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Doamnelor şi domnilor consilieri, 

Anul 2009 a însemnat, pentru preşedintele Consiliului Judeţean Gorj, un an de 
continuare a unor proiecte importante, de iniţiere a altora noi, toate decurgând din aceleaşi 
priorităţi stabilite prin Strategia de dezvoltare socio-economică a judeţului Gorj 2007-2013. După 
cum se cunoaşte, acest document de bază al judeţului este actualizat permanent prin 
intermediul grupurilor de lucru, în funcţie de evoluţia situaţiei la nivel de ţară, regiune şi judeţ.  

 Activitatea preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj s-a desfăşurat în baza atribuţiilor şi 
competenţelor conferite de lege, după cum urmează:  

În activitatea de reglementare, preşedintele consiliului judeţean a urmărit îndeplinirea 
hotărârilor Consiliului Judeţean Gorj, ca for deliberativ. 

În cursul anului 2009, Consiliul Judeţean Gorj s-a întrunit în 15 şedinţe, dintre care 12 
ordinare şi 3 extraordinare, adoptându-se 123 hotărâri, iar preşedintele consiliului judeţean a 
emis în anul 2009 un număr de 583 dispoziţii. 

Hotărârile adoptate se referă la rezolvarea unei palete largi de probleme, în funcţie de 
necesităţile de dezvoltare economico-socială a judeţului, şi anume: probleme organizatorice, 
probleme privind bugetul, probleme de personal, probleme de patrimoniu, probleme de 
cooperare şi dezvoltare regională, probleme tehnice, probleme de drumuri, probleme de 
mediu şi urbanism, strategii, recunoaşteri la nivel de comunitate. Toate hotărârile 
consiliului judeţean scarente la 31/12/2009 au fost duse la îndeplinire. 

Dispoziţiile emise au avut ca obiect o problematică diversă, din care selectez câteva 
grupuri mari de subiecte: constituirea unor comisii de recepţie, constituirea unor comisii de 
concurs şi contestaţii, convocarea consiliului judeţean în şedinţă ordinară/extraordinară, 
schimbarea numelor pe cale administrativă, constituirea unităţilor de implementare a proiectelor, 
constituirea comisiilor de evaluare a ofertelor pentru achiziţii publice, acordarea unor drepturi 
salariale.  

I. FUNCŢIONAREA ADMINISTRAŢIEI 

 În noua structură, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 95/21.10.2009, 
organigrama aparatului de specialitate şi aparatului permanent de lucru are o 
structură organizată pe patru direcţii: 

• Direcţia tehnico-economică 
• Direcţia cooperare, dezvoltare regională şi relaţii externe 
• Direcţia urbanism, dezvoltare şi amenajare teritorială 
• Direcţia juridică şi administraţie publică locală, 

un număr de 182 de posturi, din care: 
• 112 funcţii publice de execuţie 
• 16 funcţii publice de conducere 
• 1 funcţie publică specifică de manager public 
• 50 funcţii contractuale de execuţie 
• 2 funcţii contractuale de conducere 

 • 1 funcţie de administrator public. 

Din total, 149 posturi sunt ocupate şi 33 posturi sunt vacante. 

 În conformitate cu managementul performant al resurselor umane, am urmărit 
asigurarea unei colaborări cât mai eficiente şi flexibile între compartimentele aparatului 
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de specialitate şi aparatul permanent de lucru al Consiliului Judeţean şi am supus 
aprobării plenului consiliului judeţean proiectul de modificare a organigramei, prin 
reorganizarea celor două structuri într-o structură unică. 
 
Una din componentele destinate creşterii capacităţii administrative este asigurarea 

necesarului de personal de specialitate, care s-a făcut în conformitate cu structura aprobată. 
Până la apariţia O.G. nr. 34/2009 prin care s-a suspendat ocuparea prin concurs a posturilor 
vacante, a fost organizat un singur concurs de ocupare a unei funcţii publice şi patru concursuri 
de promovare în funcţie. 

Pentru dezvoltarea competenţelor profesionale ale  funcţionarilor publici şi personalului 
contractual, am dispus participarea a 7 funcţionari publici la cursuri de pregătire profesională în 
domeniul specific de activitate; doi funcţionari publici au participat la câte un stagiu de 
reprezentare în cadrul Biroului Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România de la 
Bruxelles, iar unul dintre aceştia a fost acceptat pentru a efectua un stagiu în cadrul ADF, în 
perioada  iulie-septembrie 2009, la Paris.  

În luna aprilie 2009 am supus aprobării Consiliului Judeţean organigramele, statele de 
funcţii şi regulamentele de organizare şi funcţionare ale următoarelor instituţii  publice 
subordonate: 

-    Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj; 
-    Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţa Persoanelor Gorj; 
-    Ansamblul Artistic profesionist „Doina Gorjului” Târgu-Jiu; 
- Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj; 
-    Biblioteca Judeţeană „Christian Tell” Gorj; 
-    Serviciul Public Judeţean SALVAMONT Gorj; 
-  Serviciul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor şi a Activităţilor de Salubrizare Gorj; 
-    Şcoala Populară de Artă Târgu - Jiu; 
-    Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” 

 Preocuparea pentru dezvoltarea activităţii şi patrimoniului muzeal s-a concretizat prin 
aprobarea, la 31 august 2009, a funcţionării Muzeului „Tudor Arghezi” Tg-Cărbuneşti ca filială 
teritorială în subordinea Muzeului Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu. 

De asemenea, am evaluat conducătorii instituţiilor publice subordonate şi, implicit, 
managementul instituţiilor de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Gorj, în scopul 
verificării  modului în care au fost realizate obligaţiile asumate prin contractele de management, 
în raport cu resursele financiare alocate, de către managerii acestor instituţii.  

Este de remarcat activitatea Serviciului Salvamont, prin implicarea în depunerea de 
proiecte privind sistemul integrat de salvare montană şi de promovare a potenţialului turistic al 
judeţului Gorj, precum şi activitatea directorului Muzeului Judeţean Gorj, care a relansat 
instituţia în viaţa culturală, prin amenajarea unor expoziţii permanente deosebit de atractive şi 
prin organizarea de programe şi proiecte proprii sau în colaborare, precum şi printr-o 
promovarea activă a instituţiei în mass-media.  

În domeniul asistenţei sociale, Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Târgu Jiu şi 
Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Gorj şi-au atins obiectivele stabilite 
prin planul managerial şi în procesul instructiv-educativ. Direcţia Generală de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Gorj este, în acest moment, o instituţie nereformată, nerestructurată şi, din 
acest motiv, dificil de gestionat. Este nevoie de măsuri manageriale complete, atât în ce 
priveşte organizarea, mult prea stufoasă, cât şi administrarea activităţii economice a instituţiei.  

  
 Întărirea capacităţii administrative a primit o recunoaştere importantă prin certificarea 

sistemului de management al calităţii în conformitate cu standardul ISO 9001:2008. 
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Prin obţinerea acestui certificat s-a atestat, că organizaţia noastră are un management 
performant, capabilă să identifice şi să satisfacă nevoile şi aşteptările clienţilor săi. În 
continuare, ne preocupăm de îmbunătăţirea calităţii activităţii prin menţinerea şi dezvoltarea 
sistemului de management al calităţii. În anul 2010, prin intermediul unor proiecte cu finanţare 
externă, urmărim implementarea unor noi instrumente în acest domeniu. În cadrul acestor 
proiecte sunt cuprinse şi unităţile subordonate, care vor fi sprijinite să-şi obţină certificarea 
calităţii.  

 Desfăşurarea activităţii pe direcţii şi compartimente în anul 2009 este prezentată în 
anexă. Faţă de aceste informaţii, apreciez că: 

Aparatul de specialitate este într-un proces continuu de modernizare, arătând 
deschidere şi flexibilitate atât în relaţiile dintre compartimente, cât şi în relaţia cu beneficiarul 
final, cetăţeanul.  

 Activitatea Direcţiei Juridică şi Administraţie Publică Locală s-a desfăşurat 
corespunzător. În domeniul juridic-contencios, drepturile şi interesele legitime ale 
Consiliului Judeţean Gorj au fost apărate în conformitate cu Constituţia şi legile ţării. 
Reprezentarea Consiliului Judeţean Gorj în faţa instanţelor de judecată, atât la fond cât şi 
în căile de atac, s-a realizat într-un număr de 65 dosare. Activitatea de resurse umane 
trebuie să se axeze mai mult pe stabilirea unor criterii de performanţă cuantificabile, care 
să conducă la recunoaşterea valorilor proprii, a abilităţilor specifice.. Eficienţa sistemului 
administrativ se datorează şi atenţiei cu care acesta tratează problemele şi interesele 
cetăţenilor. 

 Activitatea Direcţiei urbanism, dezvoltare şi amenajare teritorială a arătat, ca şi în 
anul anterior, o slabă preocupare pentru acordarea de asistenţă tehnică unităţilor 
administrativ-teritoriale din judeţ, pentru crearea unei viziuni integrate de urbanism la 
nivel de judeţ. Chiar şi în cazul activităţii de eliberare a certificatelor de urbanism s-au 
constatat probleme de gestionare, de întârziere în procesul de pregătire a 
documentaţiilor.   

 Obiectivul principal în cadrul activităţii de dezvoltare regională a fost reprezentat de 
finalizarea implementării proiectelor cu finanţare nerambursabilă din fonduri europene de 
preaderare, proiecte contractate anterior, precum şi de finalizarea documentaţiilor pentru 
obţinerea de finanţări din fonduri guvernamentale în valoare de 1.544.198,00 lei, 
realizarea de proiecte proprii cu finanţare din fonduri post-aderare în valoare totală de 
peste 126.013.300 lei, proiecte în parteneriat, precum şi proiecte cu finanţări din alte 
fonduri în valoare de 5.348.612 lei. 
Pe parcursul anului 2009, patru ONG-uri de tineret au solicitat şi au primit cofinanţare în 

valoare totală de 85.000 de lei. Pe lângă parteneriate încheiate cu organizaţiile 
neguvernamentale de şi pentru tineret din judeţul Gorj, în anul 2009, Consiliul Judeţean Gorj, 
prin Compartimentul relaţii externe şi parteneriate din cadrul Direcţiei Cooperare, dezvoltare 
regională şi relaţii externe a încheiat parteneriate cu alte patru fundaţii şi asociaţii, în vederea 
implementării de proiecte. 

Un plus de implicare se cere în cadrul Compartimentului coordonare şi monitorizare 
politici, în special cu privire la activitatea de coordonare culturală. 

  
 Activitatea Direcţiei tehnico-economice, constituită prin comasarea Direcţiei buget, 

finanţe-contabilitate şi achiziţii publice şi Direcţiei tehnice, s-a desfăşurat într-un cadru 
optim, demonstrând o bună colaborare între compartimente, precum şi cu restul 
structurilor aparatului de specialitate.  
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Serviciul drumuri publice, împreună cu Serviciul investiţii şi utilităţi publice, au 
coordonat bine lucrările de investiţii în reţeaua rutieră de drumuri judeţene, în reţele de 
alimentare cu apă şi canalizare, amenajări şi reabilitări termice de clădiri, diverse alte lucrări. 

Vreau să evidenţiez activitatea foarte bună a Serviciului financiar-contabilitate, care a 
urmărit efectuarea cheltuielilor cu oportunitate, eficienţă şi în deplină legalitate, astfel încât 
controlul de fond al Curţii de Conturi s-a încheiat cu aprobarea descărcării de gestiune pentru 
anul 2008. Execuţia bugetară pe anul 2009 a fost prezentată în detaliu în cadrul şedinţei 
anterioare a Consiliului Judeţean, când aţi putut constata preocuparea noastră pentru 
eficientizarea cheltuirii banului public. Activitatea bună a Serviciului buget, venituri se 
datorează exclusiv performanţei salariaţilor, mai puţin conducerii serviciului, care nu s-a 
preocupat de perfecţionare şi îmbunătăţirea abilităţilor tehnice. 

Bugetul propriu general definitiv al judeţului Gorj pe anul 2009 a fost în sumă de 
202.085.410 lei la partea de venituri şi de 248.664.900 lei, la partea de cheltuieli. Pe anul 2009, 
atât la venituri, cât şi la cheltuieli, bugetul local definitiv a cumulat o valoare de 194.357.000 lei, 
comparativ cu bugetul local iniţial, care a fost în sumă de 186.251.500 lei, execuţia bugetară la 
finele anului 2009, înregistrând o valoare de 178.198.009 lei la partea de venituri încasate 
(procent de realizare 91,69%)  şi 183.247.311 lei la plăţi efectuate (procent de realizare de 
94,28%), rezultând astfel un deficit bugetar în sumă de 5.049.302 lei. 

Atât la partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli, bugetul fondurilor externe 
nerambursabile a fost în sumă de 305.800 lei, atât ca buget iniţial cât şi ca buget definitiv, iar ca 
execuţie a veniturilor a înregistrat suma de 305.246 lei şi ca execuţie a cheltuielilor suma de 
302.343 lei, rezultând un excedent în sumă de 2.903 lei. 

Serviciul evidenţa şi administrarea patrimoniului public şi privat trebuie să 
realizeze o bază de date, prin Compartimentul de monitorizare a serviciilor de utilităţi publice, 
astfel încât să se traseze o nouă viziune a acestei activităţi, în conformitate cu prevederile 
legislaţiei în vigoare. 

În baza bugetului propriu aprobat şi a Programului achiziţiilor publice, în cursul anului 
2009, Consiliul Judeţean Gorj, în calitate de autoritate contractantă a achiziţionat produse, 
servicii şi lucrări, ponderea cea mai mare deţinând-o achiziţiile publice de lucrări. 

Valoarea însumată a contractelor încheiate în anul 2009 prin procedurile prevăzute de 
legislaţia în vigoare privind achiziţiile publice este în sumă de 81.578.180,37 lei, fără TVA, din 
care o pondere de peste 97% o reprezintă contractele de execuţie lucrări. 

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 80% din valoarea totală a achiziţiilor publice 
finalizate în cursul anului 2009. 

Toate achiziţiile publice s-au desfăşurat cu respectarea prevederilor legale, din cele 6 
contestaţii depuse, una singură fiind acceptată, referitoare la „Acordul-cadru având ca obiect 
lucrări şi servicii de reparare şi întreţinere drumuri judeţene iarnă - vară 2009 – 2013”. Ca 
urmare, licitaţia a fost anulată, iar procedura nu a mai fost reluată din cauza reducerii bugetului. 

 
Doamnelor şi domnilor consilieri,  
Principalul document faţă de care trebuie să ne raportăm atunci când facem analiza 

anuală este, desigur, Strategia de dezvoltare socio-economică 2007-2013. În cadrul grupurilor 
de lucru organizate pentru implementarea Strategiei, am avut o bună colaborare cu 
reprezentanţii ONG-urilor, mediului de afaceri, mediului universitar, Camerei de Comerţ şi 
Industrie a judeţului Gorj, patronate, sindicate şi alte segmente sociale.  

Comparând priorităţile stabilite pe cele cinci domenii de dezvoltare cu realizările anului 
trecut, trebuie să recunoaştem că suntem încă departe.  
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În ce priveşte domeniul Infrastructură, s-au realizat investiţii în reţeaua rutieră de 
drumuri judeţene, în reţele de alimentare cu apă şi canalizare, amenajări şi reabilitări termice de 
clădiri, diverse alte lucrări. 

La capitolul Infrastructură de drumuri, pot să remarc buna colaborare şi mobilizarea 
de care angajaţii din cadrul aparatului de specialitate au dat dovadă în finalizarea la termen a 
unor proiecte şi lucrări, continua monitorizare a constructorilor şi executanţilor, ceea ce a făcut 
să avem lucrări de bună calitate şi predate în interiorul termenelor stabilite prin contractele de 
execuţie.  

° Modernizări drumuri judeţene: un bun exemplu este încheierea lucrărilor de 
reabilitare la drumul judeţean DJ 661, a cărui recepţie a avut loc la începutul lunii decembrie 
2009. Firma S.C.T. Bucureşti a realizat proiectul şi execuţia lucrărilor în termenul stabilit prin 
contract şi cu respectarea tehnologiilor de lucru, astfel încât, după o iarnă foarte grea, cu 
precipitaţii abundente şi temperaturi foarte scăzute, calitatea asfaltului nu a avut de suferit. 
Încadrarea în grafic a fost o consecinţă şi a bunei colaborări cu primăriile din localităţile pe care 
DJ 661 le tranzitează, atitudine care trebuie să se regăsească în cazul tuturor lucrărilor de 
reparaţii şi consolidări de pe drumurile judeţene, mai ales că astfel de investiţii creează sute de 
locuri de muncă la nivel de judeţ. DJ 661 are o lungime de 70 kilometri, o valoare contractată 
de 48.728.691,99 lei inclusiv TVA, iar finanţarea a fost asigurată din bugetul Consiliului 
Judeţean Gorj, în baza unui împrumut intern în valoare de 70.000.000 lei, aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 33/ 2007. Execuţia acestei lucrări  a contribuit la crearea 
a 130 locuri de muncă. Importanţa obiectivului pentru judeţul Gorj a fost apreciată de 
comunitatea gorjeană, Consiliul Judeţean Gorj primind premiul Gorj nr.1 pentru cea mai bună 
investiţie publică, acordat de către postul de televiziune Antena 1 Tg-Jiu. 

° Lucrări în curs de execuţie: Pe parcursul anului 2009 au fost demarate lucrările 
de execuţie aferente proiectului Reabilitare drumuri judeţene DJ 665 şi DJ 675C, cu o 
lungime totală de 58,8 km care fost depus în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-
2013, Axa Prioritară 2 - Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale, Domeniul 
de intervenţie 2.1. Contractul de finanţare a fost semnat în anul 2008. Bugetul total al proiectului 
este de 92.131.338 lei. Durata de implementare a proiectului este de 32 luni, începând de la 
06.02.2009. 

În anul 2009 a fost finalizat tronsonul de drum DJ 675C, km 0+000-4+300. De asemenea 
au fost executate lucrări de aşternere mixtură asfaltică în proporţie de 65% pe drumul judeţean 
DJ 665. Şanţurile dalate au fost executate în proporţie de aproximativ 50%, şanţurile din pământ 
în proporţie de aproximativ 40% şi au fost finalizate 12 podeţe tubulare transversale. Lucrările la 
obiectivul de investiţie care a condus la crearea a 120. locuri de muncă, urmează să fie 
finalizate în anul 2010. 

o Licitaţii pentru obiective noi: având ca sursă de finanţare H.G. 577/1997 
(programul naţional privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi asfaltarea drumurilor de 
interes local), au fost organizate licitaţii pentru lucrări la două obiective locale: Reabilitare drum 
judeţean DJ673 A, Dragoteşti-Mătăsari – DN 67, cu o lungime de 27,79 km, valoare totală cu 
TVA – 25.347.000 lei, termen de execuţie 24 de luni şi Reabilitare DJ 673, Şiacu – Borăscu – 
Turceni – Broşteni, cu o lungime de 25 km şi o valoare totală de 12.614.000 lei, termen de 
execuţie 7 luni. 

o Lucrări de întreţinere şi alte investiţii: au o valoare totală de 25.055.487,21 lei şi 
au fost executate, în majoritate, de către S.C. Întreprinderea de Drumuri şi Poduri SA, după cum 
urmează: 

- tratamente bituminoase - 112,24 km              4.227.864,06 lei 
- îmbrăcăminţi asfaltice uşoare - 24,433 km              8.907.941,74 lei 
- reparaţii îmbrăcăminţi asfaltice - 96.193 mp                         4.227.864,06 lei 
- activitate de iarnă                              2.405.484,83 lei 
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- semnalizare rutieră                                 317.323,68 lei 
- activitate întreţinere, altele decât reparaţii la partea carosabilă:  1.312.532,44 lei 
- marcaje rutiere - 197 km                             716.856,90 lei 
- reparaţii drumuri pietruite - 8.715 mc              656.364,83 lei 
- tratare burduşiri la partea carosabilă - 8.622 mp        1.342.255,46 lei 
   Lucrările executate de I.D.P. Gorj în condiţii de concurenţă cu alţi operatori economici de 

pe piaţă au asigurat locuri de muncă pentru permanente pentru 242 persoane în cursul anului 
2009. 

La capitolul infrastructură de sănătate putem enumera o serie de proiecte care au 
condus la creşterea nivelului de confort în saloane pentru bolnavi, la realizarea de economii 
importante la capitolul cheltuieli cu utilităţile. Amintesc aici:  

- Amenajare Secţie Oncologie – Spitalul Judeţean Gorj; investiţia a fost finalizată 
şi recepţionată în anul 2009, valoarea totală a lucrărilor contractate fiind de 
1.273.975,95 lei; 

- Reabilitarea termică a clădirii Spitalului de Pneumoftiziologie Dobriţa, comuna 
Runcu, jud. Gorj; entitatea achizitoare a fost Compania Naţională de Investiţii 
S.A., Consiliul Judeţean Gorj asigurând în anul 2009 cofinanţarea în sumă de 
26.870 lei; Programul Pilot aprobat prin H.G. nr. 1868/2005. a inclus şi 
reabilitarea centralei termice, fără reţelele termice exterioare şi interioare. Din 
acest motiv, următoarea investiţie conexă a fost 

- Canal termic şi instalaţie termică interioară la Spitalul Tudor Vladimirescu 
Dobriţa, judeţul Gorj (proiectare şi execuţie); în anul 2009 s-a elaborat 
documentaţia tehnică şi a fost încheiat contractul de execuţie lucrări pentru 
obiectivul de investiţie; a fost decontată suma de 17.850,00 lei reprezentând 
serviciile de proiectare, iar valoarea lucrărilor contractate este de 1.063.372,62 
lei; 

- Instalaţie utilizare gaze naturale de joasă presiune la centrala termică a Spitalului 
„Tudor Vladimirescu”, Dobriţa, comuna Runcu; pentru realizarea punerii în 
funcţiune a cazanelor aferente centralei termice, în anul 2009 a fost realizată 
documentaţia şi au fost execuate lucrările în valoare de 11.033,27 lei.  

- Reparaţii curente Spitalul Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu – finisaje interioare la 
construcţii şi reparaţii la instalaţii aferente; în anul 2009 a fost încheiat contractul 
de execuţie lucrări, cu termen de finalizare la sfîrşitul lunii ianuarie 2010; din 
valoarea totală a lucrărilor contractate, în sumă 565.289,43 lei, în anul 2009 au 
fost executate şi decontate lucrări în valoare de 435.540,68 lei. 

- Lucrări de reparaţii curente la faţade, învelitoare şi reţele exterioare de canalizare 
ale Secţiei Dermatologie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Gorj. Lucrările de 
reparaţii la Secţia Dermatologie au fost demarate în trimestrul IV al anului 2008, 
dar nu au putut fi terminate datorită perioadei convenţionale de timp friguros. În 
anul 2009 aceste lucrări au fost finalizate, decontându-se valoarea de 53.136,65 
lei.   

Pentru infrastructura socială, trebuie amintite cele trei proiecte depuse pentru 
obţinerea de finanţare din Programul Operaţional Regional, Axa Prioritară 3 - Îmbunătăţirea  
infrastructurii sociale, Domeniul de intervenţie 3.2.- Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea şi 
echiparea infrastructurii serviciilor sociale: 

- Extindere şi dotare Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa, Judeţul Gorj, buget 
total 3.494.886,39 lei (s-a semnat contractul de finanţare în 16 iunie 2010) 
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- Extindere capacitate, prin amenajare şi modernizare  etaj III la Complexul de 
recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică pentru adulţi Bîlteni, buget total 
973.734,85 lei. (s-a semnat contractul de finanţare în 16 iunie 2010) 

- Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Ambulatoriului Spitalului judeţean de 
Urgenţă Târgu-Jiu, judeţul Gorj, buget total 20.356.970,52 lei. 

Turismul, ca factor de dezvoltare economică a judeţului Gorj, poate fi stimulat printr-o 
creştere a vizibilităţii zonei ca destinaţie turistică, aspect la care Consiliul Judeţean Gorj 
contribuie prin proiectul  

- „Redescoperă Gorjul”, depus în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, 
Axa Prioritară 5 - Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul de intervenţie 5.3.- 
Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii 
atractivităţii României ca destinaţie turistică, având un buget total în sumă de 934.651,69 lei. La 
finele anului 2009, proiectul se afla încă în evaluare. 
 Punerea în valoare a potenţialului turistic din zona Rânca Novaci s-a realizat prin 
implementare în parteneriat cu Consiliul Local Novaci și Consiliul Local Baia de Fier a 
proiectului “Dezvoltarea infrastructurii turistice pentru zona de Nord-Est a judeţului Gorj, 
punerea în valoare a domeniului schiabil la Rânca, staţie de epurare şi canalizare Rânca, 
reabilitarea Centrului de Instruire şi Informare Turistică”, cu un buget de 6.383.408,64 Euro 
finanţat în cadrul Programului PHARE 2004 – 2006. 

Infrastructura informatică la nivelul Consiliului Judeţean Gorj, s-a îmbunătăţit prin 
achiziţia de noi echipamente şi softuri, conform planului de achiziţii. Realizările înregistrate în 
anul 2009 au fost posibile şi datorită numeroaselor demersuri făcute de preşedintele Consiliului 
Judeţean Gorj în vederea creşterii fondurilor proprii, cât şi în atragerea de fonduri europene 
necesare realizării obiectivelor pentru întărirea capacităţii de lucru a aparatului propriu de 
specialitate şi implementarea conceptului de e-administraţie.  

