665 D, km 0+000 - km 4+810,  Pociovalişte 

(DN 67 C) - Siteşti - Bumbeşti Piţic (DN 67), judeţul Gorj  a fost cuprins în Lista cheltuielilor de investiții  pe 
anul 2014, în cadrul capitolului bugetar  84.02. 

Indicatorii tehnico-economici, conform proiectului tehnic, au fost aprobaţi prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Gorj nr. 99 din 27.11.2011. 

 
Drumul județean 665D are lungimea reală de 4+740 km, poziția kilometrică 0 aflându-se la 

intersecția cu DN 67C, în localitatea Pociovaliște.  
DJ 665D trece prin următoarele localități: Pociovaliște - la km 0+000, Sitești - la km 1+500 și 

Bumbești Pițic - la km 4+420. Drumul județean 665D face legătura între două drumuri naționale, respectiv 
DN67 și DN67C, asigurând totodată accesul spre localitatea Rânca.  
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DJ 665D,  Pociovalişte (DN 67 C) - Siteşti - Bumbeşti Piţic (DN 67) 

 
În anul 2014, a fost demarată execuția lucrărilor la obiectivul de investiție Reabilitare sistem rutier 

pe DJ 665 D, km 0+000 - km 4+810,  Pociovalişte (DN 67 C) - Siteşti - Bumbeşti Piţic (DN 67), judeţul Gorj”, 
conform ordinului de începere nr. 2858 din data de 17.03.2014. Până în prezent, au fost executate o serie 
de lucrări, care  au constat în: 

- repararea degradărilor (gropi, burdușiri, fisuri); 
- așternerea stratului de egalizare și binder; 
- execuție dispozitive de scurgere a apelor pluviale (șanțuri dalate). 

 

       
     

        
Lucrări executate în anul 2014, 

pe DJ 665D, km 0+000 - km 4+810, Sitești – Pociovaliște 
   
 

Pentru anul 2015, se vor executa următoarele categorii de lucrări: 
 reabilitare pod km 3+225, peste râul Galbenu și pod km 0+200, peste râul Gilort; 
 așternere strat de uzură pe 4,810 km; 
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 execuție șanțuri dalate pe o lungime de 8199 m; 
 podețe transversale 12 buc; 
 accese proprietăți – 17 buc; 
 rigolă ramforsată – 8m; 
 rigolă carosabilă – 68 m; 
 drumuri laterale – 14 buc; 
 marcaje longitudinale și transversale pe toată lungimea drumului; 
 borne kilometrice – 4 buc. 

În acest sens, pentru obiectivul de investiție Reabilitare sistem rutier pe DJ 665 D, km 0+000 - km 
4+810,  Pociovalişte (DN 67 C) - Siteşti - Bumbeşti Piţic (DN 67), judeţul Gorj - execuție lucrări, în anul 
2014 au fost efectuate plăți în valoare de 2.521.531,90 lei. 

 

 SERVICII PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI Reconstruire Pod pe DJ 675B, km 3+300, 
peste râul Gilort, comuna Albeni, județul Gorj 
 

În urma precipitaţiilor cu caracter torenţial căzute pe teritoriul judeţului Gorj, în perioada 27-29 
iulie 2014, au fost înregistrate scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie şi creşteri rapide de debite 
şi niveluri, cu depăşirea cotelor de pericol pe cursul râului Gilort,  producându-se o viitură care a condus 
la distrugerea, în totalitate, a podului amplasat pe drumul județean 675B, la km 3+300, în comuna Albeni.  

Fondurile necesare pentru întocmirea documentației tehnico-economice și execuția lucrărilor la 
obiectivul de investiție Reconstruire Pod pe DJ 675B, km 3+300, peste râul Gilort, comuna Albeni, județul 
Gorj au fost aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 667/2014 privind alocarea unei sume din Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru judeţele Argeş, 
Gorj, Prahova, Olt, Teleorman şi Vâlcea. 

Astfel, valoarea alocată prin Hotărârea de Guvern mai sus menționată, a fost de 9.000.000,00 lei, 
reprezentând suma necesară pentru realizarea serviciilor de proiectare și pentru execuția lucrărilor la 
obiectivul de investiție  Reconstruire Pod pe DJ675B, km 3+300, peste râul Gilort, comuna Albeni, județul 
Gorj. 

În data de 15.09.2014 a fost semnat contractul de execuție nr. 11889, iar până la finele anului 
2014 au fost executate următoarele categorii de lucrări: 

 pod propriu-zis executat în proporție de 85%; 

 amenajare rampe de acces executate în proporție de 60%; 

 amenajare albie executată în proporție de 65%; 

 protecție maluri - gabioane executate în proporție de 85%. 
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      Execuție lucrări la Pod peste râul Gilort la km 3+300, comuna Albeni, județul Gorj 
 

  Pentru anul 2015, sunt prevăzute a se executa și finaliza următoarele categorii de lucrări: 
 finalizarea rampelor de acces; 
 așternere mixtură asfaltică; 
 finalizare protecție maluri gabioane; 
 finalizare amenajare albie. 

 
În acest sens, pentru obiectivul de investiție Reconstruire Pod pe DJ 675B, km 3+300, peste râul 

Gilort, comuna Albeni, județul Gorj, în anul 2014 au fost efectuate plăți în valoare de 5.925.755,22 lei, 
astfel: 

- servicii proiectare - 152.999.88 lei; 
- execuție lucrări - 5.772.755,42 lei. 