De asemenea, au fost implementate:„Sistemul informatizat GIS 6.1 pentru gestionarea 
datelor tehnice” şi „Sistemul informatizat de Project Management pentru gestionarea investițiilor 
(lucrărilor) și a proiectelor”, aplicații care au dus la eficientizarea activității. 
 La dezvoltarea infrastructurii de comunicaţii va contribui substanţial proiectul 
„Implementarea unei soluţii de e-guvernare în cadrul Consiliului Judeţean Gorj şi a unităţilor 
subordonate pentru eficientizarea serviciilor publice oferite cetăţenilor şi mediului de afaceri”. 
Acesta a fost depus spre finanţare în octombrie 2009 în cadrul Programului Operaţional 
Sectorial „Creșterea Completivității Economice”, Axa prioritară III, „Tehnologia Informației și 
Comunicațiilor pentru sectoarele privat și public”.  

Tot în cadrul programului, la nivel de regiune, se află în implementare proiectul 
„Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de 
urgenţă în regiunea Sud Vest Oltenia”, în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, 
Axa prioritară 3, Domeniul major de intervenţie 3.3. Durata de implementare a proiectului este 
de 18 luni, începând cu data de 28.11.2009. Valoarea totală a proiectului este de 49.069.000, 
iar judeţul Gorj va primi, în cadrul proiectului, 8 echipamente specifice pentru cinci localităţi.  

Domeniul Agricultură – grupul de lucru a urmărit:  
- implicarea Autorităţilor Publice Locale în promovarea şi mediatizarea măsurilor 

de sprijin financiar pentru tinerii fermieri, producătorilor agricoli şi IMM-urilor din 
spaţiul rural;  

- colaborarea între Consiliul Judeţean Gorj, Prefectură şi instituţiile subordonate;  
- modificarea avizelor şi acordurilor în funcţie de cerinţele proiectului;  
- modificarea criteriilor de selecţie pe Măsura 3.2.2. din cadrul Programului 

Naţional de Dezvoltare Rurală.  Se cunoaşte eşecul acestei măsuri în Gorj, ca şi cauzele care 
au generat-o. Au intrat în implementare doar 11 proiecte depuse în primele două sesiuni din 
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Domeniul Mediu şi resurse naturale din cadrul Strategiei de dezvoltare socio-
economică a judeţului s-a regăsit în 2009 ca activitate importantă a Consiliului Judeţean Gorj, 
prin gestionarea deşeurilor – şi menţionez aici activitatea Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară în domeniul Serviciilor publice de Salubrizare „ADIS Gorj”, care asigură buna 
funcţionare a sistemului integrat de gestionare a deşeurilor şi activitatea Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară ADIA, care operează prin intermediul S.C. APAREGIO  GORJ S.A..  

Au fost realizate sau sunt în curs de realizare proiecte şi studii de îmbunătăţire a calităţii 
mediului:  

- „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”, în valoare de 50 milioane de euro, finanţat 
de Guvernul României printr-un împrumut de la Banca Internaţională pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare; Unitatea de management al proiectului a organizat 
procedurile de achiziţie pentru realizarea documentaţiilor tehnico-economice la faza 
SPF şi SF pentru investiţii în sisteme de management al gunoiului de grajd pentru 75 
de localităţi, printre care se numără şi comuna Băleşti din judeţul Gorj; contribuţia  
totală de 14.650 euro va fi plătită de Consiliul Judeţean începând cu anul 2010, când 
se vor achita 648 euro; 

- „Extinderea şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare din judeţul 
Gorj”, proiect în valoare de peste 322,5 milioane de lei, depus de către S.C. 
APAREGIO  GORJ S.A. – structură în cadrul căreia Consiliul Judeţean Gorj are 
calitatea de acţionar; în anul 2009 au fost organizate licitaţiile pentru servicii şi lucrări 
şi au fost emise ordinele de începere a lucrărilor; 

- Proiectul „Sprijin pentru AM POS Mediu în vederea pregătirii portofoliului de proiecte 
finanţate prin Axa 2 din POS Mediu” - finanţat din POS Mediu, prin intermediul căruia 
se va realiza un Master Plan în domeniul deşeurilor, ce se întinde pe o perioadă de 30 
de ani; în 2009 a început prima etapă, de asistenţă tehnică din partea echipei de 
consultanţă Asocierea ISPE Bucureşti – EPEM Grecia, iar Consiliul Judeţean Gorj, în 
calitate de beneficiar final, va utiliza Master Planul rezultat pentru depunerea unui 
proiect major pe Axa 2 din POS MEDIU; 

- „Consolidarea potenţialului de aplicare a tehnicilor durabile de remediere a mediului - 
Aplicarea fitoremedierii în România”. Proiectul este finanţat în cadrul Programului de 
cooperare dintre Guvernul Flandrei şi ţările din Europa Centrală şi de Est şi a fost 
implementat de o echipă formată din consultantul flamand Ecorem n.v. - lider de 
proiect, Universitatea Hasselt din Belgia – sub-contractor, Universitatea Constantin 
Brâncuşi din Târgu Jiu, Universitatea de Nord din Baia Mare, Agenţiile pentru 
Protecţia Mediului din judeţele Gorj, Botoşani, Maramureş, Suceava, Consiliul 
Judeţean Maramureş, Consiliul Municipal Baia Mare. 

Au continuat acţiunile din cadrul concursul cu premii pentru cele mai îngrijite şi curate 
localităţi. În fiecare lună, a fost verificat procentul de îndeplinire a celor 18 criterii hotărârea de 
consiliu nr. 48/2009. Primele şase localităţi au fost evidenţiate pentru premiere cu suma totală 
de 220.000 lei, după cum urmează: 

- premiul I - 100.000 lei - a fost acordat comunelor Bustuchin şi Bumbeşti-Piţic, 
- premiul II - 70.000 lei - a fost împărţit de comunele Drăguţeşti şi Slivileşti,  
- premiul III - 50.000 lei - a revenit comunelor Leleşti şi Teleşti. 
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Reducerea consumului de energie convenţională prin utilizarea surselor de energie 
alternativă se va obţine odată cu implementarea proiectelor: 

- „Energia solară, o alternativă pentru viitor”, prin care se va obţine reducerea 
costurilor cu utilitățile, finanţat din POR. Proiectul va fi implementat în trei locații, 
conform Studiului de fezabilitate: Spitalul de Pneumoftiziologie Dobriţa, loc. 
Runcu; Spitalul Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu, str. Tudor Vladimirescu; Spitalul 
Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu, str. Progresului. Valoarea totală a proiectului este 
de 3.052,96 mii lei. 

- „Eco-energie pentru judeţul Gorj” are ca obiectiv completarea sistemelor clasice 
de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, în şapte complexuri de 
asistenţă socială, din cadrul D.G.A.S.P.C. Gorj. Bugetul total al proiectului este în 
sumă de 3.990.979 lei. 

 
Unul dintre programele principale ale domeniului Mediu şi resurse naturale, de 

reducere a impactului negativ asupra mediului generat de activităţi economice şi tehnologii 
învechite, inclusiv reconstrucţia ecologică a siturilor afectate şi păstrarea biodiversităţii conform 
standardelor europene de mediu, de adoptare a măsurilor de prevenire a dezastrelor naturale în 
zonele vulnerabile expuse riscurilor, nu a fost atins nici pe departe.  

După cum se cunoaşte, grupurile de lucru din cadrul Strategiei sunt conduse de 
persoane cu responsabilităţi din sfera respectivă de competenţă. Faptul că nu s-au făcut 
retehnologizări pentru reducerea emisiilor poluante la marii agenţi economici care produc 
energie electrică, respectiv termocentralele Turceni şi Rovinari, arată o lipsă de seriozitate în 
abordarea acestei problematici. Reamintesc o serie de programe şi proiecte pe acest domeniu 
important din Strategie:  

- reconstrucţia ecologică a terenurilor eliberate de sarcini tehnologice din industria 
minieră şi valorificarea lor turistică şi economică; 

- încadrarea în valorile limită de emisie a poluanţilor specifici (pulberi SO2, NOX) 
rezultaţi din producerea energiei electrice în termocentrale; 

- împădurirea colinelor şi dealurilor care au fost exploatate abuziv; 
- ecologizarea pânzei de apă freatică pentru potabilizarea apei, îndeosebi în zona 

de minerit la suprafaţă; 
- redarea în circuitul agricol a haldelor, prin tehnologii moderne care să asigure 

refertilizarea 
- eliminarea spulberărilor din depozitele de zgură şi cenuşă aflate în exploatare 

(schimbarea tehnologiei de depozitare din hidro-amestec în fluid dens) 
- amenajarea şi reutilizarea terenurilor degradate de industria minieră şi altele. 

Pentru soluţionarea acestor probleme, preşedintele Consiliului Judeţean Gorj a iniţiat o 
serie de întâlniri cu specialiştii din minerit, energie şi agricultură, pentru înfiinţarea unei unităţi 
specializate a statului pentru reconstrucţia ecologică a terenurilor afectate de activităţile miniere 
în Gorj. Nota cu rezultatul întâlnirilor şi propunerile formulate a fost înaintată ministerelor de 
resort. Interesul Guvernului faţă de această problemă este, din păcate, nul. Banii continuă să fie 
direcţionaţi spre bugetul central, grupurile energetice rămân în acelaşi stadiu de producţie 
depăşit, iar terenurile folosite şi eliberate nu mai produc nimic. 

 
Domeniul resurse umane şi mediu de afaceri  
În interiorul Parcului industrial de la Bumbeşti-Jiu îşi desfăşoară activitatea 11 societăţi 

comerciale, ponderea cea mai mare revenind firmei S.C. Pirelli @ Eco Tehnology S.R.L. care 
are ca obiect de activitate producerea de filtre auto. 

Programul de dezvoltare a resurselor umane din cadrul autorităţilor publice şi a 
structurilor implicate în asistenţa comunitară se realizează prin următoarele proiecte: 
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- „Euro - Strategie, Euro - Administraţie, Euro – Cetăţeni” a fost depus spre finanţare, la sfârşitul 
anului 2009, în cadrul Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, Axa 
Prioritară 1 - „Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice”, 
Domeniul major de intervenţie 1.1. Obiectivul proiectului este reactualizarea Strategiei de 
dezvoltare socio-economică a judeţului Gorj, 2007-2013 pe baza principiilor şi practicilor 
dezvoltării durabile şi instruirea a 125 funcţionari publici cu atribuţii în planificarea şi 
implementarea strategiilor realizate la nivel local. 
- „Consolidarea sistemului de formare continuă a angajaţilor Consiliului Judeţean Gorj şi a 
instituţiilor subordonate” a fost depus spre finanţare în cadrul Programului Operaţional 
Dezvoltarea Capacităţii Administrative, Axa prioritară 1 „Îmbunătăţiri de structură şi proces ale 
managementului ciclului de politici publice”, Domeniul major de intervenţie 1.3. Bugetul total al 
proiectului este în sumă de 929.985,00 lei.. La sfârşitul anului 2009, proiectul se afla încă în 
evaluare. 
- „Calitate în administraţia publică locală” a fost depus spre finanţare în data de 1 iunie 2009 în 
cadrul Programului Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”, Axa prioritară 2, 
„Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de 
descentralizare”, Domeniul major de intervenţie 2.2. Durata de implementare a respectivului 
proiect este de 12 luni, la finele anului 2009 proiectul aflându-se în etapa de evaluare. Bugetul 
total al proiectului este în sumă de 510.510,00 lei. 

În parteneriat cu alte instituţii publice din ţară, au mai fost depuse: 
- Proiectul „Dezvoltarea competenţelor profesionale în cadrul autorităţilor publice locale în 
domeniile managementului proiectelor şi al achiziţiilor publice” a fost depus în cadrul 
Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, Axa Prioritară 1: Îmbunătăţiri 
de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice, Domeniul de intervenţie 
1.3, de către Fundaţia Centrul de Resurse Juridice, Consiliul Judeţean Gorj având calitatea de 
partener, alături de Consiliul Judeţean Călăraşi, Consiliul Judeţean Mureş, Consiliul Judeţean 
Bacău şi Instituţia Prefectului – judeţul Vâlcea. Valoarea totală a proiectului este de 
1.907.641,00 lei. 
- Proiectul „Modernizare şi Performanţă în Administraţia Publică Locală” a fost depus în cadrul 
Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative de către Universitatea din 
Craiova, Facultatea de Ştiinţe Socio - Umane, partenerii implicaţi în cadrul acestuia fiind 
Consiliul Judeţean Gorj şi Consiliul Judeţean Dolj. Obiectivul general al proiectului constă în 
ridicarea standardelor generale de cunoştinţe şi expertiză la nivelul funcţionarilor publici cu 
funcţii de conducere din 20 de primării din judeţele Dolj şi Gorj, în vederea creării unei 
administraţii locale eficiente şi eficace în beneficiul socio-economic al societăţii româneşti. 
Valoarea totală a proiectului este de 806.358,00 lei. 

 
 Activitatea diversificată a Consiliului Judeţean Gorj, în totalitatea sa, nu poate fi 

cunoscută de beneficiarul final – cetăţeanul – fără o bună comunicare şi urmărire a 
reacţiilor pe care această activitate le are în rândul opiniei publice. Din acest motiv, în 
cursul anului 2009 am urmărit ca mijloacele de informare în masă de la nivel local, 
regional sau naţional să fie conectate permanent la instituţia noastră.  
Comunicarea directă cu cetăţenii s-a extins şi prin înfiinţarea blog-ului personal al 

preşedintelui Ion Călinoiu. Pe pagina sa de internet, preşedintele Consiliului Judeţean Gorj a 
propus periodic teme de discuţie, la care au fost primite comentarii şi întrebări:  

- Ce soluţii propuneţi pentru redresarea industriei energetice şi de extracţie a 
lignitului din Gorj, pentru refacerea terenurilor din siturile industriale afectate de 
activităţile extractive?;  

- În ce direcţie consideraţi că trebuie să se orienteze investiţiile în Gorj în 
următoarele 12 luni?; 

- Ce am făcut pentru sistemul sanitar din Gorj? Ce urmează să mai facem?.  
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Au fost înregistrate 24 de comentarii şi întrebări cu privire la situaţia drumurilor din judeţ, 
starea investiţiilor în aşezămintele sanitare din Gorj, probleme legate de modul de aplicare a 
legislaţiei din domeniul salarizării etc. Câteva exemple despre problemele sesizate:  
- Aștept cu interes dezbaterea pe tema energiei si mineritului. De la bun început am observat ca 
numirile in funcții de conducere in domeniu sunt mai mult decât neinspirate. La cele trei entități 
nu este in poziție de top management nici măcar un profesionist.  
- D-voastră considerați ca este corect sa beneficieze de același spor de condiții deosebite atât 
contabilul cat si muncitorul? ex:in DGASPC un educator, asistent medical,infirmier;personal 
care lucrează direct cu acei copii cu probleme neuro-psihice, beneficiază de un spor de 75%, iar 
cei de la birouri care nu au nicio tangenta cu copiii, beneficiază de același spor de 75%. Acum 
pe motiv de criza vor sa taie acest spor. 
- Spectrul politic prezintă o apetența suspecta pentru asumarea răspunderii in minerit si energie. 
Ce au pățit managerii care au acționat contra intereselor societăților pe care erau plătiți sa le 
conducă ? Sunt de notorietate cazuri concrete in toate cele trei entități de interes major pentru 
Gorj. Care e răspunderea celor care le-au acordat suportul politic? 
- Domnule președinte, va rog mult faceți ceva cu drumul dintre Tg-jiu – Calnic care ne dărâmă 
mașinile. Nu-i mai lăsați pe cei de la AND care mai multe gropi au făcut decât sa le plombeze. 
- Din respect pentru dumneavoastră si instituția ce o conduceți, despre modul cum ați rezolvat 
problema privind drumul județean Tg-jiu-Barza-Merfulesti COM. DANESTI va rog dispuneți o 
verificare in zona Barza înainte de a urca coasta spre Merfulesti datorita eroziuni drumului de 
către ape 
- As dori sa faceți ceva cu drumul de la Motru la Slivilești,ne-am dărâmat mașinile. 

Informarea cât mai rapidă a cetăţenilor a fost asigurată prin difuzarea a peste 50 de 
comunicate şi informări de presă şi organizarea a 28 conferinţe de presă. Pentru lămurirea şi 
dezbaterea problemelor actuale şi de interes pentru cetăţeni, preşedintele Consiliului Judeţean 
Gorj a fost prezent în peste 30 de emisiuni radio şi tv, din spaţiul audio-vizual, local şi regional.  

În luna octombrie 2009, au fost organizate manifestările prilejuite de sărbătorirea a 145 
de ani de la înfiinţarea Consiliului Judeţean Gorj, sub titlul generic „Gorjul istoric şi cultural”. Cu 
această ocazie, au fost lansate trei lucrări de cercetare istorică, „Protocoalele Consiliului 
Judeţean Gorj din secolul al XIX–lea”– Ion Cepoi, „Gorjul Cultural” (1890-1990) – Vasile Arimia 
şi „Învăţământul public gorjean la început de drum (1831-1848)” - Dan Neguleasa. „Protocoalele 
Consiliului Judeţean Gorj din secolul al XIX–lea” au fost trimise tuturor direcţiilor judeţene ale 
Arhivelor Naţionale, de la care s-au primit aprecieri pozitive despre conţinutul şi ţinuta ştiinţifică 
a lucrării. În cea de-a treia zi a manifestărilor dedicate sărbătoririi a 145 de ani de la înființarea 
Consiliului Județean Gorj, în cadru festiv, președintele organismului de certificare SRAC - 
CERT, Dan Stoichițoiu, a înmânat președintelui Consiliului Județean Gorj, Ion Călinoiu, 
certificatul de calitate nr. 7508. Prin acest document s-a certificat implementarea și menținerea 
la nivelul Consiliului Județean Gorj a unui sistem de management al calității conform cerinţelor 
din standardul SR EN ISO 9001:2008 pentru activitățile de servicii de administrație publică.  

  Gorjul a fost prezent şi în Norvegia şi Italia, cu ocazia Zilei Naţionale a României, prin 
materialele de promovare trimise de către instituţia noastră la Ambasada României la Oslo şi la 
Asociaţia Românilor din Italia, organizatori ai evenimentelor.  

 
II. RELAŢIILE CU PRIMĂRIILE 

 Încă de la începutul anului 2009, o dată cu repartizarea cotei-părţi din buget care revine 
Consiliului Judeţean conform legii, au existat anumite discuţii şi nemulţumiri. Având în vedere că 
s-a respectat întocmai formula de repartizare şi s-a ţinut cont de priorităţile fiecărei localităţi, 
apreciem că, pe ansamblu, în anul 2009 s-a asigurat acoperirea cheltuielilor cu personalul, 
precum şi cofinanţările pentru proiectele cu fonduri extrene. 
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III. RELAŢIILE CU INSTITUŢIA PREFECTULUI ŞI SERVICIILE DECONCENTRATE 

În anul 2009 a existat o colaborare bună cu Instituţia Prefectului – Judeţul Gorj, prin 
promovarea în comun a proiectelor de hotărâri de Guvern necesare pentru buna funcţionare a 
administraţiei publice locale.  

Pe aceleaşi coordonate ale unei colaborări corespunzătoare s-a desfăşurat şi relaţia cu 
serviciile deconcentrate. Din păcate, încetineala şi modul defectuos în care se realizează 
descentralizarea au consecinţe pe termen mediu şi lung în funcţionarea unităţilor din sănătate, 
învăţământ, protecţie socială, agricultură, mediu etc.  
Direcția de Sănătate Publica Gorj 
Direcția pentru Cultura, Culte si Patrimoniul Cultural National Gorj 
Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor 
Inspectoratul Teritorial de Muncă Gorj 
Casa Judeţeană de Pensii Gorj 
Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Munca Gorj  
Agenția Județeană pentru Prestații Sociale Gorj 
Direcția pentru Sport a județului Gorj 
Direcţia Judeţeană pentru Tineret Gorj 
Direcția Generala a Finanţelor Publice Gorj 
Direcţia judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Gorj 
Garda Financiară-Secţia Gorj 
Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Gorj 
Agenția de Plați si Intervenție pentru Agricultura - Centrul Judetean Gorj 
Oficiul Judetean pentru Ameliorare si Reproducție in Zootehnie Gorj 
Oficiul de Plăți pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit Gorj 
Oficiul de Studii Pedologice si Agrochimice Gorj 
Agenția pentru Protecția Mediului Gorj 
Garda Națională de Mediu- Comisariatul Judetean Gorj 
Direcţia  Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Gorj 
Direcţia Judeţeană de Statistică 
Direcția Regionala de Posta Craiova Oficiul Judetean de Posta Gorj 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj 
Inspectoratul pentru Situații de Urgenta „Lt. Col. DUMITRU PETRESCU” al județului Gorj 

Inspectoratul pentru Situaţii de urgenţă - Pentru I.S.U. Gorj, Consiliul Judeţean a aprobat 
bugetul pe anul 2009 în sumă de 110.000 lei, cheltuiala efectivă fiind în sumă de 94.340 lei, sumă 
destinată cheltuielilor curente. Un sprijin deosebit acordat acestei instituţii a constat în darea în 
administrare a spaţiilor din clădirea situată în strada Tismanei nr. 1, pentru desfăşurarea activităţilor 
de protecţie civilă din cadrul sistemului de management al situaţii de urgenţă.  

Totodată, I.S.U. Gorj, împreună cu Consiliului Judeţean Gorj, Oficiul de Telecomunicaţii 
Speciale al Judeţului Gorj şi S.C. Comtec S.R.L a realizat o infrastructură modernă de informatică la 
noul sediu din cartierul Bîrseşti asigurându-se şi accesul la reţeaua internet. 

Colaborarea cu Direcţia Judeţeană a Finanţelor Publice Gorj s-a derulat corespunzător 
în ce priveşte echilibrarea bugetelor locale, precum şi la repartizarea sumelor defalcate pentru 
cheltuielile descentralizate la nivelul localităţilor sau din fondul de rezervă. Atunci când s-a ţinut 
cont de priorităţile localităţilor, de specificul fiecăreia, acest lucru s-a făcut echitabil.  
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III. RELAŢIILE CU ADMINISTRAŢIA CENTRALĂ 

Multe subiecte abordate în relaţia cu administraţia centrală sunt urmare a discuţiilor cu 
cetăţenii, care au solicitat conducerii consiliului judeţean implicarea în probleme care, deşi nu 
intră în sfera de competenţă a instituţiei, din cauza conducerii centralizate, apar pe teritoriul 
acestui judeţ: situaţia drumurilor naţionale, insuficient sau prost reparate, situaţia unităţilor de 
învăţământ, reorganizate, de asemenea, fără a se ţine seama de specificul local, probleme din 
sănătate, domeniu subfinanţat. 

Tot în acest scop, preşedintele Consiliului Judeţean Gorj a organizat dezbateri la care a 
invitat specialişti din domeniile minerit, energie, agricultură, pentru identificarea soluţiilor de 
redresare a acestor activităţi, al căror viitor incert afectează grav categorii socio-profesionale 
foarte largi de pe întreg teritoriul judeţului, precum şi numeroase IMM-uri a căror activitate este 
legată de industriile respective.  

Din întâlnirile cu conducerile marilor agenţi economici din minerit şi energie a rezultat 
necesitatea creării unui fond de dezvoltare la nivel de judeţ, îmbunătăţirea cadrului legislativ 
privind exproprierea zonelor supuse exploatării miniere, obţinerea de facilităţi în domeniul 
bancar pentru continuarea investiţiilor de către aceşti agenţi economici. 

Am purtat o corespondenţă intensă pe aceste probleme cu ministerele de resort, 
propunând proiecte de acte normative sau înfiinţarea de unităţi specializate la nivelul judeţului 
Gorj, care să preia în administrare toate terenurile libere de sarcini economice de la unităţile 
deţinătoare şi care să coordoneze reconstrucţia ecologică a acestora. 

Am făcut demersuri la Ministerul Transporturilor în nenumărate rânduri, pentru a debloca 
situaţia executării lucrărilor pe DN 66, tronsonul Rovinari - Tg-Jiu – Bumbeşti-Jiu şi pentru a 
găsi soluţii tehnice mai potrivite în cazul modernizării DN 66 pe Defileul Jiului. 

Reamintesc intervenţiile făcute pentru adoptarea unor hotărâri de guvern privind 
alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în 
bugetul de stat pe anul 2009, pentru judeţul Gorj. Este vorba despre 5.409 mii lei pentru 
finanţarea unor cheltuieli descentralizate prevăzute în bugetul propriu al judeţului Gorj şi despre 
15.394 mii lei pentru finanţarea unor cheltuieli descentralizate ale bugetelor locale ale 
comunelor, oraşelor şi municipiilor din judeţul Gorj. 

 

IV. RELAŢIILE CU SOCIETATEA CIVILĂ 

Deschiderea la dialog cu partenerii sociali s-a concretizat în întâlniri cu liderii 
sindicatelor miniere, care atenţionau asupra gravelor probleme financiare cu care se confruntă 
SNLO şi reflectarea acestei situaţii în siguranţa locurilor de muncă ale membrilor de sindicat. 
Intervenţiile la Ministerul Economiei, precum şi organizarea întâlnirilor cu specialiştii din 
domeniul mineritului şi energiei, al cercetării agrochimice au urmărit, pe de o parte, găsirea unor 
soluţii pe termen scurt, care să evite, pe cât posibil, disponibilizările masive în domenii de bază 
ale economiei judeţului iar, pe de altă parte, luarea unor măsuri cu efect pe termen lung în 
reecologizarea terenurilor libere de sarcini industriale. 