 

 SERVICII PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI Consolidare terasamente pe DJ 661, km 69+900, 
comuna Crasna, județul Gorj 

 
În urma precipitaţiilor cu caracter torenţial căzute pe teritoriul judeţului Gorj, în perioada 27-29 

iulie 2014, au fost înregistrate scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie şi creşteri rapide de debite 
şi niveluri cu depăşirea cotelor de pericol pe cursul râului Blahnița, producându-se o viitură care a condus 
la distrugerea terasamentului drumului DJ 661, pe o lungime de aproximativ 200 m, la km 69+900, existând 
pericolul întreruperii circulației rutiere.  
 Fondurile necesare pentru întocmirea documentației tehnico-economice și execuția lucrărilor la 
obiectivul de investiție Consolidare terasamente pe DJ 661, km 69+900, comuna Crasna, județul Gorj aU 
fost aprobatE prin Hotărârea Guvernului nr. 667/2014 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru judeţele Argeş, Gorj, 
Prahova, Olt, Teleorman şi Vâlcea. 
 Astfel, valoarea alocată prin Hotărârea de Guvern mai sus menționată, a fost de 400.000 lei, 
reprezentând suma necesară pentru realizarea serviciilor de proiectare și pentru execuția lucrărilor, la 
obiectivul de investiție Consolidare terasamente pe DJ 661, km 69+900, comuna Crasna, județul Gorj. 

 Execuția efectivă a lucrărilor a fost demarată la data de 29.08.2014, conform ordinului de începere 
nr. 11158. 

Principalele categorii de lucrări care au fost executate sunt: 

 supraînălțare și cămășuire ziduri existente; 

 protecție mal cu gabioane; 
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 reamenajare platformă drum și ampriză drum; 

 profilare și calibrărie albie pârâu Crasna și decolmatare; 

 taluzare maluri cu material rezultat din prundișul pârâului; 

 dig de protecție din material local – prundiș. 
Au fost executate și lucrări auxiliare, precum: 

 amenjare parcare în zona spațiului comercial – sistm rutier nou; 

 amenajare parte carosabilă cu îmbrăcăminte de 4,0 cm beton asfaltic    BA16; 

 protecția în zona de consolidare cu parapet metalic deformabil, iar în zona de supraînălțare 
cu parapeții existenți sau repoziționați; 

 pentru scurgerea apelor, zidurile de sprijin au fost protejate cu drenuri din   bolovani de râu 
cu barbacane; 

 reprofilare și decolmatare șanțuri existente; 

 scurgerea apelor de pe șanț s-a asigurat printr-un podeț tubular care a fost decolmatat.  
 

     
Lucrări executate pe DJ 661, km 69+900, comuna Crasna, Județul Gorj 

 În data de 10.11.2014 s-a efectuat recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiție 
Consolidare terasamente pe DJ 661, km 69+900, comuna Crasna, județul Gorj. 
 În acest sens, pentru execuția și finalizarea lucrărilor la obiectivul de investiție Consolidare 
terasamente pe DJ 661, km 69+900, comuna Crasna, județul Gorj, în anul 2014 au fost efectuate plăți în 
valoare de 388.739,99 lei, astfel: 

 Proiectare – 6800,16 lei; 

 Execuție lucrări – 381.939,83 lei. 
 

 SERVICII PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI Consolidare terasamente pe DJ 661, km 69+500, 
comuna Crasna, județul Gorj 
 
În urma precipitaţiilor cu caracter torenţial căzute pe teritoriul judeţului Gorj, în perioada 27-29 

iulie 2014, au fost înregistrate scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie şi creşteri rapide de debite 
şi niveluri cu depăşirea cotelor de pericol pe cursul râului Blahnița,  producându-se o viitură care a condus 
la distrugerea terasamentului drumului DJ 661, pe o lungime de aproximativ 200 m, la km 69+500, existând 
pericolul întreruperii circulației rutiere.  
 Fondurile necesare pentru întocmirea documentației tehnico-economice și execuția lucrărilor la 
obiectivul de investiție Consolidare terasamente pe DJ 661, km 69+500, comuna Crasna, județul Gorj, a 
fost aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 667/2014 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru judeţele Argeş, Gorj, 
Prahova, Olt, Teleorman şi Vâlcea. 
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 Astfel, valoarea alocată prin Hotărârea de Guvern mai sus menționată, a fost de 850.000 lei, 
reprezentând suma necesară pentru realizarea serviciilor de proiectare și pentru execuția lucrărilor la 
obiectivul de investiție Consolidare terasamente pe DJ 661, km 69+500, comuna Crasna, județul Gorj. 

Execuția efectivă a lucrărilor a fost demarată la data de 29.08.2014, conform ordinului de începere 
nr. 11157. 

Principalele categorii de lucrări care au fost executate: 

 Reamenajare carosabil zona afectată: 
   Sistem rutier nou; 
   Sistem rutier existent în zona consolidării; 

 Zid de sprijin de apărare executat pe toată lungimea afectată; 

 Reamenajare drum de acces  din balast și piatră spartă; 

  Podețe  tubulare; 

 Amenajare parcare și platformă material antiderapant - parcarea este necesara pentru stațiile 
de oprire linii transport în comun  în suprafață de 75 mp, iar pentru depozitarea materialelor 
antiderapante s-a realizat o platformă din piatră spartă și balast; 

 Parapet metalic deformabil în lungime de 95 m cu stâlp și lise metalice; 

 Drenuri din   bolovani de râu cu barbacane; 

 Șanț de tip trapezoidal. 
 