Colaborarea cu ONG-urile s-a desfăşurat foarte bine. Pe parcursul anului 2009, mai 
multe ONG-uri de tineret au solicitat şi au primit cofinanţare, după cum urmează: 

 Asociaţia GOLIFE a derulat proiectul “Educaţie şi conştientizare privind Parcul Naţional 
Defileul Jiului”, al cărui scop este analiza nivelului de participare a ONG-urilor în cadrul 
parteneriatelor instituţionale semnate cu administraţia publică locală;  
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 Fundaţia Cultural Ştiinţifică “General Gheorghe Magheru” a iniţiat proiectul “Tinerii, 
viitorul culturii gorjene”, proiect al cărui scop a fost să-i apropie pe tineri de dansul de calitate, 
de la dansul tradiţional oltenesc până la dansul clasic, dar şi să-i încurajeze pe cei mai talentaţi 
să participe la competiţii de specialitate sau chiar să devină dansatori profesionişti. Obiectivele 
proiectului au vizat îmbunătăţirea comunicării între tineri prin socializare în cadrul unor activităţi 
extraşcolare 

 Asociaţia A.M.C.T. „Tineri fără Frontiere” a desfăşurat proiectul “Networking for 
European Citizenship /Reţele pentru cetăţenia europeană”, ale cărui obiective urmăreau 
continuarea procesului de dezvoltare comunitară și participarea activă a tinerilor la viața socială. 

 Asociaţia Regională pentru Dezvoltare Rurală a derulat proiectul “RuraLearn / Cum să 
învăţăm în mediul rural”, proiect cu o complexitate considerabilă, având ca scop implicarea 
voluntarilor ca agenţi de schimbare, promotori şi multiplicatori, în vederea stimulării conştiinţei 
europene şi promovării cetăţeniei active. 

Consiliul Judetean Gorj a încheiat parteneriate şi cu alte asociaţii şi fundaţii: 
 Fundaţia Culturală Delta, pentru implementarea a două proiecte: „Mediul rural - o 

resursă pentru piaţa muncii” – al cărui obiectiv general îl reprezintă îmbunătăţirea calităţii 
resurselor umane în zonele rurale, în vederea facilitării accesului la ocupare în activităţi non-
agricole.  
       - proiectul „Dezvoltarea economiei sociale în regiunea Sud-Vest Oltenia şi Sud-Munteniea”, 
al cărui obiectiv general îl constituie promovarea economiei sociale (cooperative, întreprinderi 
sociale, fundaţii, asociaţii, organizaţii de voluntariat şi alte organizaţii non-profit) ca un 
instrument flexibil şi durabil pentru dezvoltarea economică şi crearea de locuri de muncă la nivel 
regional şi local.  

 Asociaţia ProVertical, pentru implementarea proiectului „Respectă natura şi ea te va 
răsplăti!”, 

 Fundaţia S.O.S. Copiii Gorjului şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Gorj, în vederea implementării proiectului „Pot şi eu!”, proiect al cărui obiectiv 
general este promovarea de oportunităţi egale pentru incluziune socială. 

 Liga Studenților din Universitatea “Constantin Brâncuși" pentru organizarea celei de-a V-a 
ediții a sesiunii de comunicări științifice studențești, "studING" în cadrul Facultății de 
Inginerie din Universitatea "Constantin Brâncuși". 
 

V. RELAŢII EXTERNE 

La nivel internaţional, judeţul Gorj a fost prezent pentru a treia oară consecutiv la Open 
Days – Săptămâna europeană a regiunilor şi oraşelor – cea mai importantă manifestare din 
calendarul evenimentelor europene. În cadrul ediţiei din acest an, Consiliul Judeţean Gorj a 
făcut parte din parteneriatul regional “Regiunile 20/20/20 împotriva schimbărilor climatice”, 
alături de nouă regiuni din Italia, Grecia, Ungaria, Polonia, Bulgaria şi Marea Britanie. 

În luna noiembrie a anului 2009, odată cu vizita Excelenţei-Sale, Ambasadorul 
R.P.Chineze la Bucureşti, LIU ZENGWEN, a fost înfiinţată filiala gorjeană a Asociaţiei Române 
de Prietenie cu R.P.Chineză. 

Doamnelor şi domnilor consilieri, 

După cum se cunoaşte, ca urmare a numirii unor consilieri judeţeni în funcţii 
incompatibile cu cea de consilier judeţean, componenţa iniţială a Consiliului Judeţean Gorj s-a 
modificat prin hotărâri ulterioare, dar structura privind apartenenţa politică a rămas 
neschimbată. 

Comisiile de specialitate, în componenţa lor completă sau parţială, în funcţie de prezenţa 
consilierilor, au avut o bună colaborare cu compartimentele din aparatul de specialitate al 
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consiliului în elaborarea documentelor ce au făcut obiectul analizelor şi dezbaterilor. Activitatea 
de consilier judeţean presupune o prezenţă activă şi permanentă pentru susţinerea intereselor 
gorjenilor, nu apariţii episodice. Dacă un consilier judeţean simte că nu poate face faţă acestor 
cerinţe sau dacă profesia sa de bază îl solicită în aşa măsură încât nu se poate conforma 
programului pe comisii şi şedinţe de plen, este moral şi corect faţă de cetăţeni să se retragă.  

Faţă de acest mod de a desfăşura activitatea de ales local, vreau să evidenţiez prezenţa 
la fiecare şedinţă a 11 consilieri judeţeni din toate grupurile politice (Barbulea Valerică, Boldor-
Flitan Corneliu, Cojocaru Elena, Dascălu Dumitru, Glomnicu Alexandru, Mareş Dumitru, 
Milosteanu Gheorghe, Orzan Gheorghe, Păsărin Ovidiu Dragoş, Râbu Vasile şi Vulpe Ion). La 
polul opus, cu 31 de absenţe în comisii şi şedinţe de plen, dar alternativ, din trei în trei, se află 
Manţog Ionel, urmat de Mălăescu Ion, care s-a şi retras pentru a se ocupa strict de domeniul 
său profesional, unde excelează.  

V. PERSPECTIVE PENTRU ANUL 2010 

 Principalele obiective pe care ni le propunem pentru anul 2010, prezentate și în anexa – 
“Planul de acțiuni specifice Consiliului Județean Gorj pentru realizarea în județul Gorj a 
obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare în anul 2010” sunt: 
 

1. Îmbunătățirea accesului firmelor la programele de finanţare active pe piaţă prin acţiuni 
de mediatizare ale acestora. 

2. Susținerea reformei administraţiei publice prin corelarea structurii organizatorice proprii 
si a unităților subordonate la noile cerințe, îmbunătățirea calificării angajaților, creșterea 
calității serviciilor oferite cetățenilor sau sprijinirea autorităților administrației publice 
locale pentru obținerea unor finanțări din fonduri nerambursabile. Finanțarea acestor 
inițiative se va face prin intermediul unor proiecte cu finanțare extrabugetară. 

3. În domeniul turismului – promovarea obiectivelor turistice din județul nostru, stațiunea 
Rânca fiind doar unul dintre obiectivele importante care va beneficia  de investiții 
importante în anul 2010. Tot în acest domeniu, prin intermediul proiectului “Redescoperă 
Gorjul” (proiect aflat în faza de evaluare tehnico – economică) se asigură vizibilitatea 
Gorjului în țară și străinătate. 

4. Aplicarea politicilor de dezvoltare regională va duce la o mai bună promovare a 
programelor Uniunii Europene în județ, reabilitarea și modernizarea infrastructurii 
județene, asigurarea unor condiții mai bune de viață pentru persoanele aflate în centrele 
de ocrotire patronate de Consiliul Județean Gorj, îmbunătățirea condițiilor din spitale, 
îmbunătățirea politicilor din domeniul urbanismului și dezvoltarea mediului de afaceri 
(atât cel de stat cât și cel privat). 

5. Protecția mediului – instituția noastră continuă să investească în realizarea și 
modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare sau dezvoltarea sistemului 
de gestionare a deșeurilor. 

6. Prin intermediul unui proiect finanțat din bani europeni (proiect aflat în evaluare tehnico – 
economică) vom implementa noi soluții de e-guvernare la nivelul mai multor autorități 
publice din județul nostru. 

7. Domeniul cultural va fi sprijinit în continuare, instituțiile de cultură subordonate nouă 
urmând să asigure organizarea în bune condiții a evenimentelor prevăzute în agenda 
culturală pentru anul în curs. 
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Doamnelor şi domnilor consilieri, 

Înţeleg, pe de o parte, să-mi asum nerealizarea în totalitate a obiectivelor pe care mi le-

am propus pentru anul 2009; pe de altă parte, înţeleg să „împart” cu dumneavoastră realizările 

evidenţiate în raport, întrucât, fără spijinul necesar, acordat prin votarea unor hotărâri pertinente 

şi oportune, activitatea administraţiei publice judeţene ar fi avut de suferit.  

De asemenea, progresul înregistrat nu ar fi fost posibil fără eforturile susţinute ale 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean şi fără o bună colaborare cu autorităţile publice 

locale, instituţiile și unităţile subordonate și, nu în ultimul rând, cu cetățenii.  

Totodată, se cuvine evidenţiată colaborarea bună cu Instituţia Prefectului, cu serviciile 

deconcentrate şi  cu structurile mass-media, ştiut fiind că numai o colaborare şi o comunicare 

eficientă asigură înfăptuirea unei administraţii publice transparente, orientată spre interesele 

cetăţeanului.  

 

 

 

Președintele Consiliului Județean Gorj 

ION CĂLINOIU  
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COMPONENȚA CONSILIULUI JUDEȚEAN GORJ ÎN CURSUL ANULUI 2009
 
Călinoiu Ion - preşedinte 
Andrei Vasile Liviu/ Gheorghe Grivei 
Angheloiu Radu Adrian - vicepreşedinte 
Barbulea Valerică 
Bălan Vasile 
Băloi Tudor 
Boldor – Flitan Corneliu 
Cojocaru Elena 
Crăciunescu Ion 
Dascălu Dumitru 
Diaconescu Puiu 
Drăgoi Alecu 
Florescu Ciprian Adrian 
Glomnicu Alexandru 
Maioreanu Andrei Petrişor 
Mălăescu Ion 

Manţog Ionel 
Mareş Dumitru 
Milosteanu Gheorghe 
Mitescu Gheorghe 
Moţa Maria/ Neaţă Gheorghe 
Orzan Gheorghe 
Pavel Nelu 
Păsărin Ovidiu Dragoş 
Popa Valentin 
Popescu Corneliu – vicepreşedinte  
Răducu Ion 
Râbu Vasile  
Retezeanu Constantin 
Şarapatin Elvira 
Teodorescu Ion Claudiu 
Trotea Tiberu 
Vulpe Ion 

 
Preşedintele consiliului judeţean este o autoritate administrativă executivă distinctă, 

stabilită de legiuitor, care asigură respectarea prevederilor Constituţiei, punerea în aplicare a 

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

a hotărârilor consiliului judeţean, precum şi alte acte normative. 

Preşedintele consiliului judeţean îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele categorii 

principale de atribuţii: 

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

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

judeţean; 

b) atribuţii privind relaţia cu consiliul judeţean; 

c) atribuţii privind bugetul propriu al Judeţean; 

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

e) atribuţii privind serviciile publice de interes judeţean; 

f) alte atribuţii prevăzute de lege sau sarcini date de consiliul judeţean. 
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I. ACTIVITATEA DE REGLEMENTARE 
Preşedintele consiliului judeţean a urmărit, în cadrul atribuţiilor ce îi revin, îndeplinirea 

hotărârilor Consiliului Judeţean Gorj, ca for deliberativ. 

În cursul anului 2009, Consiliul Judeţean Gorj s-a întrunit în 15 şedinţe, dintre care 12 

ordinare (27 ianuarie, 27 februarie, 23 martie, 28 aprilie, 28 mai, 18 iunie, 14 iulie, 31 august, 

21 septembrie, 21 octombrie, 13 noiembrie, 18 decembrie) şi 3 extraordinare (10 martie, 30 

iulie, 11 septembrie), adoptându-se 123 hotărâri, iar preşedintele consiliului judeţean a emis în 

anul 2009 un număr de 583 dispoziţii. 
 

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

dezvoltare economico-socială a judeţului, şi anume: 

 probleme organizatorice: încetarea de drept, prin demisie, a mandatelor unor consilieri 

judeţeni şi validarea mandatelor membrilor supleanţi din lista partidelor politice respective, 

modificarea nominală a componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Gorj, 

desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Gorj în cadrul ATOP Gorj, publicarea 

actelor administrative în Monitorul Oficial al Judeţean Gorj;  

 probleme privind bugetul: adoptări, rectificări, alocări de sume, finanţări de investiţii, 

aprobări de contribuţii financiare, taxe, aprobarea contului de încheiere a exerciţiului 

bugetar, etc.; 

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

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj, aprobarea organigramei şi statului de 

funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj şi ale instituţiilor publice 

subordonate acestuia; aprobarea hotărârilor privind perfecţionarea personalului din serviciile 

de tip rezidenţial ale DGASPC Gorj şi hotărârea privind aprobarea proiectului “Consolidarea 

sistemului de formare continuă a angajaţilor Consiliului Judeţean Gorj şi a instituţiilor 

subordonate”; 

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

Consiliului Judeţean Gorj, schimbarea titularului dreptului de proprietate asupra unor imobile 

aparţinând domeniului public al Consiliului Judeţean Gorj, închirierea unor spaţii cu 

destinaţia de locuinţe de serviciu la Spitalul de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu - 

Runcu, judeţul Gorj şi stabilirea tarifelor corespunzătoare, vânzarea prin licitaţie publică a 

unor mijloace fixe; 

 probleme de cooperare şi dezvoltare regională: realizarea de parteneriate încheiate de 

Consiliul Judeţean Gorj cu diverse asociaţii, în vederea implementării unor proiecte (Soluţie 
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e-guvernare la nivelul Consiliului Judeţean Gorj, Instituţiei Prefectului Gorj şi consiliilor 

locale, municipale şi orăşeneşti); asocieri ale Consiliului Judeţean Gorj, participări ale 

Consiliului Judeţean Gorj în calitate de partener în cadrul unor proiecte („Realizarea 

sistemului integrat de salvare montană al judeţului Gorj”, „Îmbunătăţirea dotării cu 

echipamente a bazei pentru situaţii de urgenţă Sud-Vest Oltenia”, „Controlul integrat al 

poluării cu nutrienţi”); 

 probleme tehnice: aprobarea indicatorilor tehnico–economici pentru realizarea unor 

obiective de investiţii; 

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

terasamente, etc.; 

 probleme de mediu şi urbanism: aprobarea Planului judeţean de gestionare a deşeurilor 

pentru judeţul Gorj, acordarea premiilor privind îndeplinirea măsurilor de gospodărire a 

localităţilor rurale, potrivit criteriilor şi punctajelor stabilite prin Hotărârea Consiliului Judeţean 

Gorj nr. 48 din 24.05.2007, proiectul „Eco-energie pentru judeţul Gorj”, avize unice pentru 

planuri de amenajare zonală. 

 strategii: au fost adoptate hotărârile privind aprobarea proiectelor „Calitate în administraţia 

publică locală” şi „Euro-Strategie, Euro-Administraţie şi Euro-Cetăţeni”. 

 recunoașteri la nivel de comunitate: după o întrerupere de 15 ani de zile, a fost acordat 

titlul GORJEANUL ANULUI; beneficiar - preotul paroh Runcanu Constantin. 

 

B. Dispoziţiile emise au avut ca obiect: 
• stabilirea drepturilor băneşti ale funcţionarilor publici şi personalului contractual, 

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

raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de 

specialitate al consiliului judeţean,  

• constituirea unor comisii pentru achiziţia de bunuri şi servicii, precum şi pentru 

recepţionarea unor lucrări de investiţii,  

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

• constituirea comisiilor de concurs şi soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea funcţiilor 

publice din cadrul aparatului de specialitate,  

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

specialitate. 

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

îndeplinire a hotărârilor adoptate, a căror evidenţă a fost ţinută într-un registru de evidenţă.  
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C. Activitatea comisiilor de specialitate 
Preşedintele Consiliului Judeţean Gorj a acordat o atenţie sporită activităţii pe care 

consilierii judeţeni au desfăşurat-o în cadrul comisiilor de specialitate.  
În intervalul de timp ianuarie – decembrie 2009, cele opt comisii de specialitate nou 

înfiinţate s-au întrunit în 109 şedinţe, în care au analizat proiectele de hotărâri, au întocmit 

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

analizei şi avizării acestora, îndeplinindu-și atribuţiile conform legii şi Regulamentului de 

organizare şi funcţionare. 

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

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

făcut obiectul analizelor şi dezbaterilor, precum şi cooperarea comisiilor de specialitate cu 

grupurile de consilieri judeţeni pentru promovarea şi susţinerea intereselor Consiliului Judeţean 

Gorj. 

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

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

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

neschimbată. 

În perioada raportată, comisiile de specialitate au contribuit la funcţionarea eficientă şi de 

calitate a Consiliului Judeţean Gorj, avizând proiecte de hotărâri şi soluţionând probleme în 

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

regională, investiţii, lucrări publice, administrarea domeniului public şi privat al judeţului, 

organizarea aparatului propriu şi a instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului 

Judeţean Gorj, impozite şi taxe, urbanism, agricultură, turism, protecţia mediului înconjurător, 

cultură, educaţie, sănătate, protecţie socială, ordine publică, respectarea drepturilor cetăţenilor, 

etc. 
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II. ACTIVITATEA APARATULUI DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI JUDEŢEAN 
GORJ 

 
1. ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ 

a) Coordonare administraţie publică locală  
Coordonarea activității consiliilor locale, editare Monitor Oficial al judeţului Gorj 

În conformitatea prevederilor art. 104 al. 5 lit. a şi b din Legea administraţiei publice locale 

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

privind activitatea desfăşurată de către autorităţile administraţiei publice locale din judeţ, au fost 

realizate acţiuni de îndrumare metodologică în vederea rezolvării problemelor privind 

administraţia publică locală şi acţiuni de  verificare şi îndrumare a activităţii de autoritate tutelară 

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

socială transmise din 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, cât şi 

a rezultatelor la care trebuie să ajungă prin acordarea de îndrumări.  

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

pentru adoptarea anumitor acte normative pe plan intern (salubrizare, gospodărire şi 

înfrumuşeţare a localităţii, regulamente de funcţionare, machete, etc.) şi s-a acordat sprijin 

efectiv în activitatea de pregătire a materialelor de analiză şi redactare a proiectelor de hotărâri. 

Au fost stabilite obiectivele activităţii de coordonare a autorităţilor administraţiei publice 

locale în baza tematicilor semestriale şi au fost realizate acţiuni de îndrumare şi sprijin în 

vederea respectării legislaţiei privind administraţia publică locală.  

A. Obiectivele au fost axate pe aspectele organizatorice ale activităţii de administraţie: 
° Prezentarea în şedinţele de consiliu local privind stadiul 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;  

° Preluarea asistentului (asistenţilor) medical comunitar şi aprobarea transferului acestuia prin 

hotărârea consiliului local la autorităţile administraţiei publice locale, conform 

prevederilor O.U.G. nr. 162/2008;   

° Organizarea şi asigurarea pazei şi protecţia obiectivelor şi a bunurilor de interes public şi 

privat la nivelul localităţilor, înfiinţarea Poliţiei Comunitare ca serviciu public local, 
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actualizarea şi aprobarea Regulamentului de organizarte şi funcţionare a Poliţiei 

Comunitare.  

° Constituirea Comisiei locale de ordine publică, denumită în continuare Comisia locală, 

organism cu rol consultativ, prin adoptarea de HCL; 

° Depunerea declaraţiilor de avere şi interese de către aleşii locali şi a funcţionariilor publici 

pentru anul 2009 şi transmiterea la A.N.I conform art. 42 alin. 2 din Legea nr. 

144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de 

Integritate cu modificările şi completările ulterioare şi art. 74 alin. 1 din Legea nr. 

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

Operarea în Registrul declaraţiilor de avere şi de interese; 

° Asigurarea accesului la informaţii şi servicii publice prin mijloace electronice (adresă de e-

mail şi pagina accesării site-ului primăriei) în relaţia cu persoanele fizice sau juridice, 

la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, desemnarea prin dispoziţia primarului a 

persoanelor responsabile privind liberul acces la informaţiile de interes public unde 

nu este înfiinţat în structura organizatorică a primăriilor compartiment specializat de 

informare şi relaţii publice conform art. 11 lit. B din Legea nr. 161/2003 privind unele 

măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a 

funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei; 

° Incompatibilităţi pentru aleşii locali, conform Titlului IV, Capitolul III, Secţiunea a IV-a şi 

înştiinţarea consiliul local de acest fapt;   

° Dosarele speciale de şedinţă din semestrul I/2009, conform art. 42, alin 6 din Legea nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare( numerotare, sigilare, 

parafare, semnare de cei în drept şi conţinerea materialelor ce au stat la baza 

convocării consiliului local, materialele discutate şi aprobate, adresele de înaintare şi 

prezenţa consilierilor locali precum şi procesele-verbale de afişare). Evidenţa 

dispoziţiilor şi hotărârilor în registre speciale; supunerea spre aprobare a procesului-

verbal al şedinţei de consiliul local anterioară; Afişarea copiilor după procesele-

verbale ale şedinţelor de consiliu local în termen de 3 zile după terminarea şedinţei; 

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

privind administraţia publică locală. Convocarea consiliului local în scris, prin 

intermediul secretarului unităţii administrativ-teritoriale, respectarea cu cel puţin 5 

zile înaintea şedinţelor ordinare sau cu cel puţin 3 zile înainte de şedinţele 

extraordinare; punerea la dispoziţia consilierilor locali a materialelelor înscrise pe 

ordinea de zi;  precizarea în invitaţia la şedinţă a datei, orei, locul desfăşurării şi 
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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 semestrul II/2010. 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 
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Legii nr. 544/2001  ce a fost  adus la cunoştinţă publică prin afişare la sediul 

primăriei, prin grija secretarului; 

° Întocmirea Planului de ocupare a funcţiilor publice; 

° Promovarea strategiilor de management de proiect; 

° Constituirea dosarelor profesionale individuale care conţin actele administrative şi 

documentele care evidenţiază cariera funcţionarului public de la naşterea raporturilor 

de serviciu până la încetarea acestora; 

° 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; 

° Respectarea prevederile Legii nr. 16\1996, privind Arhivele Naţionale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

° Întocmirea dosarelor speciale individuale pentru instituirea curatelei; 

° Aprobarea de către consiliul local, în condiţiile prevederilor legale, a cooperării si asocierii cu 

alte unităţi administrativ-teritoriale din ţară, aderarea la asociaţii naţionale ale 

autorităţilor administraţiei publice locale, in vederea promovării unor interese 

comune conform prevederilor art. 36, alin. 7, lit. c din Legea nr. 215/ 2001 

republicată; 

° Desemnarea unui funcţionar public pentru consiliere etică şi monitorizarea respectării 

normelor de conduită conform prevederilor art. 20^1, al. 1 din Legea nr. 50/ 2007 ce 

modifica şi completează Legea nr. 7/ 2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor 

publici). 

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

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

nivel judeţean, în rezolvarea problemelor din administraţia publică locală. 

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

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

nr. 534/2003. Au fost transmise trimestrial, aceste ediţii ale Monitorului Oficial al Judeţului Gorj, 

în cele 70 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţ. 

 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 pe 
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bază de reciprocitate, de Monitoare Oficiale ale judeţelor din ţară, 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 

Serviciului Monitor Oficial, Coordonare a Administraţiei Publice Locale, au avut ca efect 

îmbunătăţirea muncii organizatorice şi a calităţii actului decizional la nivelul majorităţii 

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

legilor şi a propriilor hotărâri în interesul locuitorilor. 

 

B. Soluționare petiții 
 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 2009 s-au 

repartizat Compartimentului Monitor Oficial, Coordonare Administraţie Publică Locală un număr 

de 52 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 21 sesizări, care privesc cazuri sociale, iar atunci când situaţia a impus acest 

lucru, au fost sesizate instituţiile sau serviciile specializate în măsură să asigure o protecţie 

adecvată 

- un număr de 3 petiţii se referă la starea proastă a drumurilor judeţene şi comunale, solicitând 

fonduri pentru amenajarea şi repararea acestora 

- un număr de 12 petiţii care se referă la aplicarea necorespunzătoare a Legii fondului funciar. 

Întrucât Consiliul Judeţean nu are prerogative privind aplicarea prevederilor legale, cei care au 

adresat astfel de petiţii au fost îndrumaţi să se adreseze fie instanţelor judecătoreşti, fie 

comisiilor de aplicare a prevederilor legii funciare. 

- un număr de 5 petiţii înregistrate la Consiliul Judeţean Gorj se referă la încălcarea Legii nr. 

50/1991 

- un număr de 11 petiţii ce privesc diverse domenii (branşări la reţeaua electrică, angajări, 

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

precum şi unele abuzuri săvârşite de către conducerea unor primării şi a unor cetăţeni care nu 

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

organelor abilitate, Consiliul Judeţean neavând competenţe. 

 

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

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

judeţean în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie. 
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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 în Monitorul Oficial al Judeţului Gorj.   

F. În vederea desfăşurării în codiţii optime a şedinţelor Comisiei Consultative de Dialog 
Social între Administraţie, Sindicate şi Patronate, organizată conform prevederilor H.G. nr. 

569/2002, preşedintele consiliului judeţean a stabilit măsuri organizatorice şi desemnat un 

responsabil în acest sens. 

G. Au fost nominalizate două persoane din cadrul Compartimentului ca membrii ai 

Colectivului de lucru pe toată durata funcţionării Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului 
de proprietate privată asupra terenurilor, în vederea sprijinirii acesteia, conform Ordinului 

Prefectului Judeţului Gorj; 

H. Selecţionarea şi arhivarea documentelor elaborate în cadrul compartimentului, 

predarea acestora în arhiva Consiliului Judetean Gorj pe bază de inventar; 

 

b) Monitorizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice  
Unitatea Judeţeană pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice a 

avut ca prioritate îmbunătăţirea activităţilor şi acţiunilor de furnizare a serviciilor de utilitate 

publică de interes local şi judeţean prin care se asigură: 

- alimentarea cu apă a localităţilor, canalizarea şi epurarea apelor uzate şi pluviale, 

- salubrizarea localităţilor, iluminatul şi transportul public. 

 În domeniul alimentării cu apă a localităţilor, s-a acţionat în vederea obţinerii de avize şi 

acorduri necesare punerii în funcţiune, acordării de asistenţă tehnică serviciilor publice din 

cadrul consiliilor locale. 

 De asemenea, activitatea a vizat reactualizarea permanentă a băncii de date tehnice, cu 

privire la infrastructura edilitară a localităţilor şi la domeniul public judeţean, procentul de 

colaborare cu primăriile fiind de 95%. 

 Au fost analizate, verificate şi depuse la Ministerul Administraţiei şi Internelor 

documentaţiile proiectelor iniţiate de autorităţile locale (Bumbeşti – Piţic, Albeni şi Băleşti) 

privind Programul Electrificare 2007-2009. 
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c) Secretariatul executiv al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică 
Cadrul legislativ în baza căruia funcţionează Autoritatea teritorială de ordine publică Gorj 

constă în Legea nr.218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române (art.17-21) şi 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Autorităţii teritoriale de ordine publică (aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr.787/2002). 

Autoritatea teritorială de ordine publică are rol consultativ şi este formată din 12 membri: 6 

consilieri judeţeni, un subprefect, şeful inspectoratului judeţean de poliţie, un reprezentant al 

Corpului Naţional al Poliţiştilor, şeful corpului gardienilor publici (Corpul gardienilor publici a fost 

desfiinţat în 2005, fiind înlocuit cu Poliţia comunitară conform legii nr. 180/2005, majoritatea 

Autorităţilor teritoriale au lăsat vacant locul ocupat de Şeful Gardienilor publici şi funcţionează 

numai cu 12 membri) şi 3 reprezentanţi ai comunităţii.  

Validarea nominală a membrilor Autorităţii teritoriale de ordine publică a fost făcută prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 16 din 22.08.2008, iar pe parcursul anului 2009 

componenţa comisiei fiind modificată, conform Regulamentului de organizare şi funcţionare al 

H.G. nr. 787/2002, mandatul membrilor este valabil până la următoarele alegeri locale pentru 

consiliile judeţene, urmând ca după alegerile locale să fie desemnată o altă componenţă pentru 

o perioadă de 4 ani. 

Comisiile de lucru ale autorităţii sunt: 

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

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

- comisia pentru probleme sociale, standarde profesionale, consultanţă şi drepturile 

omului.   

În decursul anului 2009, secretariatul executiv al Autorităţii teritoriale de ordine publică, 

împreună cu membrii ATOP: 

• a contribuit la elaborarea planului de activităţi, la fixarea obiectivelor şi indicatorilor de 

performanţă minimali ai serviciului poliţienesc; 

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

soluţionarea, de către organele de poliţie, a sesizărilor privind încălcarea drepturilor omului şi 

libertăţilor fundamentale; 

• au fost făcute consultări  cu membrii comunităţilor locale şi organizaţii neguvernamentale; 

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

poliţiei, în luna decembrie autoritatea teritorială de ordine publică elaborează planul strategic 

pentru anul următor ce cuprinde principalele obiective ce trebuie îndeplinite de poliţie şi 

indicatorii de performanţă minimali. Planul este analizat de conducerea inspectoratului de poliţie 
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care înaintează autorităţii un raport cuprinzând necesarul de resurse umane şi materiale, 

precum şi modalităţi practice pentru atingerea indicatorilor de performanţă minimali. Acest plan 

a fost aprobat de plenul autorităţii; 

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

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

• în cursul anului 2009 au fost realizate deplasări în teritoriu la o parte din primăriile din judeţ şi 

la posturile de poliţie; 

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

siguranţei bunurilor persoanei; 

• au fost întreprinse măsuri pentru cointeresarea organizaţiilor neguvernamentale în exercitarea 

actului de prevenire a criminalităţii; 

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

făcute recomandări celor predispuşi să încalce legea; 

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

schimbarea componenţei Autorităţii teritoriale de ordine publică; 

• s-au realizat sesizări repartizate, conform OG nr.27/2002-privind reglementarea activităţii de 

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

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

Consiliului Judeţean și acordă consultaţii juridice la cerere. 

 

2. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL JURIDIC-CONTENCIOS 
 În conformitate cu prevederile Legii nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei 

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

Compartimentului juridic-contencios au asigurat apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale 

Consiliului Judeţean Gorj în conformitate cu Constituţia şi legile ţării. Astfel, consilierii juridici au 

reprezentat autoritatea publică în serviciul căreia se află, au apărat drepturile şi interesele 

legitime ale acesteia în raporturile cu alte autorităţi publice, instituţii de orice natură, precum şi 

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

specifice unităţii. 

 În anul 2009, principalele activităţi desfăşurate prin Compartimentul juridic contencios au 

fost:     

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

în căile de atac s-a realizat într-un număr de 65 dosare: 
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- în cauze civile, comerciale, penale, plângeri contravenţionale (în baza Legii nr.50/1991-

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

nr.43/1997-privind regimul juridic al drumurilor);  

- contencios administrativ (în baza Legii nr.554/2004-privind contenciosul administrativ; Legii 

nr.544/2001-privind liberul acces la informaţiile de interes public şi Legii nr.188/1999 privind 

Statutul funcţionarilor publici) şi  

- conflicte de muncă (în baza Codului muncii; Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului 

didactic; Legii nr. 84/1995, republicată, privind învăţământul),  precum şi în alte cauze în care 

instituţia a fost citată.  

  Prin concluziile orale sau scrise, consilierii juridici au susţinut cu demnitate şi 

competenţă drepturile şi interesele legitime ale autorităţii şi au respectat normele de deontologie 

profesională prevăzute în legea pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat şi statutul 

acestei profesii. De asemenea, au fost  respectate dispoziţiile legale privitoare la interesele 

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

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

sale, în condiţiile legii.  

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

acestora, precum şi instituţiilor publice subordonate Consiliului Judeţean Gorj, la cerere, 

constând în formularea de acţiuni în justiţie, întâmpinări, concluzii scrise, apeluri şi recursuri; 

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

emise de Preşedintele Consiliului Judeţean Gorj, a hotărârilor Consiliului Judeţean Gorj şi a 

altor acte elaborate în exercitarea atribuţiilor autorităţii administraţiei publice judeţene; 

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

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

 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 
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 Avizarea pentru legalitate a contractelor civile şi comerciale încheiate în condiţiile legii de 

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

de orice natură, precum şi cu orice persoană juridică sau fizică, română sau străină; 

 Îndeplinirea atribuţiilor prevăzute în sarcina compartimentului juridic-contencios prin 

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

măsuri privind întărirea disciplinei contractuale în cazul contractelor administrative încheiate de 

instituţia noastră; 

 Avizarea documentaţiilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică iniţiate de Consiliul 

Judeţean Gorj, din punct de vedere al respectării regulilor de elaborare prevăzute de Ordonanţa 

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

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

completările ulterioare; 

 Avizarea notelor justificative elaborate de compartimentul achiziţii publice privind atribuirea 

contractelor de achiziţie publică iniţiate de Consiliul Judeţean Gorj, din punct de vedere al 

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

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

modificările şi completările ulterioare şi a HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţei 

de urgenta nr. 34/2006; 

  Participarea, în calitate de membri, la lucrările comisiilor de evaluare pentru atribuirea 

contractelor de achiziţie publică iniţiate de Consiliul Judeţean Gorj, cu respectarea atribuţiilor 

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

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

servicii, cu modificările şi completările ulterioare şi a HG nr. 925/2006 pentru aprobarea 

normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din 

Ordonanţei de urgenta nr. 34/2006; 

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

respectarea prevederilor Ordonanţei de urgentă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 

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

de servicii, cu modificările şi completările ulterioare precum şi de instituţiile publice aflate în 

subordinea Consiliului Judeţean Gorj; 

  Organizarea informării şi documentării juridice prin constituirea de colecţii de acte 

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

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

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

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

ori într-un interes legitim prin acte administrative individuale emise de Preşedintele Consiliului 

Judeţean Gorj sau adoptate de Consiliul Judeţean Gorj; 

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

exercitarea profesiei de avocat şi statutul acestei profesii; 

 Analizează notificările formulate de solicitanţi în conformitate cu prevederile Legii nr. 

10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945- 

22 decembrie 1989, modificată şi completată şi întocmeşte rapoartele cu propuneri de 

soluţionare a notificărilor, în calitate de salariat implicat în mod direct în aplicarea prevederilor 

acestei legi, în baza Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj nr.2/2006 ; 

  Participarea în calitate de membri la lucrările Comisiei de disciplină a Consiliului Judeţean 

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

pentru personalul contractual al Consiliului Judeţean Gorj, constituită în baza Codul muncii. 

 

3. ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ 
În anul 2009, Serviciul buget a asigurat, concomitent cu îndeplinirea sarcinilor de bază, 

asistenţa de specialitate pentru instituţiile din subordine şi unităţile administrativ-teritoriale de pe 

raza judeţului, elaborarea rapoartelor de specialitate şi sprijinirea iniţiatorilor la întocmirea şi 

fundamentarea proiectelor de hotărâri, a expunerilor de motive şi anexelor la acestea, ce 

urmează a fi supuse aprobării Consiliului Judeţean, precum şi soluţionarea corespondenţei 

repartizate.  

Obiectivele serviciului s-au realizat prin compartimentele din subordine, respectiv:  

1. Compartimentul buget, venituri;  

2. Compartimentul evidenţă cheltuieli, situaţii financiare şi sinteze;  

3. Compartimentul urmărire debite, executări silite şi relaţii cu unităţile administrativ-teritoriale.  

Pe parcursul exerciuţiului bugetar al anului 2009, în cadrul serviciului au fost întocmite şi 

înaintate în forma şi temenele legale documentele prevăzute prin atribuţiile ce-i revin, astfel că a 

fost asigurată desfăşurarea în condiţii optime a activităţii proprii a Consiliului Judeţean Gorj şi a 

instituţiilor şi acţiunilor de interes judeţean. 

Au fost elaborate documente specifice serviciului, cum ar fi: proiectul de buget şi 

estimările pentru perioada anilor următori (de regulă, se elaborează previziuni bugetare pentru 
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trei ani), bugetul general şi bugetele componente, listele de investiţii şi dotări, precum şi 

celelalte anexe la buget, hotărârile privind repartizarea, pe unităţi administrativ-teritoriale, a 

sumelor necesare susţinerii programelor de dezvoltare locală, pentru proiecte de infrastructură, 

operează deschideri şi retrageri de credite, în condiţiile legii şi în limitele prevederilor bugetare 

aprobate, situaţiile financiare centralizatoare şi anexele la acestea etc., asigurând astfel 

execuţia bugetară în bune condiţii şi cu respectarea prevederilor legislative în vigoare. 

De asemenea, au fost efectuate viramentele din sumele încasate, provenind din: 

- eliberarea de certificate de urbanism şi autorizaţii de construire, o cotă de 50% din aceste 

sume, reveninând, potrivit legii, unităţilor administrativ-teritoriale pe raza cărora se realizează 

investiţiile; 

- transferurile de la bugetul de stat pentru persoane cu handicap; 

- transferurile pentru lucrări de alimentare cu apă a satelor şi pietruiri de drumuri comunale 

având ca beneficiari consiliile locale de pe raza judeţului, cărora li se redistribuie fondurile 

alocate, cu obligativitatea utilizării lor, potrivit legii şi destinaţiei date; 

- încasările reprezentând donaţii şi sponsorizări, conform prevederilor stabilite prin contractele 

astfel încheiate etc. 

Totodată, prin compartimentul de specialitate au fost întocmite: documentaţiile privind 

procedurile de administrare a creanţelor bugetare locale prevăzute de lege, precum şi 

comunicările proceselor verbale de contravenţie emise de Consiliul Judeţean, în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare privind regimul juridic al contravenţiilor, răspunsuri (întâmpinări, 

recursuri) la contestaţiile privind procesele verbale de contravenţie emise de Consiliul Judeţean 

etc., urmărindu-se încasarea şi recuperarea sumelor ce revin, în conformitate cu prevederile 

legii, bugetului local.  
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a) Bugetul propriu general al judeţului Gorj pe anul 2009  
 Având în vedere legislația în vigoare, bugetul propriu general al judeţului Gorj pe 
anul 2009 a fost aprobat iniţial la valoarea de 193.729.910 lei, la partea de venituri şi la 

valoarea de 240.309.400 lei, la partea de cheltuieli, structurat pe următoarele bugete 

componente: 

COD DENUMIRE INDICATOR PROGRAM 
INITIAL 2009 

PROGRAM 
DEFINITIV 

2009 

REALIZAT 
2009 

LEI 
% 

 BUGET PROPRIU 
GENERAL 

    

 venituri 193.729.910 202.085.410 185.327.805 91,71
 cheltuieli 240.309.400 248.664.900 226.066.952 90,91
 din care:      
02 buget local      
  venituri 186.251.500 194.357.000 178.198.009 91,69
  cheltuieli 186.251.500 194.357.000 183.247.311 94,28
  excedent/deficit 0 0 -5.049.302  

07 

bugetul instituţiilor publice 
şi activităţilor finanţate din 
venituri proprii şi subvenţii      

  venituri 7.130.250 7.380.250 6.769.084 91,72
  cheltuieli 7.130.250 7.380.250 6.884.365 93,28
  excedent/deficit 0 0 -115.281  
08 bugetul creditelor interne      
  cheltuieli 34.700.000 34.700.000 30.583.631 88,14

10 
bugetul fondurilor externe 
nerambursabile      

  venituri 305.800 305.800 305.246 99,82
  cheltuieli 305.800 305.800 302.343 98,87
  excedent/deficit 0 0 2.903  

11 

bugetul veniturilor şi 
cheltuielilor evidenţiate în 
afara bugetului local      

  venituri 42.360 42.360 55.466 130,94
  cheltuieli 11.921.850 11.921.850 5.049.302 42,35
  excedent/deficit -11.879.490 -11.879.490 -4.993.836   
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Privind ponderea cheltuielilor bugetare pe surse de finanţare în totalul bugetului propriu 

general al judeţului Gorj pe anul 2009, situaţia se prezintă astfel: 

 
Urmare adoptării hotărârilor consiliului judeţean de rectificare bugetară, ce au avut la 

bază expunerile de motive ale preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj şi rapoartele 

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

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

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

rectificare a bugetului de stat, fie ca urmare a unor propuneri determinate de necesităţile 

obiective apărute pe parcursul anului în execuţia bugetară. 

186.251.500; 77,50%

7.130.250; 2,97%

34.700.000; 14,44% 305.800; 0,13% 11.921.850; 4,96%

BUGETUL PROPRIU GENERAL INIŢIAL AL JUDEŢULUI 
GORJ PE ANUL 2009   (cheltuieli)

buget local

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

bugetul fondurilor externe nerambursabile
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b) Bugetul local pe anul 2009 
Bugetul propriu general definitiv al judeţului Gorj pe anul 2009 a fost în sumă de 

202.085.410 lei la partea de venituri şi de 248.664.900 lei, la partea de cheltuieli, structurat 

după cum urmează:  

 
 

194.357.000; 78,16%

7.380.250; 2,97%

34.700.000; 13,96% 305.800; 0,12% 11.921.850; 4,79%

BUGETUL PROPRIU GENERAL DEFINITIV AL JUDEŢULUI 
GORJ PE ANUL 2009 

(cheltuieli) 

buget local

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

bugetul fondurilor externe nerambursabile
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ANALIZA CONTURILOR DE EXECUŢIE A BUGETELOR CARE COMPUN BUGETUL 
PROPRIU GENERAL AL JUDEŢULUI GORJ 

 
I. CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI LOCAL   

Pe anul 2009, atât la venituri, cât şi la cheltuieli, bugetul local definitiv a cumulat 
o valoare de 194.357.000 lei, comparativ cu bugetul local iniţial, care a fost în sumă de 

186.251.500 lei, execuţia bugetară la finele anului 2009, înregistrând o valoare de 
178.198.009 lei la partea de venituri încasate (procent de realizare 91,69%)  şi 183.247.311 
lei la plăţi efectuate (procent de realizare de 94,28%), rezultând astfel un deficit bugetar în 
sumă de 5.049.302 lei, astfel cum se prezintă în tabelul din ANEXA 1. 

În totalul veniturilor bugetului local, veniturile proprii realizate din activitatea proprie au fost 

prevăzute iniţial în sumă de 2.446.000 lei, comparativ cu veniturile proprii definitive în 
valoare de 2.399.300 lei, execuţia bugetară a acestora cumulând la finele anului suma de 
2.383.024 lei, reprezentând 99,32% din prevederile definitive. Această situaţie se datorează 

în mare parte modificărilor legislative apărute pe parcursul exerciţiului financiar 2009, privind 

procedurile fiscale de colectare şi virare la bugetele locale şi de stat a unor surse de venit. 

Pe titluri de cheltuieli, ponderea cea mai mare în totalul cheltuielilor bugetare efectuate 

din bugetul definitiv al anului 2009 este deţinută de cheltuielile cu bunuri şi servicii, cu o 
pondere de 26,16%, urmate de cheltuielile de personal cu o pondere de 25,44%, asistenţă 
socială (subvenţii de la Autoritatea Naţională pentru Persoane cu Handicap) cu o 
pondere de 19,01% şi alte cheltuieli, aşa cum se prezintă în diagrama de mai jos: 

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

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

25,44%

26,16%

2,28%3,54%

3,01%

13,87%

19,01%

2,11% 4,49%

‐0,09%

PONDEREA CHELTUIELILOR EFECTUATE IN 
BUGETUL LOCAL REALIZAT 

PE ANUL 2009 cheltuieli de personal

bunuri şi servicii

dobânzi

transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice
alte transferuri

proiecte cu finantare din fonduri 
externe neramb.
asistenţă socială

alte cheltuieli

cheltuieli de capital
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Capitolul de cheltuieli care deţine cea mai mare pondere în totalul execuţiei bugetare 

este capitolul bugetar 68.02 „Asistenţă socială”, reprezentând 41,62 %, urmat de capitolul 
bugetar 84.02 „Transporturi” cu o pondere de 32,84% şi de capitolul bugetar 65.02 
„Învăţământ” cu o pondere de 6,99% etc. 

5,86%

0,95% 2,34%

0,12%

0,05%

6,99%

1,37%

6,23%

41,62%

0,98%

0,46%

0,19%

32,84%

PONDEREA CAPITOLELOR DE CHELTUIELI ÎN TOTALUL PLĂŢILOR 
EFECTUATE, POTRIVIT EXECUŢIEI BUGETARE PE ANUL 2009

cap.51.02 Autorităţi 
executive

cap.54.02 Alte servicii publice 
generale

cap.55.02 Tranzacţii, datorie 
publică şi împrumuturi

cap.60.02 Apărare

cap.61.02 Ordine publică şi 
siguranţă naţională

cap.65.02 Învăţământ

cap.66.02 Sănătate

cap.67.02 Cultură, recreere, 
religie

II. CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR 
FINANŢATE DIN VENITURI PROPRII ŞI SUBVENŢII 

 Bugetul centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate parţial din 
venituri proprii pe anul 2009 a fost fundamentat, prin bugetul iniţial, la valoarea de 7.130.250 

lei, iar în bugetul final a cumulat valoarea de 7.380.250  lei, execuţia, la partea de venituri, a 
fost în sumă de 6.769.084 lei, iar la partea de cheltuieli fiind de 6.884.365 lei, înregistrându-

se astfel un deficit bugetar în sumă de 115.281 lei, cuprinzând veniturile şi cheltuielile 

următoarelor instituţii publice de subordonare judeţeană: 

 Muzeul Judeţean Gorj; 
 Ansamblul Artistic „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). 
                                 
                                                                                -lei-          
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Nr. 
crt. UNITATEA 

 
Buget 2009 Realizat 2009  

Procent 
Iniţial Final Venituri      % 

0 1 2 3 4 5=4/3x1
00 

 TOTAL, din care: 7.130.250 7.380.25
0 

6.769.084 
91,72 

   - subvenţii 6.045.000 6.045.00
0 

6.619.524 
109,50 

   - venituri proprii 1.085.250 1.334.75
0 

1.149.560 
86,12 

1. Muzeul judeţean 
Total, din care: 
- subvenţii 
- venituri proprii 

 
1.807.000 
1.725.000 
     82.000 

 
1.897.00
0 
1.725.00
0   
172.000 

 
1.692.515 
1.570.200 
    122.315 

 
89,22 
91,01 
71,11 

2. Ansamblul artistic 
profesionist „Doina 
Gorjului” 
Total, din care: 
- subvenţii 
- venituri proprii 

 
 
 
2.585.000 
2.220.000 
   365.000 

 
 
 
2.585.00
0 
2.220.00
0   
365.000 

 
 
 
2.453.293 
2.136.825 
   316.468 

 
 
 
94,90 
96,25 
86,70 

3. Şcoala populară de 
artă Tg.Jiu 
Total, din care: 
- subvenţii 
- venituri proprii 

 
 
2.062.750 
1.700.000 
   362.750 

 
 
2.062.75
0 
1.700.00
0   
362.750 

 
 
1.869.282 
1.512.499 
   356.783 

 
 
90,62 
88,97 
98,35 

4. Centrul Pilot 
Tg.Cărbuneşti 
Total, din care: 
- subvenţii 
- venituri proprii 

 
 
675.500 
400.000 
275.000 

 
 
835.500 
400.000 
435.000 

 
 
753.994 
400.000 
353.994 

 
 
90,24 
100,00 
81,37 

              
 Din totalul veniturilor realizate, cea mai mare pondere o deţin subvenţiile, cu un procent 

de realizare de 92,96%, urmate de veniturile proprii realizate în procent de 86,12%. 

 În cadrul veniturilor proprii realizate de cele patru instituţii publice autofinanţate parţial 

din bugetul local, cel mai mare procent de realizare, respectiv 30,78%, îl deţin veniturile 

realizate  din valorificarea produselor obţinute din activitatea proprie sau conexă, veniturile din 

serbări şi spectacole, manifestări culturale, artistice şi sportive – 29,24%, alte venituri din 

prestări de servicii şi alte activităţi – 22,17%, taxe şi alte venituri din învăţământ – 17,78%, 

venituri din prestări de servicii – 0,03%.   
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În analiza financiară realizată pe instituţii publice de subordonare judeţeană,  ponderea 

cea mai mare în realizarea veniturilor în total capitol bugetar o deţine Ansamblul Artistic 

Profesionist „Doina Gorjului”, respectiv 36,25%, urmată de Şcoala Populară de Arte Tg-Jiu – 

27,62%,  Muzeul Judeţean  „Alexandru Ştefulescu”, cu o pondere de 25,00% şi Complexul de 

servicii comunitare cu secţii protejate, recuperare, reabilitare a persoanelor cu handicap şi 

formare profesională Tg - Cărbuneşti – 11,13%.  

III. CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI CREDITELOR INTERNE   
Bugetul creditelor interne pe anul 2009 a fost în sumă de 34.700.000 lei, ca buget 

iniţial şi la aceeaşi sumă ca buget definitiv, iar ca execuţie a cheltuielilor prezintă valoarea 
de 30.583.631 lei, reprezentând valoarea tragerilor ce s-au efectuat în anul 2009 din 
creditul contractat în anul 2007, prin BancPost S.A.- Centrul  de Afaceri Craiova, în vederea 

finanţării obiectivului „Reabilitare DJ 661, Ţînţăreni- Tg Cărbuneşti – Săcelu - Crasna, km 
0+000-69+040”. 

IV. CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE 
NERAMBURSABILE 

Atât la partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli, bugetul fondurilor externe 

nerambursabile a fost în sumă de 305.800 lei, atât ca buget iniţial cât şi ca buget definitiv, 
iar ca execuţie a veniturilor a înregistrat suma de 305.246 lei şi ca execuţie a cheltuielilor 
suma de 302.343 lei, rezultând un excedent în sumă de 2.903 lei.  

În cadrul acestui buget, au fost cuprinse finanţările nerambursabile destinate derulării 
următoarelor proiecte iniţiate în anul 2009: 
1. Proiectul „Euroadministraţie” 
2. Proiectul „Evidenţa persoanelor, un serviciu european”  
3. Proiectul „În slujba cetăţeanului”.  
 

V. CONTUL DE EXECUŢIE A VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR EVIDENŢIATE ÎN 
AFARA BUGETULUI LOCAL 

Bugetul veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local pe anul 
2009 a fost programat, atât în forma iniţială, cât şi definitivă, la partea de venituri  în sumă 
de 42.360 lei - având ca sursă de finanţare dobânzile acordate la disponibilităţile fondului de 

rulment aflate într-un cont deschis pe seama Consiliului Judeţean Gorj, la Trezoreria 

Municipiului Tg.Jiu, iar la partea de cheltuieli în sumă de 11.921.850 lei, sumă ce a fost 

destinată integral pentru acoperirea golurilor temporare de casă provenite din decalaje între 

veniturile şi cheltuielile anului curent, precum şi pentru acoperirea definitivă a eventualului deficit 

bugetar rezultat la finele exerciţiului bugetar.  