     
 

     
Lucrări executate pe DJ 661, la km 69+500, comuna Crasna, județul Gorj 

 
 În data de 10.11.2014, s-a efectuat recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiție 
Consolidare terasamente pe DJ 661, km 69+500, comuna Crasna, județul Gorj. 
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 În acest sens, pentru execuția și finalizarea lucrărilor la obiectivul de investiție Consolidare 
terasamente pe DJ 661, km 69+500, comuna Crasna, județul Gorj, în anul 2014 au fost efectuate plăți în 
valoare de 731.171,11 lei, astfel: 

 Proiectare – 12.750,92 lei; 

 Execuție lucrări – 718.420,19 lei. 
 

 EXECUȚIE LUCRĂRI Reabilitare DJ 673A, Dragoteşti - Mătăsari - DN 67 – 27,790 km 
 

Documentaţia tehnico – economică (Studiu de fezabilitate + Proiect tehnic + Detalii de execuţie) a 
fost întocmită în baza  Programului multianual "Asistenţă tehnică pentru sprijinirea autorităţilor 
administraţiei publice locale în pregătirea tehnică a proiectelor de investiţii publice, finanţate prin 
Programul operaţional regional 2007-2013". Indicatorii tehnico-economici au fost aprobaţi prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Gorj nr. 10/27.01.2009.  

Obiectivul de investiţie Reabilitare DJ 673A, Dragoteşti – Mătăsari - DN67 - 27,790 km, a fost inclus 
şi aprobat în Programul finanţat în baza Hotărârii Guvernului nr. 577/1997 privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi asfaltarea drumurilor de interes local clasate. În baza contractului de execuție nr. 
9078/15.09.2009, valoarea lucrărilor este de 27.076.300,00  lei, cu o perioadă de execuţie de 24 de luni. 

Lucrările la obiectivul de investițe Reabilitare drum județean DJ 673A, Dragoteşti - Mătăsari - DN 
67 – 27,790 km realizate în anul 2014, au constat din așternerea stratului de uzură, pe o lungime de 27,790 
km, șanțuri dalate, accese la proprietăți, drumuri laterale, marcaje longitudinale și transversale, parapeți 
de protecție și semnalizarea verticală (stîlpi și table indicatoare).  

În acest sens, pentru obiectivul de investiție de execuție lucrări Reabilitare DJ 673A, Dragoteşti - 
Mătăsari - DN 67 – 27,790 km, în anul 2014 au fost efectuate plăți în valoare de 6.310.124,10 lei. 

 

2. Patrimoniul public al judeţului 

Modernizarea circuitului de vizitare, Peștera Polovragi 

 

Peștera Polovragi, a treia peșteră din România ca număr de vizitatori și unul dintre cele mai 

cunoscute obiective turistice din Oltenia,  este inclusă în patrimoniul județului Gorj și este dată de către 

Consiliul Județean Gorj în administrarea Muzeului Județean Gorj.  

Lipsa resurselor financiare nu a permis decât efectuarea unor lucrări de întreţinere minore la 

circuitul vizitabil, amenajarea porţii de intrare şi înlocuirea corpurilor de iluminat clasice cu cele de 

iluminat „reci”. 

Circuitul vizitabil al peşterii, amenajat în anii ‘70, a fost îmbunătăţit parţial de-a lungul timpului, 

dar în acest moment nu mai corespunde cerinţelor actuale, atât din punct de vedere al noilor norme de 

protecţie a obiectivelor naturale, cât şi al condiţiilor de vizitare pe care turiştii le aşteaptă.  

În aceste condiţii, principalele lucrări necesare a se executa sunt următoarele: 

- amenajarea unei platforme de parcare în poiana din faţa mănăstirii, la circa  1,3 km de 
obiectiv; 

- realizarea unei construcţii parter pentru grupuri sanitare situată între parcare şi drum; 
- amenajarea zonei de intrare în peşteră pe două niveluri; 
- amenajarea unor scări din grătare metalice, cu podeste intermediare şi a unei platforme de 

belvedere parţial în consolă, toate dotate cu balustrade de protecţie pe ambele laturi; 
- scări de zidărie de piatră; 
- platforme de regrupare din zidărie; 
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- trotuar metalic suspendat din oţel inox pe suporţi metalici; 
- instalaţii electrice etc. 

 

Importanța proiectului a permis includerea acestuia în lista proiectelor de infrastructură turistică 

aprobate prin H.G 120/2010, cu modificările şi completările ulterioare, și cofinanțate de către Ministerul 

Dezvoltării Regionale și Turismului din Romania pentru etapele de proiectare  și execuție. Pentru 

demararea acestui obiectiv de investiție, în cursul anului 2011, a fost întocmit Studiul de fezabilitate, 

indicatorii tehnico-economici pentru acest obiectiv de investiţie fiind aprobaţi prin Hotărârea Consiliului 

Judeţean Gorj nr. 24/23.02.2012, respectiv avizul  nr. 186/24.04.2012 emis de Consiliul Tehnico-Economic 

de avizare al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului. 

 

Pentru realizarea obiectivului de investiţie menţionat, s-a încheiat, în cursul anului 2013, 

contractul de servicii nr. 13250/06.11.2013, cu valoarea de 93.000 lei, documentația fiind predată și 

recepționată în anul 2014. 

 

În anul 2014, a fost decontată suma de 70.680,00 lei reprezentând servicii de proiectare, suma de  

22.320,00 lei reprezentând serviciul de asistență tehnică din partea proiectantului, urmând a se achita 

după efectuarea recepției la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiție. 