Privind execuţia bugetară la finele anului 2009, încasările înregistrate au fost în 
sumă de 55.466 lei, iar plăţile efectuate au fost în sumă de 5.049.302 lei. 
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Deoarece, pe parcursul exerciţiului financiar al anului 2009, la nivelul bugetului propriu 

al judeţului Gorj s-au înregistrat decalaje între veniturile încasate şi cheltuielile planificate, 

pentru asigurarea disponibilităţilor financiare necesare efectuării plăţilor planificate, s-a procedat 

la alimentarea contului de disponibil cu suma cumulată în cuantum de 10.750.000 lei. 
La nivelul bugetului propriu al judeţului Gorj, în urma analizei execuţiei bugetare la data 

de 31.12.2009, conform contului de execuţie emis în aceeaşi dată de către Trezoreria 

Municipiului Tg-Jiu, s-a constatat că exerciţiul financiar al anului 2009 a înregistrat ca rezultat un 

deficit în sumă de 5.049.302,23 lei, impunându-se pe cale de consecinţă, acoperirea definitivă 

din fondul de rulment, a deficitului bugetar la sfârşitul anului 2009, în limita acestei sume. 

În conformitate cu actele normative în vigoare, Consiliul Judeţean Gorj a întocmit şi 

depus la Direcţia Generală a Finanţelor Publice Gorj Situaţiile financiare anuale întocmite la 
data de 31.12.2009. 

În urma centralizării situaţiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2009 de 

către toate instituţiile de subordonare judeţeană, cumulate cu situaţiile financiare anuale 

întocmite la finele anului pentru activitatea proprie a Consiliului Judeţean, s-a constatat ca 

rezultat financiar final un excedent în sumă de 29.509.846 lei.       
                                                               

4. RESURSE UMANE 
a) Resurse umane, managementul funcţiei publice, relaţii publice 

Asigurarea unui management performant al resurselor umane a fost unul dintre 

obiectivele specifice urmărite permanent în decursul anului 2009. 

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

compartimentele aparatului de specialitate şi aparatul permanent de lucru al Consiliului Judeţean şi 

am dispus în acest sens modificarea organigramei prin reorganizarea celor două structuri într-o 

structură unică. 

În noua structură, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 95/21.10.2009, 

organigrama aparatului de specialitate şi aparatului permanent de lucru totalizează un număr de 

182 de posturi, din care: 

• 112 funcţii publice de execuţie, 

• 16 funcţii publice de conducere 

• 1 funcţie publică specifică de manager public 

• 50 funcţii contractuale de execuţie 

• 2 funcţii contractuale de conducere 

• 1 funcţie de administrator public 
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Preocuparea pentru eficientizarea activităţii de resurse umane, precum şi a celorlalte 

activităţi este confirmată prin Implementarea Sistemului de management al calităţii ISO 9001: 2008. 

În scopul asigurării necesarului de personal de specialitate, a fost elaborat şi supus aprobării 

consiliului judeţean Planul de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate şi instituţiile 

publice subordonate, iar conform structurii aprobate, a fost organizat în cursul anului un singur 

concurs de ocupare a unei funcţii publice. Ulterior, ocuparea prin concurs a posturilor vacante a fost 

suspendată prin O.G. nr. 34/2009. 

De asemenea, în vederea asigurării condiţiilor pentru dezvoltarea carierei funcţionarilor 

publici şi personalului contractual, au fost organizate 4 concursuri de promovare în funcţie. 

Pornind de la obiectivele şi criteriile de performanţă stabilite potrivit prevederilor legale, 

am evaluat performanţele profesionale ale personalului din subordine şi am dispus evaluarea 

întregului personal de către cei care au calitatea de evaluator. Am constatat, în baza unei analize a 

rezultatelor evaluării, necesitatea îmbunătăţirii procesului de evaluare, în sensul operaţionalizării 

obiectivelor şi stabilirii unor criterii de performanţă adecvate. 

Realizarea unei evaluări obiective are un rol determinant în identificarea problemelor 

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

personalului pentru îmbunătăţirea performanţelor profesionale individuale. 

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

important îl ocupă dezvoltarea competenţelor profesionale ale  funcţionarilor publici şi personalului 

contractual, în scopul asigurării unui serviciu public de calitate, transparent şi eficient, în beneficiul 

cetăţenilor. Astfel, am dispus participarea a 7 funcţionari publici la cursuri de pregătire profesională 

în domeniul specific de activitate. 

De asemenea, pe parcursul anului 2009, doi funcţionari publici din cadrul Consiliului 

Judeţean Gorj au participat la câte un stagiu de reprezentare în cadrul Biroului Uniunii Naţionale a 

Consiliilor Judeţene din România de la Bruxelles, al căror obiectiv general a fost îmbunătăţirea 

performanţelor funcţionarilor din sectorul administraţiei publice locale, în domeniul afacerilor 

europene. 

Ulterior, în baza Convenţiei dintre Adunarea Departamentelor din Franţa (ADF) şi 

Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România (UNCJR), semnată la Bruxelles în data de 

10 octombrie 2007 şi la recomandarea Biroului european al UNCJR de la Bruxelles, un 

reprezentant al Consiliului Judeţean Gorj a fost acceptat pentru a efectua un stagiu în cadrul ADF, 

în perioada  iulie-septembrie 2009, în Paris (Franţa). Stagiul a avut ca obiectiv general efectuarea 

unui schimb de experienţă în materie de afaceri europene, în vederea împărtăşirii cunoştinţelor şi 

bunelor practici la nivelul judeţelor din România şi departamentelor franceze, stagiul constituind o 
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deosebită oportunitate pentru Consiliul Judeţean Gorj în materie de cooperare internaţională, 

experienţa acumulată de stagiar putând fi exploatată ulterior în beneficiul activităţilor derulate în 

cadrul consiliului. 

O componentă importantă a managementului resurselor umane o reprezintă asigurarea 

unor structuri organizatorice eficiente la nivelul instituţiilor publice aflate sub autoritatea Consiliului 

Judeţean Gorj. 

În acest sens, în luna aprilie 2009, am supus aprobării Consiliului Judeţean 

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

instituţii  publice subordonate: 

-    Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj; 

-    Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţa Persoanelor Gorj; 

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

- Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj; 

-    Biblioteca Judeţeană „Christian Tell” Gorj; 

-    Serviciul Public Judeţean SALVAMONT Gorj; 

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

-    Şcoala Populară de Artă Târgu - Jiu; 

-    Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” 

 Preocuparea pentru dezvoltarea activităţii şi patrimoniului muzeal s-a concretizat prin 

aprobarea, la 31 august 2009, a funcţionării Muzeului „Tudor Arghezi” Tg-Cărbuneşti ca filială 

teritorială în subordinea Muzeului Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu”. 

De asemenea, am evaluat conducătorii instituţiilor publice subordonate şi am dispus 

evaluarea managementul instituţiilor de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Gorj, în 

scopul verificării  modului în care au fost realizate obligaţiile asumate prin contractele de 

management, în raport cu resursele financiare alocate, de către managerii acestor instituţii. 

 

b) Securitatea şi sănătatea muncii 
Având în vedere prevederile legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, am 

asigurat fondurile necesare şi condiţiile efectuării serviciilor medicale pentru supravegherea 
sănătăţii lucrătorilor şi stabilirii aptitudinii individuale pentru muncă.   

Activitatea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă s-a desfăşurat în conformitate cu 

prevederile legale în domeniu (Legea nr. 319/2006, Normele metodologice de aplicare ale Legii 

nr. 319/2006 stabilite de H.G. 1425/2006, etc) . 

Activităţile principalele desfăşurate în anul 2009 au fost:  

- elaborarea planului de protecţie şi prevenire a accidentelor ; 
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- elaborarea normativelor de acordare a materialelor igienico-sanitare; 

- elaborarea de instrucţiuni proprii pentru completarea şi aplicarea reglementărilor 

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

cadrul Consiliului Judeţean Gorj, precum şi a locurilor de muncă; 

- întocmirea și distribuirea unui necesar de documentaţii cu caracter tehnic de 

informare şi instruire a lucrătorilor în domeniul sănătăţii şi securităţii muncii.  

       Finalitatea acestor activităţi a constat în stabilirea, la nivelul Consiliului Judeţean Gorj, a 

următoarelor:  

- drepturile şi obligaţiile angajatorului şi ale salariaţilor;  

- regulile concrete privind sănătatea şi securitatea în muncă; 

- dispoziţiile legale sau contractuale specifice.  

În acest domeniu s-a urmărit: 

∗ evitarea riscurilor; 

∗ evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate; 

∗ combaterea riscurilor la sursă; 

∗ adaptarea muncii la individ, în vederea atenuării, cu precădere, a muncii monotone şi a 

muncii repetitive,  

∗ luarea în considerare a evoluţiei tehnicii; 

∗ planificarea prevenirii; 

∗ adoptarea măsurilor de protecţie colectivă cu prioritate faţă de măsurile de protecţie 

individuală; 

∗ aducerea la cunoştinţa salariaţilor a instrucţiunilor corespunzătoare. 

   Ca măsuri tehnico-organizatorice, adoptate în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de 

muncă, se pot enumera: 

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

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

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

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

de protecţie aplicate, inclusiv supravegherea şi controlul respectării acestora; 

- asigurarea echipamentelor de protecţie individuală. 

Măsurile medicale, realizate într-o formă avansată, au fost : 

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

angajare a candidaţilor prin depistarea eventualelor contraindicaţii medicale la locurile concrete 

 
48 



Consiliul Județean Gorj                 Raportul Președintelui 2009 
 

de muncă, ţinând seama de factorii de risc, solicitările fizice şi neuropsihice, starea de sănătate 

fizică şi mentală a acestora; 

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

de medicina muncii. 

    Nu au fost înregistrate accidente de muncă în anul 2009 la nivelul Consiliului Judetean 

Gorj.     

 

5.  AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI URBANISM 
a) Urbanism şi protecţia mediului    
1. Activitate:  Amenajarea teritoriului 
- s-au realizat procedurile de întocmire a caietelor de sarcini şi de organizare a licitaţiei 

de atribuire  a lucrării de proiectare pentru actualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului 

Judeţului Gorj; 

- s-a derulat programul de întocmire a cadastrului imobiliar şi a lucrărilor de date urbane, 

la nivelul judeţului Gorj, pentru municipiul Târgu–Jiu, oraşele Ţicleni, Târgu-Cărbuneşti, Turceni 

şi Rovinari cu fonduri de la bugetul de stat; 

- s-au verificat documentaţiile şi s-au întocmit procese verbale de recepţie pe etape de 

lucrări odată cu decontările justificative; 

- s-au făcut toate demersurile la M.D.R.T pentru alocarea de fonduri în vederea 

terminării proiectelor în lucru şi a fost finalizat cadastrul imobiliar la oraşul Rovinari. În total  au 

fost alocaţi  273.890 lei; 

- s-au avizat şi aprobat  „Planul de amenajare a teritoriului zonal şi intercomunal pentru 

comunele Mătăsari, Slivilesti, Dragoteşti, Negomir, Fărcăşeşti şi Ciuperceni şi „Planul de 

amenajare a teritoriului zonal intercomunal pentru oraşul Rovinari şi comunele Fărcăşeşti, 

Bâlteni, Urdari şi Plopşoru”, în vederea declarării utilităţii publice a unor  obiective. 

 
2. Activitate:  Urbanism 
- s-a finalizat actualizarea Planurilor urbanistice generale ale localităţilor: Aninoasa, 

Brăneşti şi Bărbăteşti; (la solicitarea Consiliului Judeţean Gorj, Ministerul Dezvoltării Regionale 

şi Locuinţei a alocat suma de 50.000 lei  pentru cofinanţare) 

 
3. Activitate 3: Protecţia mediului 
‐ s-a asigurat promovarea, recepţia investiţiilor pe mediu (Staţii de transfer, puncte 

de colectare a deşeurilor); 

‐ s-a aprobat Planului Judeţean de Gestionarea Deşeurilor; 
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‐ s-au închis gropile de deşeuri neconforme şi necontrolate la nivelul judeţului 

Gorj; 

‐ s-a participat alături de Agenţia pentru Protecţia Mediului şi  Administraţia 

Naţională Apele Române la acţiuni de ecologizare şi salubrizare; 

‐ s-a întocmit şi aprobat Programul integral de gestionare a calităţii aerului; 

‐ s-a analizat  şi identificat, împreună cu Inspectoratul de protecţie civilă, zonele de 

risc la alunecări de teren şi la inundaţii (Bumbeşti-Piţic, Dăneşti, Băleşti–Rasova, Motru – 

Ploştina, Dragoteşti, Crasna , Albeni, Turburea, Runcu-Dobriţa, Ciuperceni-Vârtopu); 

‐ s-au verificat, recepţionat, avizat şi arhivat documentaţiile întocmite conform 

Hotărârii de Guvern nr. 834/1991 privind stabilirea şi evaluarea unor terenuri deţinute de 

societăţile comerciale cu capital de stat, cu modificările şi completările ulterioare; 

‐ s-a participat la grupuri de lucru constituite conform Hotărârii de Guvern nr. 

1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi 

programe, realizate în judeţul Gorj. 

 
b) Autorizări şi control 
În anul 2009, Compartimentul autorizări şi control a analizat, întocmit, înaintat spre 

aprobare şi eliberat un număr de 202 certificate de urbanism pentru care s-au încasat 38.790,61 

lei şi 63 de autorizaţii de construire/desființare pentru care s-au încasat 1.148.515,16 lei. 

S-a efectuat un număr de 59 de controale privind respectarea disciplinei în urbanism și 

amenajarea teritoriului, precum și respectarea legislației privind autorizarea lucrărilor de 

construire. 

S-a soluționat un număr de 26 de sesizări și scrisori referitoare la abateri de la regulile 

de construire. 

 

c) Alte activități 
 
Salariaţii din cadrul Direcţiei de urbanism, dezvoltare şi amenajare teritorială au 

participat şi participă şi în continuare, în calitate de specialişti, în unităţile de implementare a 6 

proiecte cu finanţare din fonduri externe, începând cu licitaţia, proiectarea şi realizarea 

următoarelor investiţii: 

- Extindere şi dotare Centrul de îngrijire şi asistenţă Dobriţa - judeţul Gorj; 

- Realizarea sistemului integrat de salvare montană a judeţului Gorj; 

- Reabilitarea, modernizarea şi echiparea ambulatoriului Spitalului Judeţean de Urgenţă 

Târgu-Jiu; 
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- Sistem de canalizare şi staţie de epurare la Spitalul „Tudor Vladimirescu”  comuna 

Runcu; 

- Extindere capacitate prin amenajare şi modernizare etaj III la Complexul de recuperare 

şi reabilitare neuropsihiatric pentru adulţi  Bilteni; 

- Energia solară, o alternativă pentru viitor. 

 

6. COOPERARE ŞI DEZVOLTARE REGIONALĂ 
a) Finanţări din fonduri de preaderare 
Obiectivul principal în anul 2009 a fost reprezentat de finalizarea implementării 

proiectelor cu finanţare nerambursabilă din fonduri europene de preaderare, proiecte 
contractate anterior. 

În anul 2009, Consiliul Judeţean Gorj, prin Serviciul Cooperare, dezvoltare regională şi 

relaţii externe,  a finalizat  implementarea celor trei proiecte depuse în cadrul Programului 

PHARE – Fondul de modernizare pentru dezvoltarea administraţiei publice, a căror finanţare a 

fost obţinută anterior, şi anume: 

 Proiectul „Euroadministraţie”, implementat în baza contractului de grant nr. PHARE 

RO2006/018-147.01.03.02.03-GJ 445 care a vizat crearea structurilor specifice pentru 

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

performanţelor administraţiei publice locale prin pregătirea funcţionarilor din cadrul Consiliului 

Judeţului Gorj, a instituţiilor publice subordonate acestuia, precum şi a funcţionarilor publici din 

cadrul Instituţiei Prefectului - Judeţul Gorj, pentru a fi în concordanţă cu cerinţele actuale impuse 

de Uniunea Europeană. 

Activităţi principale ale proiectului au constat în achiziţionare de echipamente informatice 

şi consumabile, derularea cursurilor, promovarea, monitorizarea şi evaluarea proiectului. 

Valoarea totală a proiectului a fost de 55.371,91 Euro, din care: 

- grant contractat – 48.727,28 Euro 

- contribuţie locală – 6.644,63 Euro. 

 Proiectul „Evidenţa persoanelor, un serviciu european”, implementat în baza 

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

specifice pentru realizarea şi monitorizarea fiecărei etape din cadrul procesului de 

descentralizare, creşterea performanţelor administraţiei publice locale prin pregătirea 

personalului specializat din cadrul Direcţiei Comunitare Judeţene de Evidenţa Persoanelor Gorj, 

pentru a fi în concordanţă cu cerinţele actuale impuse de Uniunea Europeană. 
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Scopul proiectului a fost „Realizarea reţelei judeţene de comunicaţii pentru evidenţa 

persoanelor şi conectarea acesteia la Reţeaua de Comunicaţii Integrate Voce-Date a M.I.R.A.”, 

grupul ţintă fiind compus din cei 384.852 cetăţeni ai judeţului. Activităţile principale au fost 

reprezentate de achiziţionarea de echipamente IT şi consumabile; instruirea personalului, 

promovarea, monitorizarea şi evaluarea proiectului. 

Valoarea totală a proiectului a fost în sumă de 46.890,51 Euro din care: 

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

 Proiectul „În slujba cetăţeanului”, contact de grant nr. PHARE RO2006/018-

147.01.03.02.03-GJ 443, a urmărit implementarea unui sistem de management al documentelor 

la nivelul Consiliului Judeţean, sistem capabil să furnizeze un mod standard şi eficient de 

gestionare, controlare şi distribuire a documentele, fapt care influenţează în mod direct şi pozitiv 

întregul proces de administrare. 

Activităţile principale ale proiectului au fost achiziţionarea de echipamente, software şi 

consumabile; achiziţionarea şi instalare de software pentru managementul documentelor; 

implementarea Software-ului pentru managementul documentelor şi  promovarea, 

monitorizarea şi evaluarea proiectului. 

Valoarea totală a proiectului a fost în sumă de 89.198,11 Euro, din care: 

- grant contractat –73.214,33 Euro 

- contribuţie locală –9.983,77 Euro. 

 

b) Finanţări din fonduri guvernamentale 
Pe parcursul anului 2009 au fost finalizate cele cinci documentaţii tehnice finanţate din 

bugetul M.D.L.P.L. în baza H.G. nr. 1424/2007 privind aprobarea programului multianual 
“Asistenţă tehnică pentru sprijinirea autorităţilor administraţiei publice locale în 
pregătirea tehnică a proiectelor de investiţii publice, finanţate prin P.O.R. 2007-2013” 

contractate în anul 2007, pentru următoarele proiecte:  

• Reabilitarea DJ 673, Şiacu-Borăscu-Turceni-Broşteni (DN66), km 16+650- 41+650 

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

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

• Extindere şi dotare centru de îngrijire şi asistenţă Dobriţa 

• Extindere capacitate prin reabilitare, amenajare şi modernizare etaj III la Complexul de 

Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Adulţi Bâlteni 

Valoarea totală a acestor documentații tehnice este de 1.544.198,00 lei. Documentaţiile 

pentru proiectele “Extindere şi dotare centru de îngrijire şi asistenţă Dobriţa” şi “Extindere 
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capacitate prin reabilitare, amenajare şi modernizare etaj III la Complexul de Recuperare şi 

Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Adulţi Bâlteni” au fost stat la baza dosarelor de finanţare 

europeană nerambursabilă depuse ulterior, în anul 2009, în cadrul Programului Operaţional 

Regional 2007-2013. 

Totodată, pentru documentaţiile aferente reabilitării drumurilor judeţene a fost obţinută o 

derogare de la finanţator în vederea utilizării acestor documentaţii pentru obţinerea de alte 

surse – externe sau guvernamentale. Două dintre acestea, respectiv “Reabilitarea DJ 673, 

Şiacu-Borăscu-Turceni-Broşteni (DN66), km 16+650- 41+650”şi “Reabilitarea DJ 673A, Turceni-

Mătăsari-Strâmba-Vulcan, km 0+000-27+790”, au fost incluse în lista de finanţare conform HG 

577 din 25 septembrie 1997 pentru aprobarea programului privind pietruirea drumurilor 

comunale, alimentarea cu apa a satelor, conectarea satelor la rețeaua de electrificare şi la 

rețelele telefonice, fiind deja contractate lucrările de reabilitare.  

Tot în anul 2009 au fost depuse, în cadrul Programului de înlocuire sau de 
completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, 
energie geotermală şi energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii 

aerului, apei şi solului pentru anul 2009, lansat de Ministerul Mediului, prin Administrația 

Fondului de Mediu proiectele „Energia solară, o alternativă pentru viitor”  şi “Eco-energie 
pentru judeţul Gorj”. 

 Proiectul „Energia solară, o alternativă pentru viitor” 

Principalul beneficiu al implementării proiectului este reducerea costurilor cu utilitățile, în 

condițiile menținerii sau sporirii confortului termic pe timp de iarnă și a creșterii consumului de 

apă caldă de consum pe tot parcursul anului. 

Perioada de implementare a proiectului este 10 luni de la data semnării contractului de 

ambele părţi, cu posibilitatea prelungirii prin act adiţional. Contractul de  finanțare aferent 

proiectului a fost semnat în anul 2009. 

Proiectul va fi implementat în trei locații, conform Studiului de fezabilitate, după cum 

urmează: Spitalul de Pneumoftiziologie Dobriţa, loc. Runcu, jud. Gorj; Spitalul Judeţean de 

Urgenţă Tg-Jiu, str. Tudor Vladimirescu; Spitalul Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu, str. Progresului.    

Valoarea totală a proiectului este de 3.052,96 mii lei, din care contribuția CJ Gorj este 

de 717.728,80 lei (20%).                  

 Proiectul „Eco-energie pentru judeţul Gorj” 

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de completarea sistemelor clasice de 

încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, în următoarele locaţii: Complexul de servicii 

comunitare, cu secţii protejate, pentru recuperare-reabilitare a persoanelor cu handicap şi 
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formare profesională, Tg-Cărbuneşti; Complexul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică 

pentru adulţi ,,Bâlteni”, Tg-Jiu, Complexul de servicii comunitare pentru copilul cu nevoi 

speciale, Tg-Jiu, Complexul de servicii comunitare pentru copilul cu handicap, Tg-Jiu, 

Complexul de servicii alternative la protecţia rezidenţială Tg-Jiu şi Complexul de servicii 

comunitare pentru copilul în dificultate, Tg-Cărbuneşti; Compexul de Îngrijire şi Asistenţă Suseni 

şi Complexul de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa.  

Bugetul total al proiectului este în sumă de 3.990.979,00 lei, iar durata de implementare 

a acestuia este de 6 luni.  

Pentru respectivul proiect nu a fost semnat contractul de finanţare pe parcursul anului 

2009, acesta aflându-se încă în etapa de evaluare.  

 

c) Finanţări din fonduri post-aderare 
c.1. Proiecte proprii 

Pe parcursul anului 2009, au fost depuse spre finanţare următoarele proiecte: 

 Proiectul „Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Ambulatoriului Spitalului 
judeţean de urgenţă Târgu-Jiu, Judeţul Gorj” a fost depus spre finanțare în cadrul 

Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 3 - Îmbunătăţirea infrastructurii 

sociale, Domeniul major de intervenţie 3.1 - Reabilitarea / modernizarea / echiparea 

infrastructurii serviciilor de sănătate, în data de 10. 08.2009. 
Obiectivele specifice ale proiectului sunt reprezentate de: 

 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;  

 Mărirea gradului de igiena 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;  
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 Optimizarea cheltuielilor cu utilităţile ca urmare a scăderii consumurilor de energie 

electrică şi termică, şi reducerea substanţiala 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.         

Proiectul se află în fază de precontractare și se va derula pe o perioada de 24 de luni. 

Bugetul total al proiectului este în sumă de 20.356.970,52 lei, respectiv: cheltuieli eligibile - 

17.000.725,00 lei, cheltuieli neeligibile - 107.320 lei şi TVA - 3.248.925,52 lei. 

 

 Proiectul „Extindere şi dotare Centrul de 
îngrijire şi asistenţă Dobrița, județul Gorj” a fost 

depus în cadrul Programului Operaţional Regional 

2007-2013, Axa Prioritară 3 - Îmbunătăţirea  

infrastructurii sociale, Domeniul de intervenţie 3.2.- 

Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea şi 

echiparea infrastructurii serviciilor sociale, în data 

de 07.08.2009. 

Obiectivele proiectului sunt: extinderea şi 

dotarea Centrului de îngrijire şi asistenţă Dobriţa, prin construcţia unui pavilion P+1 şi înfiinţarea 

unui nou serviciu social „Centru de recuperare - reabilitare”, cu o capacitate extinsă de 11 locuri. 

Durata de implementare a proiectului este de 32 luni de la data semnării contractului de 

finanţare cu autoritatea de management, proiectul aflându-se în faza de vizită precontractuală. 

În data de 10.12.2009, Consiliul Judeţean Gorj a fost notificat de către Agenţia de 

Dezvoltare Regională Sud - Vest Oltenia, printr-o notificare de acceptare a cererii de finanţare 

că, în urma finalizării procesului de evaluare tehnică şi financiară, proiectul propus a fost 

declarat acceptat şi va trece în etapa precontractuală de verificare a proiectului tehnic.  

 Bugetul total al proiectului este în sumă de 3.494,886 mii lei, respectiv: cheltuieli 

eligibile - 2.713,185 mii lei, cheltuieli neeligibile - 227,66 mii lei şi TVA - 554,043 mii lei. Pentru 

anul 2010 s-a estimat ca şi venit din FEDR suma de 813,96 mii lei.  