 

Casa Iosif Keber 

 

În cursul anului 2011, au fost achiziționate și contractare serviciile de proiectare pentru elaborarea 

documentației tehnico-economice, respectiv expertiză tehnică, expertiză biologică,  documentație de 

avizare a lucrărilor de interventie, proiect tehnic, caiete de sarcini, detalii de execuție, DTAC. 
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În vederea finanţării acestui obiectiv, s-au făcut demersuri de către Consiliul Judeţean Gorj la 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului și Ministerul Culturii pentru alocarea de fonduri prin unul 

din programele derulate la nivelul acestor ministere. 

În data de 6 ianuarie 2014, a fost lansat Programul Conservarea și revitalizarea patrimoniului 
cultural și natural, (PA 16/RO12), finanțat prin mecanismul financiar al Spațiului Economic European 2009-
2014, Componenta 1 - Restaurarea, renovarea, protejarea patrimoniului cultural, cu o alocare financiară 
de 13.097.528 Euro.  
 

În vederea depunerii de către Consiliul Judeţean Gorj a cererii de finanțare, în cadrul 

Mecanismului financiar al Spațiului Economic European - Programul „Conservarea și revitalizarea 

patrimoniului cultural și natural”, pentru restaurarea obiectivului „Casa Iosif Keber”, aflat în administrarea 

Consiliului Judeţean Gorj, s-a impus actualizarea documentației tehnico-economice –expertiză tehnică. 

În anul 2014, a fost decontată suma de 9.781,00 lei reprezentând servicii de proiectare, taxe și 

avize. 

 

  

Extindere prin mansardare și înlocuire tâmplărie din lemn la Biblioteca Județeană ,,Christian Tell” 

 

Prin adresa nr. 79 din 17 ianuarie 2011 a Bibliotecii Judeţene ,,Christian Tell”, înregistrată la 

Consiliul Judetean Gorj sub nr. 768 din 17 ianuarie 2011, s–a semnalat necesitatea şi oportunitatea 

promovării unei investiţii „Extindere şi mansardare, modernizare, reamenajare şi dotări ale spaţiilor 

funcţionale ale clădirii - sediu central al Bibliotecii  Judeţene  ,,Christian Tell”, strada Eroilor nr. 23, 

municipiul Târgu - Jiu, judeţul Gorj”. 

 

Această investiţie, are scopul de a extinde spaţiile existente, atât pentru păstrarea colecţiilor, cât 

şi pentru diversificarea serviciilor care se intenţionează a se oferi utilizatorilor şi comunităţii locale. 

 

    În urma adresei, o comisie tehnică a Consiliului Judeţean Gorj s-a deplasat la faţa locului, iar în 

urma analizării detaliate a situaţiei existente şi efectuării măsurătorilor, a constatat necesitatea executării 

următoarelor lucrări: 

          -     demontarea tâmplăriei existente,  din lemn (uşi, ferestre, panouri); 

- montarea tâmplăriei din lemn stratificat cu geam termopan; 

- reparații tencuieli în jurul tocurilor la uși și ferestre; 

- reparații tencuieli interioare și exterioare la spaleți; 

- montarea la interior de glafuri din lemn stratificat; 

- montarea de glafuri din tablă la exterior; 

- vopsitorii lavabile la spaleți interior şi exterior; 

- extinderea  prin mansardare; 

- refacerea învelitoarei existente; 

- instalaţie electrică; 

- instalație sanitară; 

- instalaţie termică de încălzire cu centrală proprie; 
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- sistem pentru avertizare/alarmare P.S.I.; 

- sistem pentru avertizare/alarmare pentru securitatea încăperilor. 
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Pentru realizarea obiectivului de investiţie menţionat, în cursul anului 2013 s-a întocmit expertiza 

tehnică nr. 176,  în anul 2014 s-a întocmit și recepționat documentația de avizare a lucrărilor de intervenții 

și s-au contractat  serviciile de proiectare pentru elaborarea: 

- documentațiilor pentru obținerea avizelor și acordurilor (conform Certificat de urbanism nr. 1209 din 
11.10.2013); 
- documentației pentru obținerea autorizației de construire (D.T.A.C.); 
- proiectului tehnic, caietelor de sarcini și detaliilor de execuție; 
- documentației tehnice pentru instalația de utilizare gaze; 
- documentației tehnice privind scenariul de siguranță la foc; 
- documentației tehnice pentru instalația de detecție și avertizare efracție; 
- documentației privind exploatarea, întreținerea, repararea și urmărirea comportării în timp a 
construcției, verificarea proiectului tehnic pentru cerințele de calitate de specialiști atestați  de către 
Ministerul Culturii și M.D.R.A.P și asistența tehnică (ca supraveghere profesională și permanentă a 
execuției lucrărilor de construcții).  
 

În anul 2014, a fost decontată suma de 31.992,00 lei  lei reprezentând servicii de proiectare (faza 

– D.A.L.I.) și suma de 27.999,00 lei reprezentând servicii de proiectare. 
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Amenajare grupuri sanitare saloane bolnavi – Secția ORL și secția Oftalmologie  Spitalul Județean de 

Urgență Târgu-Jiu 

Reparații curente – Secția ORL și secția Oftalmologie  Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu 

Reparații curente locuințe serviciu – Spitalul Tudor Vladimirescu Dobrița 

 

În anul 2011, s-au încheiat: 
- contractul de concesiune execuție lucrări nr. 6907/29.04.2011, între Consiliul Județean Gorj și S.C. 
TISPREST S.A, având ca obiect executarea și finalizarea lucrării ,,Reparații curente locuințe serviciu – 
Spitalul Tudor Vladimirescu Dobrița”; 
- contractul de concesiune execuție lucrări nr.4095/14.03.2011, între Consiliul Județean Gorj și S.C. 
TISPREST S.A, având ca obiect executarea și finalizarea lucrării ,,Reparații curente – Secția ORL și secția 
Oftalmologie  Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu”; 
- contractul de  lucrări nr. 10453/16.06.2011, între Consiliul Județean Gorj și S.C. TISPREST S.A, având ca 
obiect  executarea și finalizarea și întreținerea  lucrărilor ,,Amenajare grupuri sanitare saloane bolnavi  – 
Secția ORL și secția Oftalmologie  Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu”. 
 
Lucrările de reparații curente au vizat: 
- la obiectivul ,,Reparații curente locuințe serviciu – Spitalul Tudor Vladimirescu Dobrița”,  lucrări de 
arhitectură, instalații sanitare, electrice etc; 
- la obiectivul ,,Reparații curente – Secția ORL și secția Oftalmologie  Spitalul Județean de Urgență Târgu-
Jiu”, finisaje și zugrăveli interioare, instalații sanitare, termice, electrice, tâmplărie PVC etc; 
iar la obiectivul de investiție ,,Amenajare grupuri sanitare saloane bolnavi  – Secția ORL și secția 
Oftalmologie  Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu”,  lucrări de construcții,  instalații sanitare, termice, 
electrice, canalizare exterioară etc. 
 
Obiectivele mai sus menționate, au fost recepționate astfel: 
- ,,Reparații curente locuințe serviciu – Spitalul Tudor Vladimirescu Dobrița”, conform procesului verbal 
de recepție la terminarea lucrărilor nr. 17.593/04.11.2011,  recepția fiind  admisă fără obiecții; 
- ,,Reparații curente – Secția ORL și secția Oftalmologie  Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu”, 
conform procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 5951/17.05.2013,  recepția fiind admisă 
cu obiecții, acestea fiind anulate conform procesului verbal nr. 6254/24.05.2013; 
- ,,Amenajare grupuri sanitare saloane bolnavi  – Secția ORL și secția Oftalmologie  Spitalul Județean de 
Urgență Târgu-Jiu”,  conform procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.  
15.762/29.09.2011,  recepția a fost admisă fără obiecții. 
În perioada de garanție a lucrărilor, respectiv 24 de luni de la data efectuării recepției la terminarea 
lucrărilor, au apărut unele deficiențe la lucrările executate, acestea fiind consemnate de către comisiile  
de recepție finală astfel: 
- la lucrarea ,,Reparații curente locuințe serviciu – Spitalul Tudor Vladimirescu Dobrița”, în Anexa nr. 2 la 
Procesul verbal de recepție finală nr. 14.709 din 04.12.2013. 
- la lucrarea  ,,Reparații curente – Secția ORL și secția Oftalmologie  Spitalul Județean de Urgență Târgu-
Jiu”, în Anexa nr. 2 la Procesul verbal de recepție finală nr. 13.924 din 20.11.2013; 
- la obiectivul de investiție  ,,Amenajare grupuri sanitare saloane bolnavi  – Secția ORL și secția 
Oftalmologie  Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu”,  în Anexa nr. 2 la Procesul verbal de recepție 
finală nr. 13.925 din 20.11.2013. 
 
În urma măsurătorilor efectuate pentru fiecare obiectiv, la fața locului, s-au întocmit devize de lucrări, 
valorile estimative a lucrărilor de remediere fiind: 
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- 3.798,80 lei cu T.V.A. pentru lucrarea ,,Reparații curente locuințe serviciu – Spitalul Tudor Vladimirescu 
Dobrița”; 
- 3505,55 lei cu T.V.A. pentru lucrarea ,,Reparații curente – Secția ORL și secția Oftalmologie  Spitalul 
Județean de Urgență Târgu-Jiu”;  
- 226,31 lei cu T.V.A pentru investiția  ,,Amenajare grupuri sanitare saloane bolnavi  – Secția ORL și secția 
Oftalmologie  Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu”. 
   
La data efectuării recepțiilor finale pentru obiectivele de mai sus, S.C. TISPREST S.A GODINEȘTI se afla în 
procedură de insolvență, motiv pentru care,  S.C. Consulting Company IPURL S.R.L în calitate de lichidator 
judiciar al S.C. TISPREST S.A., a fost notificată  în conformitate cu prevederile clauzei 11.5 din Contractele 
de concesiune execuție lucrări, coroborat cu art. 9.1 din H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de 
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din Ordonanța de urgență 
a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune 
de servicii, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la măsura reținerii sumelor mai sus 
menționate, din garanțiile de bună execuție constituite, aceasta virând instituției noastre sumele 
solicitate.  
 
Lucrările de remediere pentru obiectivele de mai sus, au fost finalizate și recepționate conform                             
proceselor verbale nr. 14958/18.11.2014, 14956/18.11.2014, 14957/18.11.2014, în cursul anului 2014, 
executându-se și decontându-se lucrări în sumă totală de 7085,00 lei. 
 

Reparaţii curente la învelitoarea din tablă a Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, strada Tudor 

Vladimirescu 

 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu a fost înfiinţat ca unitate spitalicească în anul 1846, de-a lungul 

timpului fiind extins şi modernizat. 