 

 Proiectul „Extindere capacitate prin amenajare şi modernizare Etaj III la Complexul 
de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică pentru adulţi BÎLTENI” -  Judeţul Gorj, a fost 

depus în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 3 - Îmbunătăţirea  
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infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.2. - Reabilitarea/ modernizarea/ 

dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale în data de 24.07.2009.  
 Proiectul are drept obiectiv general 

îmbunătăţirea calităţii infrastructurii serviciilor 

sociale şi ridicarea acestora la standarde 

europene în cadrul Complexului de Recuperare 

şi Reabilitare Neuropsihiatrică  pentru Adulţi 

Bîlteni,  judeţul Gorj, cu impact direct asupra 

egalizării şanselor de acces ale persoanelor cu 

handicap din judeţul Gorj la servicii specifice de 

asistenţă medico-socială şi de îngrijire. Durata 

de implementare a proiectului este de 11 luni de 

la data semnării contractului de finanţare cu autoritatea de management, în prezent aflându-se 

în etapa de vizită precontractuală. 

În data de 12.10.2009 a fost depus proiectul tehnic la Agenţia de Dezvoltare Regională 

Sud - Vest Oltenia. În data de 18.01.2009, în urma raportului de vizită la faţa locului, concluzia 

reprezentanţilor AM POR/OI a fost următoarea: recomandarea încheierii contractului de 

finanţare.   

Bugetul total al proiectului este în sumă de 973.734,85 lei, respectiv: cheltuieli eligibile – 

717.328,6 lei, cheltuieli neeligibile – 100.935,98 lei şi TVA – 155.470,27 lei. 

 

 Proiectul “Realizarea sistemului 
integrat de salvare montană a judeţului 
GORJ” a fost depus în cadrul Programului 

Operaţional Regional 2007-2013, Axa 

prioritară  5 - Dezvoltarea durabilă şi 

promovarea turismului, Domeniul de intervenţie 

5.2 - Crearea, dezvoltarea, modernizarea 

infrastructurii de turism pentru valorificarea 

resurselor naturale şi creşterii calităţii serviciilor 

turistice, în cursul lunii noiembrie 2009.                

Valoarea totală a proiectului este de 9.019,67 mii lei, respectiv: cheltuieli eligibile - 

7410,23 mii lei, cheltuieli neeligibile - 169,33 mii lei şi TVA - 1440,12 mii lei. 
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 Obiectivul general al proiectului: valorificarea resurselor naturale în scop turistic, prin 

asigurarea condiţiilor specifice de siguranţă a turiştilor în arealul muntos gorjean. 

Prin implementarea acestui proiect se urmăreşte creşterea numărului de turişti cu minim 

20% într-o perioadă de 5 ani după finalizarea investiţiei. Acest proiect este coroborat cu alte 

investiţii pentru dezvoltarea infrastructurii turistice a judeţului Gorj, aflate în fază de execuţie: 

„Dezvoltarea integrată prin optimizarea domeniului schiabil şi a sistemului ecologic de colectare-

epurare a apelor uzate menajere din zona turistică Rânca”, „Reabilitare drumuri judeţene DJ 

665 km 0+000-54+500 şi DJ 675C km 0+000-4+300” - drumul face legătura cu zona montană 

Novaci –Rânca, respectiv „Reabilitare  DJ 661 Tânţăreni - Tg. Cărbuneşti – Săcelu - Crasna, 

km 0+000-69+040”. Aceste proiecte sunt în concordanţă cu obiectivele cuprinse în „Strategia de 

dezvoltare socio-economică a judeţului Gorj” dezbătute în capitolul „Priorităţile dezvoltării 

economice şi sociale a judeţului Gorj. 

Perioada de implementare a proiectului este de 19 luni de la data semnării contractului 

de finanţare.     

           

 Proiectul „Euro - Strategie, Euro - Administraţie, Euro – Cetăţeni” a fost depus spre 

finanţare în cadrul Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, Axa 

Prioritară 1 - „Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice”, 

Domeniul major de intervenţie 1.1. - „Îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor la nivel 

politico-administrativ”, Cererea de proiecte: „Strategii de dezvoltare locală”.  

Proiectul are ca obiectiv general dezvoltarea capacităţii de reglementare şi planificare 

strategică a autorităţilor administraţiei publice din judeţul Gorj, având ca scop elaborarea 

Strategiei de dezvoltare durabilă a judeţului Gorj pentru perioada 2010-2020 prin îndeplinirea a 

două obiective specifice, respectiv: Reactualizarea Strategiei de dezvoltare socio-economică a 

judeţului Gorj, 2007-2013 pe baza principiilor şi practicilor dezvoltării durabile şi Instruirea a 125 

funcţionari publici cu atribuţii în planificarea şi implementarea strategiilor realizate la nivel local. 

 

 Proiectul „Implementarea unei soluţii de e-guvernare în cadrul Consiliului 
Judeţean Gorj şi a unităţilor subordonate pentru eficientizarea serviciilor publice oferite 
cetăţenilor şi mediului de afaceri”, a fost depus spre finanţare în data de 28 octombrie 2009 

în cadrul Programului Operaţional Sectorial „Creșterea Completivității Economice”, Axa 

prioritară III, „Tehnologia Informației și Comunicațiilor pentru sectoarele privat și public”, 

Domeniul major de intervenţie 2 - Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice 
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electronice”, Operaţiunea 1 - „Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea 

conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”.  

Obiectivul general al proiectului vizează creşterea competitivităţii economice şi 

eficientizarea interacţiunilor dintre sectorul public şi privat prin punerea la dispoziţie a serviciilor 

administrative prin intermediul mijloacelor electronice, respectiv crearea de beneficii atât pentru 

utilizatori (cetăţeni), cât şi pentru mediul de afaceri din judeţul Gorj. 

Durata de implementare a proiectului este de 12 luni, acesta aflându-se la sfârşitul anului 2009 

în etapa de evaluare. 

Bugetul total al proiectului este în sumă de 6.677.200,67 lei din care valoare eligibilă: 

5.611.093,00 lei; TVA: 1.066.107,67 lei. 

 

 Proiectul Consolidarea sistemului de formare continuă a angajaţilor Consiliului 
Judeţean Gorj şi a instituţiilor subordonate” a fost depus spre finanţare în data de 

08.12.2009 în cadrul Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, Axa 

prioritară 1 „Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice”, 

Domeniul major de intervenţie 1.3. „Îmbunătățirea eficienței organizaționale”, Cererea de 

Proiecte nr. 5 din 2009 - "Module de pregătire în domenii ca achiziţiile publice, ECDL, limbi 

străine, dezvoltarea de proiecte, licitarea şi managementul proiectelor etc.". Perioada de 

implementare a proiectului este de 18 de luni de la data semnării contractului de finanţare 

Obiectivul general al proiectului este creşterea eficacităţii Consiliului Judeţean Gorj şi a 

Direcţiei Comunitare Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Gorj şi a standardelor generale de 

cunoştinţe şi expertiză la nivelul funcţionarilor publici şi a personalului contractual. Scopul 

proiectului este sprijinirea activităţilor de reorganizare, dezvoltarea practicilor de management al 

resurselor umane şi consolidarea capacităţi susţinute de training a Consiliului Judeţean Gorj şi a 

Direcţiei Comunitare Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Gorj în vederea sprijinirii 

îmbunătăţirilor de structură şi proces care contribuie la eficacitatea organizaţională. 

Bugetul total al proiectului este în sumă de 929.985,00 lei, respectiv: cheltuieli eligibile -

781.500,00 lei, cheltuieli neeligibile - 0,00 lei şi TVA – 148.485,00 lei. La sfârşitul anului 2009, 

proiectul se afla încă în evaluare. 

 

 Proiectul „Calitate în administraţia publică locală” a fost depus spre finanţare în data 

de 1 iunie 2009 în cadrul Programului Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”, Axa 

prioritară 2, „Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe 

procesul de descentralizare”, Domeniul major de intervenţie 2.2 „Îmbunătăţirea calităţii şi 
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eficienţei furnizării serviciilor”, Operaţiunea: „Introducerea şi menţinerea în funcţiune a 

sistemelor de management, inclusiv ISO şi EMAS”. 

Obiectivele generale ale proiectului sunt îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei serviciilor 

furnizate de către administraţia publică locală la nivelul judeţului Gorj şi consolidarea capacităţii 

administrative a autorităţilor administraţiei publice locale din judeţul Gorj în ceea ce priveşte 

managementul calităţii în vederea îmbunătăţirii promptitudinii furnizării serviciilor, scopul 

proiectului fiind reprezentat de obţinerea certificării sistemului de management al calităţii 

conform standardului ISO 9001 pentru minim 3 unităţi subordonate Consiliului Judeţean Gorj, 

constituirea la nivel judeţean a unei unităţi de implementare a politicilor în domeniul calităţii 

precum şi implementarea “Cadrului comun de autoevaluare” la 9 unităţi subordonate ale 

Consiliului Judeţean Gorj şi la minim 20 de autorităţi ale administraţiei publice locale. Durata de 

implementare a respectivului proiect este de 12 luni, la finele anului 2009 proiectul aflându-se în 

etapa de evaluare. 

Bugetul total al proiectului este în sumă de 510.510,00 lei, respectiv: cheltuieli eligibile - 

429.000,00 lei, cheltuieli neeligibile - 0,00 lei şi TVA – 81.510,00 lei.  

 

 Proiectul „Redescoperă Gorjul” a fost depus  în data de 11 ianuarie 2010 în cadrul 

Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 5 - Dezvoltarea durabilă şi 

promovarea turismului, Domeniul de 

intervenţie 5.3.- Promovarea 

potenţialului turistic şi crearea 

infrastructurii necesare, în scopul 

creşterii atractivităţii României ca 

destinaţie turistică, având un buget 

total în sumă de 934.651,69 lei. 

Obiectivul general al proiectului 

„Redescoperă Gorjul” este 

reprezentat de îmbunătăţirea vizibilităţii judeţului Gorj ca destinaţie turistică (montană, culturală, 

monahală, de agrement, de aventură etc.), acesta fiind un factor  care stimulează dezvoltarea 

economică a judeţului Gorj şi a Regiunii Sud-Vest Oltenia, într-o manieră în care bogăţiile sale 

naturale, culturale şi de patrimoniu să fie în egală măsură apreciate în prezent şi păstrate pentru 

generaţiile viitoare, prin respectarea principiilor dezvoltării durabile şi protecţiei mediului. Durata 

de implementare a proiectului este de 12 luni, în prezent aflându-se în faza de evaluare. 

La finele anului 2009, proiectul se afla încă în evaluare. 
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Bugetul total al proiectului este în sumă de 934.651,69 lei, din care:  

- Cheltuieli eligibile 791.401,00 lei 

- TVA  143.250,69 lei. 

 
c.2.) Proiecte în parteneriat  

 

 Proiectul „Dezvoltarea competenţelor profesionale în cadrul autorităţilor publice 
locale în domeniile managementului proiectelor şi al achiziţiilor publice” a fost depus în 

cadrul Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, Axa Prioritară 1: 

Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice, Domeniul De 

Intervenţie 1.3 -  Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale de către Fundaţia Centrul de Resurse 

Juridice, Consiliul Judeţean Gorj având calitatea de partener, alături de Consiliul Judeţean 

Călăraşi, Consiliul Judeţean Mureş, Consiliul Judeţean Bacău şi Instituţia Prefectului – judeţul 

Vâlcea. 

Proiectul îşi propune să crească eficacitatea organizaţională în administraţia publică 

locală şi să dezvolte cunoştinţele şi expertiza funcţionarilor publici şi a personalului contractual 

din două departamente cheie: management de proiect (proiecte europene) şi achiziţii publice. 

Valoarea totală a proiectului este de 1.907.641,00 lei. 
 

 Proiectul „Modernizare şi Performanţă în Administraţia Publică Locală” a fost 

depus în cadrul Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, de către 

Universitatea din Craiova, Facultatea de Ştiinţe Socio - Umane, partenerii implicaţi în cadrul 

acestuia fiind reprezentaţi de  Consiliul Judeţean Gorj şi Consiliul Judeţean Dolj.  

Obiectivul general al proiectului constă în creşterea capacităţii a 20 de primării din judeţele Dolj 

şi Gorj prin ridicarea standardelor generale de cunoştinţe şi expertiză la nivelul funcţionarilor 

publici cu funcţii de conducere în vederea creării unei administraţii locale eficiente şi eficace în 

beneficiul socio-economic al societăţii româneşti. 

Valoarea totală a proiectului este de 806.358,00 lei. 

 

 Proiectul “Îmbunătățirea dotării cu echipamente a bazelor operaționale pentru 
intervenții în situații de urgență în regiunea Sud-Vest Oltenia” a fost depus în cadrul 

Programului Operaţional Regional, Axa Prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, 

Domeniul De Intervenţie 3.3 – Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale 

pentru situaţii de urgenţă, de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sud Vest Oltenia, 
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asociaţie constituită din Consiliul Judeţean Dolj, Consiliul Judeţean Gorj, Consiliul Judeţean Olt, 

Consiliului Judeţean Vâlcea şi Consiliul Judeţean Mehedinţi. 

Obiectivul proiectului este îmbunătăţirea capacităţii de răspuns în situaţii de urgenţă la nivelul 

Regiunii 4 Sud-Vest Oltenia prin reducerea timpului de intervenţie pentru acordarea primului 

ajutor calificat şi pentru intervenţii în situaţii de urgenţă.  

 
d) Finanţări din alte fonduri 

 
 Proiectul „Sistem de canalizare și staţie de epurare la Spitalul de 

Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu, Comuna Runcu, Judeţul Gorj”  
 Obiectivele proiectului sunt reprezentate de reabilitarea sistemului de canalizare al 

unităţii, în vederea respectării standardelor de mediu, precum şi de îmbunătăţirea calităţii apei, 

atât prin reabilitarea staţiei de epurare vechi, cât şi prin amenajarea uneia noi. Durata 

proiectului este de 15 luni, proiectul aflându-se în implementare. Contractul a fost semnat în 

luna decembrie a anului 2009. 

Bugetul total al proiectului este în sumă de 5.348.612 
lei, respectiv: cheltuieli eligibile - 5.268.315 lei şi 

cheltuieli neeligibile – 85.297 lei. Pentru anul 2010, s-a 

estimat ca şi venit din SEE  suma 3.313.500 lei.  

Proiectul „Sistem de canalizare şi staţie de epurare a 

Spitalului de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu, 

comuna Runcu, judeţul Gorj” are o valoare totală de 

1.258.497 Euro (calculat 1 Euro la un curs de schimb 

valutar de 3,51 lei), din care: 

 Valoarea neeligibilă a proiectului  20.070 Euro 

 Valoarea eligibilă a proiectului  1.238.427 Euro 

 Contribuţia proprie în proiect, din care:  205.834 Euro 

 Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile  185.764 Euro 

 Contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibile  20.070 Euro 

 Asistenţa financiară nerambursabilă solicitată   1.052.663 Euro 

 
 
e)  Alocarea de sprijin financiar ONG-urilor de tineret şi încheierea de parteneriate 

În conformitate cu prevederile art. 28, alin. 1 din Legea nr. 350/2006, Legea tinerilor, 

care reglementează cadrul juridic necesar asigurării de condiţii adecvate integrării socio-
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profesionale a tinerilor, conform necesităţilor şi aspiraţiilor acestora, consiliile judeţene constituie 

anual, în cadrul bugetelor proprii un fond destinat activităţilor de tineret.  

Consiliul Judeţean Gorj a prevăzut în bugetul propriu al judeţului pentru anul 2009 suma 

de 85.000 lei, fond constituit pentru finanţarea activităţilor de tineret a structurilor 
neguvernamentale de utilitate publică de şi pentru tineret, precum şi a unor activităţi de 
tineret de interes local, aşa cum rezultă din Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 

14/23.03.2009 privind aprobarea bugetului propriu al judeţului Gorj pe anul 2009. 

Pe parcursul anului 2009, patru ONG-uri au solicitat şi au primit cofinanţare, după cum 

urmează: 

 Asociaţia GOLIFE a derulat proiectul “Educaţie şi conştientizare privind Parcul Naţional 

Defileul Jiului”, al cărui scop viza analiza nivelului de participare a ONG-urilor în cadrul 

parteneriatelor instituţionale semnate cu administraţia publică locală; pe de alta parte, acesta 

urmăreşte construcţia unor strategii care să optimizeze raportul pe care ONG-urile pot să îl 

aducă în actul de guvernare locală. Obiectivele proiectului au vizat prezentarea Parcului 

Naţional Defileul Jiului – sit Natura 2000 şi importanţa acestuia în cadrul şcolilor, liceelor, 

consiliilor locale şi judeţene, prefecturilor etc.; deplasări în gospodăriile din parc pentru 

înţelegerea necesităţilor acestora şi sprijinirea în elaborarea unor proiecte de finanţare pentru 

dezvoltarea activităţii eco-turistice, de care să beneficieze chiar localnicii. 

 Fundaţia Cultural Ştiinţifică “General Gheorghe Magheru” a iniţiat proiectul  “Tinerii, 

viitorul culturii gorjene”, proiect al cărui scop a fost reprezentat de a-i determina pe tineri să 

aprecieze dansul de calitate, de la dansul tradiţional oltenesc până la dansul clasic, dar şi să-i 

încurajeze pe cei mai talentaţi să participe la competiţii de specialitate sau chiar să devină 

dansatori profesionişti. Obiectivele proiectului vizau îmbunătăţirea comunicării între tineri prin 

socializare în cadrul unor activităţi extraşcolare; dezvoltarea spiritului de competiţie prin puterea 

exemplului; încurajarea iniţiativelor tinerilor; orientarea tinerilor talentaţi către meseria de 

dansator profesionist. 

 Asociaţia A.M.C.T. „Tineri fără Frontiere” a desfăşurat proiectul “Networking for 

European Citizenship /Reţele pentru cetăţenia europeană”, ale cărui obiective urmăreau 

continuarea procesului de dezvoltare comunitară și participarea activă a tinerilor la viața socială; 

creșterea toleranței în ceea ce privește diferențele de cultură și identitate, având în vedere 

diferite aspecte de rasă, religie, tradiții, clasă socială; oferirea de oportunități pentru dezvoltarea 

de noi aptitudini și competențe (atât voluntarilor, cât și tinerilor români cu care aceștia 

interacționează); comunicarea interpersonală, formarea unei conștiințe europene și înțelegerea 

interculturală; sporirea interesului și dorinței tinerilor de a explora și împărtăși alte culturi și 

 
62 



Consiliul Județean Gorj                 Raportul Președintelui 2009 
 

aspecte de identitate, furnizând o experiență interculturală astfel încât să se construiască o cât 

mai bună înțelegere a dimensiunii europene; încurajarea dialogului intercultural; furnizarea de 

oportunități pentru inițierea, dezvoltarea și implementarea de noi idei și proiecte în cooperarea 

cu localitățile gazdă și actorii locali (școli, primării etc.); creșterea gradului de cunoaştere a ideii 

de cetățenie europeană de către tineri și oferirea oportunităţii de a învăța mai multe despre 

valori precum democrația, egalitatea în drepturi, toleranța, libertatea. 

 Asociaţia Regională pentru Dezvoltare Rurală a derulat proiectul “RuraLearn / Cum să 

învăţăm în mediul rural”, proiect cu o complexitate considerabilă, având ca scop implicarea 

voluntarilor ca agenţi de schimbare, promotori şi multiplicatori, în vederea stimulării conştiinţei 

europene şi promovării cetăţeniei active prin stabilirea unor punţi de comunicare între zonele din 

ţara de origine şi localitățile din județul Gorj. Printre aspectele vizate s-au numărat stimularea 

procesului de învăţare interculturală, consolidarea unei conştiinţe europene şi participarea 

activă în cadrul comunităţilor gazdă din județul Gorj. 

Pe lângă parteneriate încheiate cu organizaţiile neguvernamentale de şi pentru tineret 

din judeţul Gorj, în anul 2009, Consiliul Judeţean Gorj, prin Compartimentul relaţii externe şi 

parteneriate din cadrul Direcţiei Cooperare, dezvoltare regională şi relaţii externe a încheiat 

parteneriate cu următoarele instituţii: 

• Fundaţia Culturală Delta, în vederea implementării proiectului „Mediul rural - o resursă 

pentru piaţa muncii” – al cărui obiectiv general îl reprezintă îmbunătăţirea calităţii resurselor 

umane în zonele rurale, în vederea facilitării accesului la ocupare în activităţi non-agricole prin 

utilizarea unui cadru adecvat de aplicare a unor soluţii integrate alternative specifice, 

inovatoare, dublate de orientare şi alte măsuri de sprijin pentru populaţia din zonele rurale, cere 

urmăresc reducerea agriculturii de subzistenţă. 

• Fundaţia Culturală Delta, în vederea implementării proiectului „Dezvoltarea economiei 

sociale în regiunea Sud-Vest Oltenia şi Sud-Munteniea”, al cărui obiectiv general îl constituie 

promovarea economiei sociale (cooperative, întreprinderi sociale, fundaţii, asociaţii, organizaţii 

de voluntariat şi alte organizaţii non-profit) ca un instrument fexibil şi durabil pentru dezvoltarea 

economică şi crearea de locuri de muncă la nivel regional şi local prin dezvoltarea 

mecanismelor şi instrumentelor necesare pentru implementarea integrală a conceptului de 

economie socială şi promovarea capacităţii de a ocupa un loc de muncă şi adaptabilităţii 

persoanelor slab calificate, persoanelor cu dizabilităţi şi persoanelor supuse riscului de 

excluziune socială, în entităţile economiei sociale. 
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• Asociaţia ProVertical, în vederea implementării proiectului „Respectă natura şi ea te va 

răsplăti!”, proiect în care mai sunt de asemenea parteneri: Instituţia Prefectului Judeţului Gorj, 

Asociaţia Amicii Salvamont şi Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară din Zona Montană Gorj.  

• Fundaţia S.O.S. Copiii Gorjului şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Gorj, în vederea implementării proiectului „Pot şi eu!”, proiect al cărui obiectiv general 

este promovarea de oportunităţi egale pentru incluziune socială, prin realizarea de activităţi din 

domeniul abilităţilor de viaţă pentru copiii cu dizabilităţi din centrele de recuperare de tip 

ambulatoriu din judeţul Gorj. Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt reprezentaţi atât de către 

copiii cu dizabilităţi din judeţul Gorj care frecventează Centrul de recuperare din cadrul Fundaţiei 

„S.O.S. COPIII GORJULUI”, cât şi de cei cu dizabilităţi din Centrul de recuperare neuro-motorie 

de tip ambulatoriu din cadrul Complexului de servicii comunitare pentru copilul cu handicap 

sever Târgu-Jiu, al DGASPC GORJ. 

• Partener, prin intermediul Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România, în cadrul 

proiectului „Centrul de asistenţă şi informare rurală”. 

 
f)  Cultura şi sport 

Compartimentului coordonare şi monitorizare politici, strategii şi proiecte de  dezvoltare 

are ca preocupare principală capacitatea de a ţine în strânsă legătură instituţiile culturale 
între ele, pe de o parte şi cu compartimentul, pe de altă parte, de a cunoaşte şi coordona 
în permanenţă toate activităţile şi acţiunile culturale ale fiecăruia, de a menţine în 
echilibru stabil aceste instituţii şi a realiza o bună colaborare între ele.   

S-a urmărit, de asemenea, ca activitatea să se desfăşoare în funcţie de pilonii 

principalelor domenii ce constituie domeniul de activitate: educaţie permanentă, metodologie, 

creaţia artistică tradiţională şi contemporană, conservarea şi promovarea culturii tradiţionale, 

prezentarea şi susţinerea acţiunilor şi activităţilor cu cartea, spectacole şi concerte. 
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Toate aceste principii au fost prezente ca acţiuni şi activităţi în Agenda Culturală a 

fiecărei instituţii şi cumulate în Agenda Culturală a Consiliului Judeţean Gorj, agendă care a 

cuprins manifestări culturale organizate de consiliul judeţean prin instituţiile culturale în 

colaborare cu unităţile administrativ-teritoriale din judeţ. 

Instituţiile de cultură sunt principalii furnizori 

profesionişti pe piaţa ofertelor de cultură şi au 

respectat cu stricteţe cele trei fundamente de bază: 

oportunitate, necesitate, eficienţă.          

Domeniile educaţie şi cultură sunt bine 

reprezentate în activitatea Consiliului Judeţean 

Gorj. Cele 5 unităţi subordonate care activează în 

aceste domenii s-au aflat şi-n cursul anului 2009 în 

prim-planul vieţii culturale din judeţ şi au beneficiat 

de susţinere din partea instituţiei noastre. 

Consiliul Judeţean Gorj a finanţat şi monitorizat prin intermediul compartimentelor sale 

activitatea Şcolii Populare de Artă Târgu-Jiu, Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului”, 

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj, Biblioteca 

Judeţeană „Christian Tell” şi Muzeul Judeţean „Alexandru Ştefulescu”. 

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

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

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

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

activităţilor şi acţiunilor culturale care s-au realizat.  

Pe baza programelor anuale întocmite de instituţiile culturale subordonate, s-a putut 

centraliza şi realiza la nivelul judeţului Agenda principalelor manifestări culturale - „Agenda 

culturală 2009”, Consiliul Judeţean Gorj având 

calitate de coordonator, precum şi organizator alături 

de alte instituţii, asociaţii şi fundaţii.  