 Odată cu aderarea României la UE, este necesar ca unităţile spitaliceşti să respecte directivele UE, privind 

dotarea cu aparatură și echipamente medicale, etc. 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu are ca obiect principal asigurarea asistenţei medicale de urgenţă şi în 

ambulatoriu, personalul medical specializat deservind populaţia Judeţului Gorj, precum şi cea din  

localităţile limitrofe judeţului. 

Spitalul nr. 2,  funcționează ca unitate sanitară și este amplasat în centrul orașului, strada Tudor 

Vladimirescu,  este construit în două etape și este tip monobloc. 

Partea veche a spitalului este formată dintr-o clădire din zidărie portantă, cu acoperiş din tablă, construită 

în anii 1950, în care funcționează secția O.R.L., Oftalmologie, precum şi secţiile BFT, ORL, Medicală Internă 

II, Farmacie și  Medicină legală.  

De la data construirii, acoperişul clădirii care are o amprentă la sol de 2527 mp (C1-C4 conform Planului 

de amplasament si delimitare a imobilului) și o suprafaţă de circa 3600 mp, nu a suferit nici o intervenţie 

majoră, iar procesul normal de degradare în timp a materialelor, a permis apariția infiltrațiilor de apă, în 

saloane și holuri, fapt ce conduce la deteriorarea clădirii și, implicit, la afectarea actului medical. 

Învelitoarea de tablă  este într-o stare avansată de degradare.  Astereala  trebuie înlocuită parțial, la fel şi 

şorţurile din tablă zincată, cât și jgheaburile si burlanele. 

În cursul anului 2014, a fost decontată suma de 12.700,00 lei reprezentând servicii de proiectare. 
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XIII. AGRICULTURĂ 

Activitatea Camerei Agricole Judeţene Gorj (CAJ) în anul 2014 s -a desfășurat, 

conform Planului anual de măsuri aprobat de Consiliul Județean Gorj și Ministerul 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin acţiuni specifice ce au loc la sediul principal, prin 

compartimentele de specialitate (Învăţământ şi pregătire profesională, Consultanţă, 

extensie şi promovare  forme asociative, Elaborare și Implementare Proiecte) şi prin cele 

13 centre locale (denumite Centre Locale de Consultanță Agricolă) situate la nivelul 

localităţilor judeţului.  

 

1. Asistență tehnică de specialitate  

Domeniile de activitate în care s -a acordat asistența tehnică sunt, în principal: 

cultura mare; legumicultură; pomicultură; viticultură; zootehnie; mecanizare şi 

îmbunătăţiri funciare; legislaţie specifică, proiecte finanțate din fonduri comunitare și 

naționale.  

S-au acordat peste 10.000 consultaţii de specialitate, pentru toate categoriile de 

ferme: exploataţii mici (până la 10 ha) – cu pondere majoritară în acordarea de informații 

agricole, exploataţii mijlocii (10 – 50 hectare) şi exploataţii mari (peste 50 hec tare).  

Consultaţiile de specialitate au fost acordate în mod gratuit pentru fermieri şi 

producătorii agricoli.  

În baza de date a instituției se regăsesc momentan un număr de 122 de potențiali 

beneficiari ai viitoarelor fonduri europene ce vor fi finanțate  prin PNDR 2014 – 2020.  

 

2. Demonstrații practice  

S-a realizat un număr de 59 demonstraţii cu un număr total de peste 900 

participanţi, fie la loturile demonstrative realizate sau teme de interes legate de tehnologii 

de cultură, erbicidări, fertilizări, t ehnologii de creştere a animalelor, utilizarea şi reglarea 

maşinilor agricole, etc.  

 

3. Loturi demonstrative 

Având în vedere aspectele pozitive și impactul loturilor demonstrative realizate în anii 

anteriori, la nivelul Centrelor Locale de Consultanță Agri colă, s-au menținut și dezvoltat un 

număr de 30 loturi demonstrative în sectorul vegetal şi animal, astfel:  

 

În sector vegetal, 19 loturi demonstrative pe un total de 29,2 hectare, astfel:  

 

Grâu – 5 loturi demonstrative, la soiurile Dropia – 3 loturi la Văgiulești, Turcinești și Crușeț, 

respectiv Crina – 2 loturi la Tismana și Bălești;  

Triticale -3 lot la Peștișani, Tismana și Văgiulești;  

Porumb - 3 loturi demonstrative, la Stoina, Bălești și Crușeț;  
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Căpşun – 1 lot, cultivat cu soiurile Elsanto, Alba, As ia, Queen pe o suprafață de 1 hectar la 

Polovragi; 

Prun – 4 loturi demonstrative (Anna Spath, Stanley și D`Agen) situate în Stănești, Baia de 

Fier, Crasna și Polovragi;  

Măr – 1 lot (Florina, Generos, Starkrimson) în localitatea Mătăsari;  

Legume în spații protejate – 1 lot demonstrativ la Crușeț  

Vișin – 1 lot demonstrativ în localitatea Stănești  

 

Total vegetal 19 loturi  

 

În sector animal, 11 loturi demonstrative, astfel:  

 

Ovine – 5 loturi – peste 1520 capete, rasa țurcană situate în localitățile Tismana, 

Samarinești, Peștișani, Stănești, Baia de Fier;  

Albine – 4 loturi (albina carpatină) în Tismana, Stoina, Hurezani și Dănciulești.  

Caprine – 2 loturi la Văgiulești și Hurezani  

 

4. Proiecte de dezvoltare rurală în implementare  

 Lipsa unor sesiuni deschise de depunere a proiectelor prin măsurile incluse în PNDR, 
a avut un impact negativ asupra posibilității de autofinanțare a instituției. Au fost 
atrase totuși fonduri din realizarea dosarelor de plată obligatorii pentru proiectele 
aprobate și a căror derulare se realizează pe 5 ani de zile.  