Conform Agendei culturale a judeţului pe 

anul 2009, au fost organizate peste 400 manifestări, 

dintre care circa 200 cu impact zonal, judeţean, 

regional, naţional şi internaţional, dintre care 

amintim:  
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- 33 festivaluri şi concursuri: 21 folclorice (1 naţional, 1 internaţional), 3 de teatru (1 

internaţional), 3 de umor (2 naţionale), 2 de literatură contemporană (1 naţional, 1 internaţional), 

1 de muzică corală, 1 de muzică uşoară, 1 de muzică folk şi balade (naţional), 1 de dans 

contemporan;  

- 30 sărbători comunitare;  

- 5 târguri ale meşterilor populari (1 zonal, 2 naţionale);  

- 3 târguri de produse tradiţionale;  

- 1 tabără de cercetare etnofolclorică;  

- 1 tabără internaţională de sculptură;  

- 1 tabără internaţională de film, fotografie, sculptură mică, pictură şi grafică/ Gorjfest;  

- 1 tabără internaţională de pictură;  

- 6 saloane: de sculptură mică (internaţional), de artă populară (judeţean), de fotografie 

(judeţean), de umor (naţional), de film, fotografie, sculptură mică, pictură şi grafică 

(internaţional), de carte (judeţean);  

- circa 100 lansări de cărţi şi reviste de cultură;  

- expoziţii temporare de carte, artă populară, artă plastică, fotografie;  

- simpozioane, mese rotunde, seminarii tematice, sesiuni de comunicări;  

- aniversări ale primelor atestări de localităţi, ale unor instituţii publice sau a unor evenimente de 

mare rezonanţă istorică sau culturală, ale unor personalităţi marcante pentru istoria şi cultura 

locală sau naţională;  

- nedei, bâlciuri, hramuri locale.  

Acestei oferte cultural-artistice şi ştiinţifice i se adaugă:  

- concertele şi spectacolele din stagiunile permanente ale Teatrului ,,Elvira Godeanu”, 

Ansamblului Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului”, Orchestrei de cameră ,,Lyra Gorjului” şi 

Trupei de păpuşari ,,Pinocchio”;  

- spectacolele ocazionale susţinute de cele 17 ansambluri folclorice de amatori din judeţ: Şcoala 

populară de artă Târgu-Jiu, Novaci, Polovragi, Baia de Fier, Târgu-Cărbuneşti, Băleşti, 

Hurezani, Padeş, Motru, Drăgoteşti, Palatul Copiilor Târgu-Jiu, Liceul de arte Târgu-Jiu, Stoina, 

Stăneşti, Dănciuleşti, Crasna;  

- spectacolele ocazionale susţinute de cele 29 formaţii de dansuri populare mixte (Licurici, 

Poiana Seciuri, Bustuchin, Dobriţa, Mătăsari, Topeşti, Sohodol, Crasna, Negomir, Peştişani, 

Bengeşti, Bălceşti, Sadu, Novaci, Rovinari, Bărbăteşti, Turceni, Ioneşti, Bâlta, Cătune, căpreni, 

Leleşti, Samarineşti, Cruşeţ) şi cele 5 formaţii de dansuri populare de fete (Dobriţa, Sadu, 

Stoina, Pociovaliştea, Raci);  
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- concertele ocazionale susţinute de cele 7 formaţii corale aflate în activitate;  

- concertele ocazionale susţinute de cele 14 tarafuri tradiţionale înregistrate: Târgu-Jiu, Leleşti, 

Bălceşti, Târgu-Logreşti, Novaci, Godineşti, Runcu, Stoina, Târgu-Cărbuneşti etc.;  

- concertele ocazionale susţinute de cele 10 grupuri vocale folclorice (Şcoala pop., Liceul de 

arte, Băleşti, Tismana, Crasna);  

- concertele ocazionale la care participă 25 de rapsozi populari înregistraţi (10 bărbaţi, 15 

femei);  

- spectacolele ocazionale susţinute de cele 5 formaţii de teatru de amatori: Novaci, Motru, 

Turceni, Polovragi, Brăneşti;  

- vernisajele expoziţiilor de artă plastică ale Filialei Gorj a UAP, Muzeului de Artă şi Centrului de 

cultură şi artă ,,C-tin Brâncuşi”. 

 

Din bugetul propriu al Consiliului Judeţean Gorj se alocă transferuri pentru asociaţii şi 

fundaţii, reprezentând plata unor cotizaţii anuale. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 14 din 14.02.2002 s-a aprobat participarea 

Consiliului Judeţean Gorj, ca membru fondator al Asociaţiei „Clubul Sportiv Handbal Club 
Lignitul Târgu-Jiu” şi plata unei cotizaţii anuale.  

Ulterior înfiinţării, prin încheierea de autentificare din data de 31.08.2005, pronunţată de 

Judecătoria Târgu-Jiu, în dosarul nr. 110-PJ-2005, s-a aprobat fuziunea dintre Asociaţia „Clubul 

Sportiv Handbal Club Lignitul Târgu-Jiu” şi Asociaţia „Club Energia Rovinari”, prin absorbţia 

Asociaţiei „Clubului Sportiv Handbal Club Sportiv Lignitul Târgu-Jiu” de către Asociaţia Sportivă 

Energia Rovinari. 

Urmare a fuziunii 

dintre celor două asociaţii, 

Asociaţia „Clubul Sportiv 

Handbal Lignitul Târgu-Jiu” 

şi-a pierdut calitatea de 

persoană juridică, aceasta 

funcţionând în cadrul 

Asociaţiei „Club Sportiv 

Energia Rovinari”. 

Potrivit art. 46 din O.G. nr. 26/ 2002 privind asociaţiile şi fundaţiile, cu modificările şi 

completările ulterioare, veniturile structurilor asociative provin şi din cotizaţiile anuale plătite de 

membrii fondatori sau aderenţi ai acestora. 
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Pentru asigurarea resurselor financiare necesare menţinerii nivelului de performanţă la 

care au ajuns echipele de handbal „Energia Lignitul Tg-Jiu” şi de baschet, Consiliul Județean 

Gorj, ca membru fondator al celor două cluburi, a contribuit la sprijinirea lor şi în anul 2009. Şi 

datorită contribuţiei Consiliul Judeţean Gorj, cele două echipe de handbal „Energia Lignitul 

Târgu-Jiu” şi de baschet C.S. Energia Rovinari, au reuşit să se menţină în primele eşaloane, 
respectiv Liga I la handbal şi Divizia A la baschet. Astfel, la sfârşitul anului 2009 echipa 
de handbal se află pe locul III în Liga Naţională, iar echipa de baschet se clasează în 
acest moment pe locul IX. 

Pe parcursul anului 2009 Consiliul Judeţean Gorj a sprijinit Asociaţia „Club Sportiv 

Energia Rovinari” cu suma de 600.000 lei. 

 

g) Susținerea  financiară a unităţilor de cult  
Prin H.G. nr. 313/ 2006 de modificare a Normelor metodologice pentru aplicarea 

prevederilor O.G. nr. 82/ 2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de 

cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului 

nr. 1470/ 2002, „din bugetele locale ale oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti 

şi ale judeţelor, se pot aloca sume pentru completarea fondurilor proprii ale unităţilor de cult 

destinate: 

a) întreţinerii şi funcţionării unităţilor de cult fără venituri sau cu venituri mici; 

b) construirii, în condiţiile aprobării documentaţiilor tehnico-economice potrivit 

reglementărilor în vigoare, precum şi reparării lăcaşurilor de cult; 

c) conservării şi întreţinerii bunurilor de patrimoniu aparţinând cultelor religioase; 

d) desfăşurării unor activităţi de asistenţă socială”. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 55/28.06.2009 s-a alocat unităţilor de cult suma de 

200.000 lei.                                                                                   
 

7. TRANSPORT PUBLIC JUDEŢEAN 
A. Licenţiere 

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

printr-un număr de 102 trasee judeţene, trebuie să asigure cerinţele de deplasare ale cetăţenilor 

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

          Ca urmare  a solicitărilor operatorilor de transport cărora li s-au atribuit trasee în cadrul  

Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate valabil pentru perioada 

2008 – 2011, precum şi a solicitărilor autorităţilor locale din judeţul Gorj, în scopul satisfacerii cu 

 
68 



Consiliul Județean Gorj                 Raportul Președintelui 2009 
 

prioritate a nevoilor de deplasare ale populaţiei, ale personalului instituţiilor publice şi ale 

operatorilor economici pe teritoriul unităţilor administrativ-teritoriale, în luna decembrie 2008 s-a 

modificat Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate valabil pentru 

perioada 2008 – 2011. Datorită modificărilor survenite, în luna ianuarie 2009 au fost refăcute 

caietele de sarcini pentru un număr de 21 trasee care au fost transmise Autorităţii Rutiere 

Române – Agenţia Gorj. 

          S-au desfăşurat un număr de 8 licitaţii electronice în cadrul cărora s-au atribuit un număr 

de 21 trasee.          

 În luna decembrie 2009 a fost modificat Programul de transport public judeţean de persoane 

prin curse regulate valabil pentru perioada 2008 – 2011, numărul de trasee crescând de la 102 

la 105.  

           S-au eliberat un număr de 244 licenţe de transport pentru servicii de transport public 

judeţean prin curse regulate speciale, trasee care deservesc în special transportul din domeniul 

mineritului, petrolului, şcoli. 

 

B. Control 
          S-au înregistrat un număr de 3 reclamaţii, prin care se sesizează neefectuarea unor curse 

de către unii operatori de transport, efectuarea traseelor cu alte autovehicule decât cele cu care 

operatorul de transport a obţinut licenţa de traseu. 

          În urma verificărilor, un număr de 6 operatori de transport au renunţat la efectuarea 

traseelor pentru care au obţinut licenţa de traseu, trasele fiind atribuite în cadrul unor şedinţe de 

atribuire electroncă organizată în termen de 60 de zile de la data notificării referitoare la 

renunţarea efectuării traseului. 

 
8. INFRASTRUCTURA INFORMATICĂ 
Activitatea IT în cursul anului 2009 s-a materializat într-o serie de realizări ce s-au înscris pe 

un curs ascendent faţă de anii precedenţi. Realizările înregistrate în anul 2009 au fost posibile şi 

datorită numeroaselor demersuri făcute de preşedinte în vederea creşterii fondurilor proprii, cât 

şi în atragerea de fonduri europene necesare realizării obiectivelor pentru întărirea capacităţii de 

lucru a aparatului propriu de specialitate şi implementarea conceptului de e-administraţie. 

Activitatea depusă pentru implementarea conceptului de e-administraţie, prin utilizarea 

echipamentelor şi aplicaţiilor bazate pe tehnologia informaţiei de ultimă generaţie, au scopul: 

• îmbunătăţirii accesului şi furnizării informaţiilor şi serviciilor publice ale autorităţilor 

administraţiei publice locale către cetăţeni; 
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• eliminării procedurilor birocratice şi simplificării metodologiilor de lucru; 

• îmbunătăţirii schimbului de informaţii între componentele autorităţilor administraţiei 

publice locale; 

• îmbunătăţirii eficacităţii, eficienţei şi calităţii serviciilor publice la nivelul autorităţilor 

administraţiei publice locale; 

• accelerarea procesului de aliniere la standardele Uniunii Europene, impuse României 

prin acordul de aderare semnat în 2007. 

 Compartimentul IT a desfăşurat activităţi de întreţinere şi service pentru echipamentele 

din dotare, integrarea lor cu cele noi achiziţionate, instalarea şi configurarea de programe 

software de ultimă generaţie. 

Pentru realizarea obiectivelor s-a continuat modernizarea infrastructurii informaţionale 

prin achiziţia de echipamente şi software conform planului de achiziţii, astfel: 

- finalizarea contractului nr.1526/5/C din 15.02.2008, având ca obiect „Servicii de 
consultanţă şi implementare a standardului ISO 9001 la Consiliul Judeţean Gorj”, 
încheiat între  Consiliul Judeţean Gorj  şi  S.C. FIATEST S.R.L., conform dispoziţiilor 

nr.306/08.04.2008 şi nr.170/22.09.2008 emise de Preşedintele Consiliului Judeţean Gorj; 

- încheierea contractului nr.9388/23.09.2009 (nr.20256/2009 SRAC CERT) „Servicii de 
certificare a sistemului de management al calităţii (SMC), implementat la nivelul 
Consiliului Judeţean Gorj, în conformitate cu standardul ISO 9001:2008”, între  

Consiliul Judeţean Gorj  şi  S.C. SRAC CERT S.R.L., conform dispoziţiei nr.459/25.09.2009 

emisă de Preşedintele Consiliului Judeţean Gorj; 

- încheierea contractului nr.11968/07.12.2009, între Consiliul Judeţean Gorj şi S.C. 

SOFTWARE GROUP S.R.L. Tg.Jiu, având ca obiect livrarea şi instalarea „Sistem 
informatizat GIS 6.1 pentru gestionarea datelor tehnice şi servicii de introducere a 
datelor şi instruire utilizatori”; 
- depunere Proiect “Implementarea unei soluţii de e-Guvernare în cadrul Consiliului 
Judeţean şi a unităţilor subordonate pentru eficientizarea serviciilor publice oferite 
cetăţenilor şi mediului de afaceri”, Cod SMIS 14210; 

- achiziţie şi implementare program informatic „CentroAnexe” pentru întocmirea 
situaţiilor financiare centralizatoare trimestriale şi anuale; 

- achiziţie şi implementare software „Drept de utilizare de produse software prin 
închiriere în regim Open Value Subscription (OVS), cu opţiune de cumpărare”; 
- achiziţie şi implementare contractului nr. 1/6553 din 09.07.2009, încheiat între  CONSILIUL 

JUDEŢEAN GORJ  şi  S.C. TOTALSOFT S.A., având ca obiect: „Sistem informatizat de 
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Project Management pentru gestionarea investițiilor (lucrărilor) și a proiectelor”, 

conform dispoziţiei nr.423/27.08.2009 emisă de preşedintele Consiliului Judeţean Gorj. 

- achiziţia de echipamente multifuncţionale: 2 buc. laser alb/negru A4 şi 3 buc. laser color 

A4 

- încheiere contract de servicii actualizare bază de date pentru Program Legislativ „Indaco 

Lege4 Professional” cu S.C. INDACO SYSTEMS S.R.L. Bucureşti; 

- încheiere contract de servicii nr.3985 din data de 04.05.2009, cu prestatorul S.C. ELTOP 

S.R.L. Tg.Jiu având ca obiect „Service sistem telefonic LG LDK-300”. 

 

9. MANAGEMENTUL CALITĂȚII 
a) Certificarea Sistemului de Management  al Calităţii conform standardului ISO 

9001 
Obiectiv: Certificarea sistemului de management al calității în conformitate cu 

standardul ISO 9001:2008. 

Prezentarea standardului: 
ISO 9001:2008 are în vedere o abordare bazată pe managementul proceselor 

organizației și, de aici, o structură mult mai logică, orientarea către client și evaluarea 

satisfacției acestuia, precum și angajamentul top managementului pentru o îmbunătățire 

continuă. 

Orice organizație care are implementat ISO 9001: 2008 trebuie:  

• să identifice și să satisfacă nevoile și așteptările 

clienților săi, precum și ale altor părți interesate, 

respectiv angajați, furnizori, proprietari, societate, 

pentru obținerea unui avantaj concurențial, și să 

realizeze acest lucru într-o manieră eficientă și 

eficace;  

• să obțină, să mențină și să-și îmbunătățească 

performanțele și capacitățile generale, iar factorul 

cheie îl constituie un angajament puternic în 

vederea realizării calității. 

Un sistem de management al calității este acea parte a sistemului de management al unei 

organiz ultatelor în raport cu obiectivele calității. 

Stoichițoiu, a înmânat președintelui Consiliului Județean Gorj, Ion Călinoiu, certificatul de 

ații, orientată către obținerea rez

Implementare ISO 9001:2008 
În data de 26.10.2009, președintele organismului de certificare SRAC - CERT, Dan 
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calitate nr. 7508. Înmânarea certificatului s-a făcut în cadru festiv, în cea de-a treia zi a 

manifestărilor dedicate sărbătoririi a 145 de ani de la înființarea Consiliului Județean Gorj.  

Prin acest document s-a certificat implementarea și menținerea la nivelul Consiliului 

Județean Gorj a unui sistem de management al calității conform cerinţelor din standardul SR EN 

ISO 9001:2008 pentru activitățile de servicii de administrație publică.  

S-a atestat, astfel, că organizația noastră este capabilă să identifice și să satisfacă 

nevoile și așteptările clienților săi, precum și ale altor părți interesate, respectiv angajați, 

furnizori, alte organizaţii, să realizeze acest lucru într-o manieră eficientă și eficace și să obțină, 

mențină și îmbunătățească performanțele și capacitățile generale, factorul cheie fiind un 

angajament puternic în vederea realizării politicii şi obiectivelor în domeniul calității. 

Consiliul Judeţean Gorj se află între primele cinci consilii judeţene din ţară certificate de SRAC, 

certificare recunoscută de două organisme de acreditare: RENAR (Asociația română de 

acreditare) și ESYD (Hellenic Accreditation System) - organizație similară din Grecia. 

În urma certificării sistemului de management al calității în conformitate cu cerinţele 

standardului “SR EN ISO 9001:2008 – Sisteme de management al calității. Cerințe”, Consiliul 

Județean Gorj are următoarele beneficii: 

• Includerea în baza de date a organizațiilor certificate de partenerii IQNet, disponibilă în 

mod public pe web site-ul IQNet (www.iqnet-certification.com); 

• Obținerea dreptul de a utiliza mărcile de conformitate SRAC și IQNet în scopuri 

promoționale; 

• Includerea în baza de date a organizațiilor certificate de SRAC, disponibilă în mod public 

pe website-ul SRAC (www.srac.ro); 

• Includerea în lista organizațiilor certificate de SRAC, listă publicată periodic în revista 

„Calitatea - acces la succes”; 

• Primirea de informaţii, în mod constant, cu privire la evoluțiile din domeniul calității și al 

certificării, prin posibilitatea accesării website-ului SRAC, simpozioanelor şi conferințelor 

organizate de SRAC. 

• Recunoaştere europeană şi internaţională, cu mărirea șanselor de atragere a fondurilor 

din finanțări nerambursabile. 
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10. ACHIZIŢII PUBLICE ŞI RELAŢII CONTRACTUALE 
 
În baza bugetului propriu aprobat şi a Programului achiziţiilor publice, în cursul anului 

2009, Consiliul Judeţean Gorj, în calitate de autoritate contractantă a achiziţionat produse, 

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

Procedurile aplicate pentru atribuirea contractelor de achiziţii publice au fost 

următoarele: 

- cererea de oferte; 

- licitaţia deschisă; 

- negocierea cu publicarea în prealabil a unui anunţ de participare; 

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

Pentru achiziţiile publice din anul 2009 a căror valoare cumulată, pe fiecare categorie de 

produse/ servicii /lucrări s-a încadrat în limita a 15.000 euro, fără TVA, s-a aplicat „cumpărarea 

directă”. 

În funcţie de procedurile iniţiate, achiziţiile publice din anul 2009 pot fi grupate astfel: 

1. Achiziţii publice de PRODUSE: 
a) procedura „cerere de ofertă”: 

- Carburanţi-auto (benzină fără plumb şi motorină aditivate, cu cifra octanică cea mai 

mare) prin intermediul bonurilor valorice 

b) procedura „licitaţie deschisă”: 

- Furnizare produse: „Drept de utilizare de produse software prin închiriere în regim OVS 

cu opţiune de cumpărare” 

 

2. Achiziţii publice de SERVICII: 
a) procedura „cerere de ofertă”: 

- Servicii de proiectare pentru investiţia „Sistem de canalizare şi staţie de epurare 

Spitalul de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu - comuna Runcu, judeţul Gorj” 

- Servicii de proiectare pentru investiţia „Realizarea sistemului integrat de salvare 

montană a judeţului Gorj” 

- Servicii de publicitate media – Radio-TV” pe doua loturi, Lot 1: Servicii publicitate 

media – Radio – 240 minute şi Lot 2: Servicii de publicitate media – TV – 240 minute 

- Servicii de publicitate media în presa scrisă pe trei loturi: Lot 1: Servicii de publicitate 

media în presa scrisă – cotidian local – max. 16.000 cm2, Lot 2: Servicii de publicitate media în 
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presa scrisă – cotidian regional – max. 8.000 cm2, Lot 3: Servicii de publicitate media în presa 

scrisă – săptămânal local – max. 6.000 cm2 

- Servicii de proiectare „Canal şi instalaţie termică la spitalul Tudor Vladimirescu, 

Dobriţa” 

- Servicii de auditare financiară pentru proiectul „Reabilitare drumuri judeţene DJ 665, 

km 0+000-54+500 şi DJ 675C, km 0+000-4+300”, cod proiect SV /3/2/2.1/1/09.11.07 

- Servicii de asistenţă tehnică prin diriginţi de şantier pentru verificarea realizării corecte 

a execuţiei lucrărilor de reabilitare pe DJ661, km 0+000-69+040, Ţânţăreni– Tg.Cărbuneşti–

Săcelu–Crasna 

- Servicii de proiectare, defalcate pe 2 loturi după cum urmează: Lot 1: Servicii de 

proiectare la obiectivul „Consolidare terasamente pe DJ672C, km. 6+300, Arcani” şi Lot 2: 

Servicii de proiectare la obiectivul „Consolidare terasamente pe DJ674A, km.18+900, Ţîrculeşti, 

jud. Gorj” 

- Servicii de proiectare şi execuţie pod peste Pârâul Galbenu, Baia de Fier, jud.Gorj 

- Servicii de proiectare pe 5 loturi după cum urmează: Lot 1: Servicii de proiectare la 

obiectivul „Consolidare pod pe DJ 675C, km.42+000, Peştera Muierii”, Lot 2: Servicii de 

proiectare la obiectivul „Consolidare terasamente pe DJ672C, km.5+500, Arcani”, Lot 3: Servicii 

de proiectare la obiectivul „Consolidare terasamente pe DJ672C, km.6+300, Arcani”, Lot 4: 

Servicii de proiectare la obiectivul „Consolidare terasamente pe DJ664, km.12+050, Schela” şi 

Lot 5: Servicii de proiectare la obiectivul „Consolidare terasamente pe DJ664, km.11+150, 

Schela” 

- Servicii de proiectare la obiectivul „Consolidare poduri pe DJ674B, km 27+700, şi km 

28+000, Borăscu, jud.Gorj ” 

 

3. Achiziţii publice de LUCRĂRI: 
a) procedura „cerere de ofertă”: 

- Servicii de proiectare şi execuţie lucrări: Lot 1: „Alimentare cu energie electrică 

(racorduri electrice şi instalaţie interioară gospodărie de apă)- Alimentare cu apă comuna 

Bălăneşti, satele Bălănesti, Voiteştii din Deal, Voiteştii din Vale, Glodeni şi Cânepeşti” judeţul 

Gorj şi Lot 2: „Racord electric – Alimentare cu apă comuna Teleşti” 

- Execuţie lucrări „Consolidare terasamente pe DJ664, km.11+150, Schela” 

- Execuţie lucrări „Consolidare terasamente pe DJ674A, km.18+900, Ţărculeşti 

- Execuţie lucrări „Consolidare terasamente pe DJ672A, km.6+300, Arcani” 
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- Execuţie lucrări „Canal termic şi instalaţie termică interioară la spitalul Tudor 

Vladimirescu Dobriţa, judeţul Gorj” 

- Execuţie lucrări „Ameliorare albie în zona podului şi consolidare rampe de acces pe 

pod pe DJ 675 B, km 10+250” 

- Execuţie lucrări „Reţea de distribuţie apă în cadrul S.C. Parc Industrial Gorj S.A. 

Bumbeşti-Jiu” 

- Execuţie lucrări „Consolidare terasamente pe DJ 664, km.12+050, Schela” 

- Execuţie lucrări „Consolidare terasamente pe DJ 672 C, km.5+500, Arcani” 

b) procedura „licitaţie deschisă”: 

- Execuţie lucrări „Reabilitare drumuri judeţene DJ665, km 0+000÷54+500 şi DJ675C, 

km 0+000÷4+300” 

- Servicii de proiectare şi execuţie lucrări "Reabilitare sistem rutier pe DJ675A, 

km.9+700-17+700, Berleşti-Bustuchin” 

- Execuţie lucrări "Consolidare pod pe DJ 671B,Km 4+600, Văgiuleşti" 

- Execuţie lucrări „Reabilitare drum judeţean DJ673 A, Dragoteşti-Mătăsari – DN 67” - 

27,79 km 

- Consolidare terasamente pe DJ 661, Ţânţăreni-Tg.Cărbuneşti-Săcelu-Crasna la km 

56+401, km 61+927 şi km 62+924 

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

unui număr foarte mic de contracte de execuţie lucrări aflate în derulare în cursul anului 2009, 

datorită necesităţii execuţiei unor lucrări suplimentare ce nu au fost incluse în contractele 

iniţiale, dar care datorită unor circumstanţe neprevăzute au devenit necesare pentru îndeplinirea 

contractelor respective.  

Valoarea însumată a contractelor încheiate în anul 2009 prin procedurile prevăzute 
de legislaţia în vigoare privind achiziţiile publice este în sumă de 81.578.180,37 lei, fără 
TVA, din care o pondere de peste 97% o reprezintă contractele de execuţie lucrări. 

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 80% din valoarea totală a achiziţiilor publice 

finalizate în cursul anului 2009. 
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11. AUDIT PUBLIC 
Compartimentul de Audit Public Intern îşi desfăşoară activitatea în baza Legii 

nr.672/2002, privind organizarea activităţii în entităţile publice, a O.M.F.P. nr. 38/2003 privind 

Normele Generale de aplicare a auditului public intern, precum şi a Normelor Proprii de 

organizare a auditului public intern în cadrul Consiliului Judeţean Gorj, aprobate de Unitatea 

Centrală pentru Armonizarea Auditului Public Intern din cadrul Ministerului Finanţelor Publice. 

    Auditul Public Intern reprezintă o activitate funcţional independentă şi obiectivă, care dă 

asigurări şi consiliere conducerii pentru o bună administrare a veniturilor şi cheltuielilor publice, 

perfecţionând activităţile entităţii publice; ajută entitatea publică să-şi îndeplinească obiectivele 

printr-o abordare sistematică şi metodică, care evaluează şi îmbunătăţeşte eficienţa şi 

eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului şi a proceselor de 

administrare. 