 

5. Proiecte finanțate prin Fondul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală – 

potențiali beneficiari  

În baza de date aflată la nivelul C.A.J. regăsim în prezent un număr de peste 200 de 

producători agricoli, doritori a accesa fonduri prin măsurile ce se vor derula în agricultură 

în perioada 2014 – 2020. 

 

6. Întâlniri de lucru  

Un element de noutate pentru activitatea Camerei Agricole, îl reprezintă Programul de 

informare a producătorilor agricoli din județ asupra Bunelo r condiții de mediu, 

ecocondiționaliate, protecția împotriva poluării cu nitrați și nitriți conform cerințelor 

impuse României de către Uniunea Europeană.  

Astfel, până în anul 2018, specialiștii  Camerei Agricole Județene Gorj vor trebui să 

disemineze aceste informații la nivelul tuturor localităților din județ.  

Drept urmare, specialiștii consultanți au fost instruiți în domeniile sus -menționate, iar 

lunar, în cadrul întâlnirilor de lucru cu fermieri, le sunt expuse acestora materiale și 

procedee practice prin care să poată fi respectate Bunele condiții de mediu (GAEC), să 

poată fi împiedicată poluarea apelor cu nitrați și nitriți și să fie pregătiți pentru schimbări 

climatice, ori pentru trecerea la producerea și folosirea de energii regenerabile.  
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De la începutul anului până în luna decembrie 2014 a fost organizat un număr de peste 246 

întâlniri de lucru, dezbateri sau mese rotunde la nivelul centrelor locale cu un număr de 

peste 4700 producători agricoli.  

Întâlnirile de lucru au avut ca teme diferite domen ii ale agriculturii: cultura mare, 

legumicultură, pomicultură -viticultură, zootehnie, legislaţie, diverse alte subiecte de 

interes. 

De asemenea, în acest an au avut loc o serie de dezbateri pe teme legislative,  

privind formele şi modalităţile de asociere î n agricultură, fondurile europene  

nerambursabile, posibilităţi şi condiţii de accesare a noului PNDR 2014 -2020.. 

 

S-au organizat, de către Camera Agricolă Judeţeană Gorj în colaborare cu autoritățile 

locale: 

 „Ziua cireşului” la Turcineşti (12.06.2012) unde au fost prezentate materiale informative 

şi vizite la loturi demonstrative reprezentative din zona respectivă;  

“Sărbătoarea Căpșunului” la Polovragi (08.06.2014) unde a avut loc o expoziție de soiuri 

de căpșun și concursurile “Cel mai frumos fruct de căpșun” și „Cea mai gustoasă tartă de 

căpșuni” ca și prezentări de materiale informative despre noutăți tehnologice în cultura 

căpșunului.  

Camera Agricolă a fost prezentă cu standuri informative și sfaturi de s pecialitate la 

diverse târguri și festivaluri:  

„Pastorala florilor” la Stăneşti în luna martie, “Urcatul oilor la munte” – la Novaci, iar în 

septembrie, Camera Agricolă Judeţeană Gorj, a participat cu pliante pe diverse teme, alte 

materiale informative pentru producătorii agricoli din zona Baia de Fier, cu ocazia 

festivalului „Coborâtul oilor de la munte”, manifestare anuală de tradiție a locuitorilor din 

zonă.  

 

7. Cursuri de formare profesională  

Peste 6500 de mici fermieri din județul Gorj au obținut certi ficat de calificare în 

meserii agricole din anul 2010 și până în prezent. Ca atare, în anul 2014 au fost organizate 

un număr de 10 cursuri, în meseriile de Apicultor, Lucrător în cultura plantelor, Lucrător în 

creșterea animalelor, Legumicultor, unde au fo st înscrişi un număr de peste 300 de 

producători agricoli. Cursurile derulate de CAJ sunt autorizate prin Direcţia Muncii. Afluxul 

mai redus față de anii precedenți de solicitări pentru înscrieri la cursurile susținute de 

lectorii autorizați ai Camerei Agr icole se datorează, pe de o parte lipsei unor sesiuni 

deschise de depunere de proiecte, ca și numărului mare de fermieri gorjeni care deja au 

pregătire în domeniul în care activează.  

Solicitanţii acestor cursuri sunt beneficiari sau potenţial beneficiari d e proiecte derulate 

prin PNDR, sunt persoane care doresc să -şi înfiinţeze ferme cu un anumit specific sau să -şi 

îmbogăţească cunoştinţele de care au nevoie pentru activitatea pe care o desfăşoară sau 

o vor desfăşura în domeniul agricol.  
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Tarifele practicate pentru cursurile de pregătire profesională sunt stabilite prin  

H.C.J. la un cuantum de 400 lei / cursant.  

 

8. Realizarea de emisiuni radio-tv 

Specialiștii din cadrul Camerei Agricole Județene Gorj au participat în cursul anului 2014 la numeroase 

emisiuni pe teme de agricultură la televiziunile locale din județul Gorj, posturi regionale de radio și 

televiziune. Au fost dezbătute teme legate de succesul investițiilor în agricultură prin accesarea de 

fonduri europene, noutăți tehnologice din varii domenii agricole și conexe, normele de bune practici 

agricole. 

A fost demarată o emisiune săptămânală la un post TV local prin care se prezintă investiții de succes în 

agricultură, cu sprijinul consultanților agricoli, prin fonduri europene și nu numai. 

 

XIV. Centrului Militar Judeţean Gorj 

Centrul Militar Judeţean Gorj exercită competenţele ce îi revin prin lege pentru punerea în aplicare a 
prevederilor actelor normative care reglementează activitatea de pregătire a populaţiei pentru apărare, 
în asigurarea cu resurse a structurilor din instituţiile cu responsabilităţi în domeniul apărării şi securităţii 
naţionale, concomitent cu promovarea proactivă a profesiei militare, recrutarea candidaţilor pentru 
formarea iniţială a personalului militar, soluţionarea în mod oportun a cererilor şi petiţiilor adresate 
centrului militar. 

În conformitate cu Legea 446 /30.11.2006, modificată cu Legea 128/ 2012 - privind pregătirea 
populaţiei pentru apărare, Centrul Militar Judeţean Gorj a desfăşurat activităţi multiple în zona de 
responsabilitate, astfel:  

- Planificarea, organizarea şi executarea activităţilor de generare şi regenerare a forţelor armate 
prin completare cu resurse umane şi materiale a structurilor sistemului naţional de apărare 
aflate în zona de responsabilitate; 

- Evidenţa militară a cetăţenilor încorporabili şi rezerviştilor cu domiciliul pe raza judeţului; 
- Eliberarea documentelor solicitate de către rezervişti, la cererea acestora, în conformitate cu 

actele normative în vigoare; 
- Organizarea şi desfăşurarea convocărilor de pregătire, îndrumare şi verificare a activităţilor 

organelor administraţiei publice locale, instituţiilor publice şi operatorilor economici, care au 
obligaţii pe linia evidenţei militare, mobilizării la locul de muncă şi sarcini pe linia rechiziţiilor 
de bunuri şi prestări servicii în interes public; 

- Conştientizarea opiniei publice despre rolul şi locul profesiei militare în societate; 
- Generarea unei atitudini favorabile a populaţiei civile faţă de instituţia militară şi menţinerea 

bunelor relaţii de colaborare cu instituţiile administraţiei publice locale, cu instituţiile civile de 
învăţământ şi comunitatea locală; 

- Îmbunătăţirea condiţiilor de muncă a personalului; 
- Folosirea judicioasă, în conformitate cu priorităţile existente, misiunile ordonate şi 

competenţele proprii a resurselor financiare alocate.; 
În anul 2014, Centrului Militar Judeţean şi-a îndeplinit obiectivele la standardele stabilite, Consiliul 

Judeţean Gorj asigurând Centrului Militar Judeţean Gorj fondurile necesare desfăşurării activităţii specifice, 

alte dotări şi materiale în valoare de 163.516 lei cu TVA.  

Fondurile alocate au fost repartizate pentru : 
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- asigurarea contractelor de furnizare/ prestare de servicii de energie electrică, alimentare cu apă, 
canalizare, salubritate, televiziune, radio, telefonie, telefax, poştă, fax, paza localului centrului militar, 
achiziţionarea de carburanţi-lubrifianţi; 

- asigurarea rechizitelor de birou, a registrelor, a imprimatelor, hârtiei şi a altor materiale de această 
natură, legarea si broşarea documentelor de birou, pentru asigurarea materialelor necesare multiplicării 
fotocopierii, xerocopierii documentelor, formularelor, folosite în activităţile specifice; 

- asigurarea materialelor necesare pentru menţinerea curăţeniei şi igienei oamenilor, localurilor, birourilor 
şi magaziilor; 

- efectuarea de reparaţii curente la tehnica, echipamentele şi aparatura din administrare, pentru 
menţinerea acestora în stare de operativitate. 

Pentru îmbunătăţirea activităţi specifice, Centrul Militar Judeţean Gorj are următoarele obiective 

ce pot fi finanţate din fonduri alocate de Consiliul Judeţean Gorj, astfel : 

- Reabilitarea şarpantei şi învelitoarei la ,,clădire”- Punct recrutare încorporare, Centrul Militar Judeţean 

Gorj, cu destinaţia birouri. 

- Montarea unui sistem de încălzire locală şi executarea reparaţii la ,,clădire” C 3 – Corp clădire birouri  din 

incinta, Centrului Militar Judeţean Gorj, cu destinaţia birouri, în vederea asigurării unui confort termic 

mărit si a eficientiza costurile cu încălzirea şi întreţinerea ; 

- Asigurarea cu mijloace de transport, un autoturism de teren, necesar la îndeplinirea sarcinilor de 
transport, ce revin Centrului Militar Judeţean Gorj şi deplasarea în zonele greu accesibile de pe raza 
judeţului. Autoturismele aflate în administrarea unităţii noastre au durată normală de utilizare  îndeplinită 
(respectiv peste 12 ani vechime) şi nu pot efectua sarcini şi misiuni de transport în zone greu accesibile. 
- Înlocuirea tehnicii de calcul şi a unor sisteme şi servicii informatice ce sunt depăşite din punct de vedere 
tehnic. 
-repararea împrejmuirilor, înlocuirea porţilor de acces în incinta unităţii şi montarea la acestea a unui 

sistem automatizat de închidere; 

- Achiziţionarea sau redistribuirea unui grup electrogen 38 – 40 KVA, pentru asigurarea funcţionalităţii în 

situaţii de situaţii de urgenţă a sistemului de comunicaţii precum şi a instalaţiilor speciale destinate pentru 

îndeplinirea sarcinilor ce revin Centrul Militar Judeţean Gorj . 

 

 