    Obiectivele principale în anul 2009 ale compartimentului de audit public intern au fost 

realizate integral, acestea referindu-se la: 

‐ asigurarea auditului activităţii desfăşurate în cadrul Consiliului Judeţean Gorj; 

‐ asigurarea auditului activităţilor instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Gorj; 

‐ asigurarea auditului ad-hoc la solicitarea ordonatorului principal de credite; 

‐ asigurarea auditului situaţiilor financiare la nivelul aparatului de specialitate şi instituţiilor 

subordonate Consiliului Judeţean Gorj; 

‐ realizarea activităţii de consiliere neformalizată; 

‐ proiectarea, documentarea, implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea Sistemului de 

Management al Calităţii la nivelul Compartimentului de Audit Public Intern. 

     În anul 2009 s-a efectuat evaluarea sistemului de control intern conform planificării, 

angajării, lichidării, ordonanţării şi plăţii cheltuielilor, a aprobării şi evidenţei angajamentelor 

bugetare şi legale, contabilităţii şi controlului financiar la următoarele unităţi: 

‐ Biblioteca Judeţeană “Christian Tell”; 

‐ S.C. Tisprest S.A; 

‐ Inventarierea patrimoniului în cadrul Consiliului Judeţean Gorj; 

‐ Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă; 

‐ Centrul Judeţean de Resurse Alternative şi Educaţionale; 

‐ Ansamblul Artistic Profesionist “Doina Gorjului”; 

‐ Muzeul Judeţean „Alexandru Ştefulescu” Tg-Jiu; 

‐ Serviciul Public Salvamont Gorj. 
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     Au fost auditate situaţiile financiare la 31.12.2009 și au fost emise rapoarte de certificare 

conform normelor de închidere a exerciţiului financiar emise de M.F.P. 

     Totodată, s-a efectuat un număr de 10 misiuni de evaluare şi analiză a unor cheltuieli, 

dispuse de conducerea consiliului la nivelul D.G.A.S.P.C. Gorj şi a complexurilor din subordinea 

acesteia. 

     S-a urmărit respectarea prevederilor următoarelor acte normative, formulându-se 

recomandări în vederea îmbunătăţirea activităţii: 

‐ O.M.F.P. 1792/2002 privind planificarea, angajarea, lichidarea şi ordonanţarea la plată; 

‐ O.M.F.P. 522/2003 privind aprobarea Normelor metodologice referitoare la exercitarea 

controlului financiar preventiv; 

‐ O.M.F.P. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea 

inventarierii. 

‐ Legea nr.82/1991, legea contabilităţii.      

  

12. RELAȚII PUBLICE 
a) Transparenţa decizională la nivelul Consiliului Judeţean Gorj 
În conformitate cu prevederile art. 12 din Legea nr. 53/2003 privind transparenţa 

decizională, autorităţile publice locale au obligaţia să întocmească şi să facă public un raport 

anual privind transparenţa decizională. 

În procesul de elaborare a actelor normative, la nivelul Consiliului Judeţean Gorj, în anul 

2009, au fost adoptate un număr de 16 proiecte de acte normative, care au fost anunţate în 

mod public pe site-ul propriu şi prin afişare la sediul propriu. 

Nu au fost primite cereri din partea persoanelor fizice sau a altor asociaţii pentru 

furnizarea de informaţii referitoare la proiectele de acte normative, deci nu a fost cazul să 

transmitem proiecte de acte normative acestora. 

Astfel, nu au fost primite recomandări care să fie incluse în proiect.  

În procesul de luare a deciziilor, la nivelul Consiliului Judeţean Gorj, în anul 2009, au fost 

convocate un număr de 14 şedinţe publice ce au fost aduse la cunoştinţă publică prin afişarea 

dispoziţiei de convocare la sediul propriu şi prin transmiterea către mass-media a dispoziţiei de 

convocare. 

Numărul estimat al persoanelor care au participat efectiv la şedinţele publice în anul 

2009 a fost de 138. Toate cele 14 şedinţe publice care au fost convocate în anul 2009 la 

Consiliul Judeţean Gorj, s-au desfăşurat în prezenţa mass-media. 
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De asemenea, în urma desfăşurării şedinţelor publice din anul 2009, la nivelul Consiliului 

Judeţean Gorj au fost întocmite şi aduse la cunoştinţă publică prin afişarea la sediul propriu un 

număr de 14 procese verbale (minute). 

Nu au existat cazuri în care Consiliul Judeţean Gorj să fie acţionat în justiţie. 

 
b) Accesul la informaţiile de interes public  

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

interes public şi ale Normelor metodologice de aplicare a acestei legi aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr.123/2002, precum şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a autorităţii, 

în cadrul structurii organizatorice a aparatului propriu al Consiliului Judeţean Gorj, funcţionează 

Compartimentul 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 activităţii de relaţii publice, conform programului de 

lucru stabilit prin acest plan ( patru zile pe săptămână, între orele 8.30 – 18.30 ). 

      în anul 2009, cele 37 de cereri de informaţii de interes public formulate în scris în baza Legii 

nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, au fost soluţionate în termenul 

legal, nefiind formulată nici o reclamaţie administrativă. 

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

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

juridice. 

       Solicitările verbale de informaţii de interes public înregistrate au fost în număr de 675, 

răspunsul fiind comunicat pe loc de către funcţionarii desemnaţi pentru activitatea de relaţii 

publice, în situaţiile care au permis acest lucru. În celelalte cazuri, solicitanţii au fost îndrumaţi 

către serviciile din cadrul Consiliului Judeţean Gorj sau instituţiilor publice subordonate acestuia. 

Obiectivele stabilite pentru perioada anului 2009 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 codiţiile legi; 

- asigurarea accesului mijloacelor de informare în masă la informaţii de inters public, 

conform prevederilor legale.    
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13. GOSPODĂRIRE 
Conform organigramei şi statului de funcţii, personalul din cadrul serviciului Gospodărire, 

întreţinere, reparaţii şi deservire, a desfăşurat activităţi privind:  

• Gospodărirea, întreţinerea şi repararea bunurilor aparţinând patrimoniului public şi privat 

de la sediul Consiliului Judeţean. 

• Propunerea pentru angajarea de lucrări de întreţinere şi reparaţii a bunurilor din 

patrimoniul public şi privat de la sediul Consiliului judeţean, 

• Urmărirea executării în condiţii bune a  lucrărilor de întreţinere şi reparaţii şi participarea 

la recepţia acestora, 

• Urmărirea şi confirmarea consumurilor de energie electrică, gaze, apă,  canalizare, 

precum şi serviciile de pază şi alte servicii prestate, 

• Asigurarea furnizării agentului termic şi a apei în palatul administrativ al judeţului, prin 

centrala termică şi gospodăria de apă ale Consiliului judeţean, 

• Asigurarea executării 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. 

• Asigurarea curăţeniei în birouri şi în spaţiile comune ale consiliului judeţean, 

• Executarea lucrărilor de multiplicare xerox a documentelor şi lucrări de secretariat 

• Executarea altor sarcini dispuse de conducerea instituţiei. 
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III. PROMOVAREA IMAGINII  
Activitatea de promovare a imaginii Consiliului Județean Gorj a fost asigurată în special 

de “Compartimentul Managementul calităţii, promovare imagine, comunicare, IT” care a 

colaborat strâns cu celelalte structuri ale instituței noastre. Promovarea externă a instituției a 

fost asigurată și de “Serviciul cooperare, dezvoltare regională și relații externe”.  

Obiectivul general, de mediatizare a activităţilor desfăşurate în cadrul direcţiilor, 

serviciilor, a celorlalte compartimente din structura Consiliului Judeţean Gorj, precum şi a 

instituţiilor subordonate şi a comisiilor de specialitate, a fost atins prin organizarea de 
evenimente la nivel judeţean, întâlnirile cu reprezentanţii instituţiilor mass-media 
judeţene şi naţionale, precum şi prin participarea la evenimente naţionale şi 
internaţionale. 

 

1. Evenimente şi întâlniri organizate şi coordonate de Consiliul Judeţean Gorj 

• Ianuarie 2009 - Întâlnire cu directorii complexurilor energetice Turceni şi Rovinari, ai 

Societăţii Naţionale a Lignitului Oltenia şi ai Hidroelectrica pentru a stabili, pe baza 

consultării cu cei mai mari angajatori gorjeni, o strategie comună pentru interesele judeţului. 

• Februarie 2009 - Redarea în circuitul agricol a terenurilor afectate de extragerea cărbunelui 

- întâlnire cu primarii din 22 de localităţi gorjene  

• Aprilie 2009 – Conferinţă cu tema: „Întreprinderile mici şi mijlocii, soluţii de ieşire din criză; 

fonduri nerambursabile pentru IMM-uri” 

• Masa rotundă cu tema „Reconstrucţia ecologică a terenurilor exploatate în cadrul activităţilor 

miniere din judeţul Gorj” 

• Octombrie 2009 - „Gorjul istoric şi cultural” – complex de manifestări cu ocazia sărbătoririi a 

145 de ani de la înfiinţarea Consiliului Judeţean Gorj; au fost lansate trei lucrări de cercetare 

istorică, „Protocoalele Consiliului Judeţean Gorj din secolul al XIX–lea”– Ion Cepoi, „Gorjul 

Cultural” (1890-1990) – Vasile Arimia şi „Învăţământul public gorjean la început de drum 

(1831-1848)” - Dan Neguleasa. „Protocoalele Consiliului Judeţean Gorj din secolul al XIX–

lea” a fost trimisă tuturor direcţiilor judeţene ale Arhivelor Naţionale, de la care s-au primit 

aprecieri pozitive despre conţinutul şi ţinuta ştiinţifică a lucrării. 

• Noiembrie 2009 - înfiinţarea filialei gorjene a Asociaţiei Române de Prietenie cu 

R.P.Chineză, în prezenţa Excelenţei-Sale, dl. Ambasador al R.P.Chineză la Bucureşti, LIU 

ZENGWEN. 
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2. Relaţiile cu mass-media 
 Compartimentul mass-media a asigurat cadrul organizatoric pentru desfăşurarea 

a 28 conferinţe de presă săptămânale, cu aceste ocazii fiind pregătite şi difuzate ziariştilor 

materiale cuprinzând informaţii legate de activitatea Consiliului Judeţean Gorj. Conferinţele au 

fost susţinute, în principal, de preşedintele Consiliului Judeţean, Ion Călinoiu. În funcţie de 

materialele sau de subiectele de actualitate prezentate, au fost invitaţi directorii instituţiilor 

subordonate sau agenţilor economici sub autoritate, dar şi consilieri din aparatul de specialitate 

al consiliului.  

Dintre subiectele abordate, pot fi amintite următoarele: 

- Bugetul pe 2009 şi situaţia încasării veniturilor la bugetul propriu al judeţului 

- Deplasări în teren pentru prezentarea fazelor de lucru la lucrările de investiţii, reparaţii şi 

întreţinere pe drumurile judeţene 

- Inspectarea ritmului de lucru pe drumurile naţionale care tranzitează judeţul Gorj şi care 

se află în proces de reabilitare: E79 (DN 66) şi DN 67 (Câlnic – Tg-Jiu) 

- Programul investiţiilor, serviciilor şi lucrărilor pe 2009  

-  Programul de măsuri pentru gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, în perioada 

15.03. – 15.04.2009. În anul 2009 a continuat concursul pentru cea mai bine gospodărită 

localitate. Valoarea totală a premiilor acordate a fost de 225.000 lei.  

-  Lucrări executate sau prevăzute a se executa în domeniul sănătăţii în anul 2009 

- Activităţile desfăşurate pentru întreţinerea patrimoniului Consiliului Judeţean Gorj 

- Participarea  la târgurile naţionale de turism, prin intermediul Serviciului Salvamont Gorj 

- Participarea Ansamblului Artistic Profesionist „Doina Gorjului” la Festivalul Internaţional 

de la Samsun, Turcia 

- Deschiderea oficială a investiţiei Pirelli de la Bumbeşti-Jiu 

- Obţinerea certificatului ISO 9001:2008 

- Prezentarea portofoliului de proiecte aflate în pregătire, pentru accesarea fondurilor 

post-aderare, a proiectelor depuse în vederea obţinerii finanţării  

- Acţiunile premergătoare şi rezultatul participării judeţului Gorj la ediţia 2009 a „Open 

Days”, Bruxelles  

-  Agenda culturală 2009  

-  Situaţia lucrărilor pe DJ 661 şi recepţia finală a drumului 

- Probleme legate de rectificarea bugetară, suplimentarea de fonduri pentru reparaţiile de 

drumuri 

-  Programul sărbătorilor de iarnă 2009 
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 Teme de actualitate, care au prezentat interes pentru mass-media şi pentru cetăţeni au 

fost dezbătute în cadrul a peste 30 de emisiuni radio şi tv, cu participarea preşedintelui 

Consiliului Judeţean Gorj, a şefilor direcţiilor şi serviciilor de specialitate sau a purtătorului de 

cuvânt al instituţiei. Printre participările importante, sunt de menţionat: 

-  Radio Oltenia Craiova, emisiunea „Acasă în Europa” 

      -  Radio România Internaţional 

      -   Antena 1 Tg-Jiu – transmisiune directă de la Bruxelles - prezenţa Gorjului, pentru a treia 

oară, la evenimentul Open Days de la Bruxelles  

- Antena 3 Bucureşti – intervenţie la emisiunea „Sinteza zilei”, în data de 25.06.2009 

 

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

comunicate şi informări de presă. Au fost redactate peste 50 astfel de materiale, care au fost 

transmise prin fax şi poşta electronică redacţiilor locale, fiind amplasate şi pe site-ul specializat 

al instituţiei. În funcţie de tematică şi informaţiile cerute de reprezentanţii mass-media, au fost 

înregistrate intervenţii ale purtătorului de cuvânt pentru mijloacele de informare în masă 
audio-vizuale Dintre cele mai importante subiecte abordate, amintim: 

- Insuficienţa fondurilor repartizate de la bugetul de stat pentru activitatea instituţiei 

- situaţia drumurilor şi localităţilor afectate de înzăpeziri şi inundaţii 

- măsuri luate în şedinţele operative săptămânale 

- prezentarea parteneriatului în cadrul proiectului „Dezvoltarea capacităţii de utilizare a 

tehnicilor durabile de mediu - Aplicarea fitoremedierii în România” 

- analiza   stării fizice a drumurilor judeţene şi naţionale de pe teritoriul judeţului, pe care se 

desfăşoară lucrări finanţate din fonduri externe sau proprii.  

- proiectele pentru lucrări de dezvoltare a infrastructurii în spaţiul rural 

- modalităţile de acţiune ale autorităţilor  judeţene  pentru dezvoltarea durabilă a industriei 

energetice gorjene 

- stadiul lucrărilor de reparaţii la Spitalul “Tudor Vladimirescu”, Dobriţa 

- prezenţa Consiliul Judetean Gorj la a treia ediţie a Open Days 

- distribuţia produselor alimentare în cadrul programului „Laptele şi cornul” 

- încheierea contractului între Petrom şi Aparegio, cu privire la furnizarea apei potabile pentru 

oraşul Ţicleni 

- sprijin financiar pentru bisericile şi mânăstirile din Gorj 

- participarea la seminarii, mese rotunde şi dezbateri organizate de instituţiile din Gorj (SRI, 

UCB) 
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- deschiderea oficială a investiţiei Pirelli de la Bumbeşti-Jiu 

- acţiuni din cadrul Programului „Milioane de oameni, milioane de copaci”, un program 

naţional de responsabilitate socială corporativă 

- vizitele delegaţiilor străine 

- distribuirea produselor alimentare provenind din fondurile de intervenţie comunitare  

- lucrări de reparaţii şi modernizări în sistemul de sănătate gorjean 

 Comunicarea directă cu cetăţenii s-a extins şi prin înfiinţarea blogg-ului personal al 

preşedintelui Ion Călinoiu, la adresa www.ioncalinoiu.wordpress.com. Pe pagina sa de 

internet, preşedintele Consiliului Judeţean Gorj a propus periodic teme de discuţie, la care 

au fost primite comentarii şi întrebări. Au fost înregistrate 24 de comentarii şi întrebări, cu 

privire la situaţia drumurilor din judeţ, starea investiţiilor în aşezămintele sanitare din Gorj, 

probleme legate de modul de aplicare a legislaţiei din domeniul salarizării etc. 

 În anul 2009, serviciile de publicitate ale instituţiei au fost asigurate, pe cele trei canale 

media împărţite pe cinci loturi de servicii, de către SC GNC PRESS IMPACT ÎN GORJ – 

pentru cotidian local, SC MEDIA SUD MANAGEMENT – pentru cotidian regional, SC 

Antena 1 SA, Sucursala Tg-Jiu – pentru săptămânal local, SC TROPHEN IMPEX SRL Tg-

Jiu pentru radio şi SC ACCES COM SRL pentru televiziune.  

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

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

monitoriza semnalele din teritoriu cu privire la administraţia publică locală şi nevoile 

comunităţilor locale.  

 

3. Participarea la evenimente internaţionale  
 În perioada 5 - 8 octombrie 2009 Consiliul Judeţean Gorj a participat pentru a treia oară 

consecutiv la Open Days – Săptămâna europeană a regiunilor 

şi oraşelor – cea mai importantă manifestare din calendarul 

evenimentelor europene, care oferă o platformă largă de 

comunicare între reprezentanţi ai instituţiilor şi organizaţiilor de 

nivel european, naţional, regional şi local, oficiali ai instituţiilor 

europene, oameni de afaceri şi jurnalişti. 

În cadrul ediţiei din acest an, Consiliul Judeţean Gorj a 

făcut parte din parteneriatul regional “Regiunile 20/20/20 împotriva 

schimbărilor climatice”, alături de nouă regiuni din Italia, Grecia, 

Ungaria, Polonia, Bulgaria şi Marea Britanie, organizând un 
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seminar având ca temă abordarea regională a adaptării la  schimbările climatice, desfăşurat în 

cadrul a două sesiuni, în cadrul cărora au fost prezentate publicului planuri şi programe 

regionale, exemple de proiecte şi de puneri în practică ale abordărilor schimbărilor climatice, 

subliniindu-se importanţa politicilor regionale şi a planurilor sectoriale, axate pe combaterea 

schimbărilor climatice.  

La masa rotundă “The Meeting Place”, Consiliul Judeţean Gorj a participat alături de 

Eurisy şi Adunarea Regiunilor Europene (ARE), al cărei membru este încă din 2005, la 

organizarea unui seminar în cadrul temei “Restabilirea creşterii: inovarea în regiunile şi oraşele 

europene”. În cadrul acestuia a fost ilustrat modul în care, prin utilizarea informaţiilor şi 

serviciilor inovatoare prin satelit, precum şi prin 

investiţii în acest domeniu, regiunile îşi pot creşte 

puterea economică, pot încuraja dezvoltarea IMM-

urilor, pot stimula cererea şi oferta de noi servicii, toate 

acestea concomitent cu îmbunătăţire calităţii vieţii 

cetăţenilor. Participanţii au avut ocazia să relaţioneze 

în cadrul unei expoziţii a furnizorilor de servicii după 

prezentare. Aceasta a facilitat contactele dintre 

reprezentanţii regionali şi furnizorii de aplicaţii şi servicii prin satelit. 

Consiliul Judeţean a organizat de asemenea un stand de promovare a judeţului, 

distribuind materiale destinate atât turiştilor, cât şi potenţialilor investitori, în vederea creşterii 

vizibilităţii Judeţului Gorj la nivel european. 

Reprezentanţii Consiliului Judeţean Gorj au organizat o vizită pentru întreaga delegaţie 

la Parlamentul European în vederea creşterii gradului de cunoaştere a rolului şi atribuţiilor 

instituţiilor europene de către reprezentanţii locali, precum şi o vizită la Biroul Uniunii Naţionale 

a Consiliilor Judeţene din Bruxelles, deschis încă din februarie 2004, în scopul  reprezentării 

intereselor faţă de instituţiile şi actorii 

europeni. 

Conform obiectivelor stabilite pentru 

perioada 2007-2013, Consiliul Judeţean 

Gorj şi-a propus să promoveze judeţul 

atât în ţară, cât şi în afara ţării, dar mai 

ales în cadrul Uniunii Europene, uniune la 

care România a aderat şi care încă nu 

cunoaşte pe deplin specificul ţării noastre 
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şi al regiunilor componente. Prin participarea la ediţia din 2009 a Open Days – Săptămâna 

europeană a regiunilor şi oraşelor – nu s-a realizat doar creşterea gradului de vizibilitate a 

judeţului la nivel european, ci a reprezentat şi prilejul de a pune pe o agendă de lucru 

internaţională probleme specifice, dar şi de a aborda subiecte de larg interes într-un limbaj 

comun, aducând la aceeaşi masă a discuţiilor diferiţi actori, de la societatea civilă şi mediul de 

afaceri, până la oficiali şi reprezentanţi locali, regionali şi europeni. 

 De asemenea, în data de 16 octombrie 2009 Consiliul Judeţean Gorj a organizat la Târgu-

Jiu un eveniment - în prelungirea platformei Open Days de la Bruxelles - din dorinţa de a 

populariza conceptul de dezvoltare regională, de a promova potenţialul de dezvoltare a 

judeţului Gorj şi de a creşte gradul de conştientizare a publicului cu privire la Politica 

regională şi de coeziune europeană şi la problemele dezvoltării regionale durabile, tema 

supusă atenţiei participanţilor fiind „Dezvoltarea durabilă a judeţului Gorj”. 

 În luna noiembrie 2009, Consiliul Judeţean Gorj a trimis Ambasadei României la Oslo 

(Norvegia) şi Asociaţiei Românilor din Italia (Roma), la invitaţia acestora, materiale 

tradiţionale de promovare a Gorjului, pentru a fi prezentate cu ocazia Zilei Naţionale a 

României, organizată de aceste instituţii pe data de 1 decembrie. Standul Gorjului de la 

Ambasada României la Oslo şi standul organizat în capitala Italiei au fost vizitate de câteva 

mii de persoane.  

 

4. Alte activităţi  

• traducerea diverselor materiale şi a corespondenţei preşedintelui din/în limbile engleză şi 

franceză; 

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

cu diferite ocazii 

• asigurarea protocolului oficial cu ocazia vizitei delegaţiilor străine 

• redactarea şi transmiterea corespondenţei de protocol, pentru Cabinetul Preşedintelui  

• întocmirea documentaţiei pentru achiziţionarea, în condiţiile legii, a materialelor de 

promovare a judeţului 

• distribuirea materialelor de promovare în cadrul acţiunilor organizate de Consiliul Judeţean 

Gorj sau a deplasării diferitelor delegaţii în afara ţării 

• întocmirea documentaţiei necesare pentru achitarea obligaţiilor de plată către furnizorii de 

servicii mass-media.   

• participarea la unitatea de implementare a proiectelor „Consolidarea sistemului de formare 

continuă a angajaţilor Consiliului Judeţean Gorj” şi „Redescoperă Gorjul”. 
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IV. CULTURĂ  

 

1. ANSAMBLUL ARTISTIC PROFESIONIST „DOINA GORJULUI” 
Pentru activitatea Ansamblului Artistic Profesionist „Doina Gorjului”, în ciuda faptului că a 

fost anul debutului crizei, 2009 a fost bogat în împliniri sub toate aspectele, pe toate planurile 

activităţii pe care o desfăşurăm. 

 Ca şi în anii anteriori, aşa cum este dealtfel firesc, activitatea ansamblului nostru s-a 

desfăşurat pe baza agendei culturale, întocmită şi aprobată la finele lui 2008, agendă care a 

cuprins acţiunile proprii desfăşurate pe plan local sau judeţean, cât şi pe acelea în care suntem 

parteneri, alături de celelalte instituţii de cultură ale judeţului, de şcoli, de Palatul Copiilor, cât şi 

organizaţii nonguvernamentale. 

 Toate aceste activităţi proprii sau desfăşurate în parteneriat au făcut, şi în 2009, obiectul 

agendei judeţene a manifestărilor culturale din Gorj ce se alcătuieşte şi se tipăreşte anual la 

nivelul Consiliului Judeţean. De menţionat că majoritatea acţiunilor sunt rodul muncii colective şi 

al participării mai multor instituţii, în primul rând de cultură, semn că la Gorj principiul european 

„unitate prin diversitate” funcţionează din plin. 

 Între manifestările proprii de răsunet organizate de Ansamblul Artistic Profesionist 

„Doina Gorjului” în cursul anului 2009 ponderea o deţin Festivalul judeţean al jocului şi portului 

popular pentru tineret „Memorial Liviu Dafinescu” şi Festivalul Naţional al Cântecului Popular 

„Maria Lătăreţu”. 

 Cea de-a VI-a ediţie a Festivalul Judeţean al jocului şi portului popular pentru tineret 

„Memorial Liviu Dafinescu” a coincis, în 2009, cu împlinirea a 5 ani de la decesul acestuia. 

Astfel, pe lângă festivalul propriu-zis organizat în perioada 25-26 aprilie 2009, a avut loc un 

spectacol evocator în 24 aprilie 2009, în parteneriat cu Televiziunea Română şi emisiunea 

„Tezaur folcloric”. Nume mari ale cântecului popular, prieteni ai lui Liviu Dafinescu şi 

colaboratori ai „Doinei Gorjului” au urcat pe scena din Tg-Jiu în 24 aprilie 2009 alături, desigur, 

de artiştii ansamblului nostru. Acest spectacol a fost subiectul de referinţă pentru trei emisiuni 

„Tezaur folcloric” difuzate ulterior de Televiziunea Română.  

Cât despre festivalul concurs, acesta şi-a confirmat încă o dată oportunitatea, în sensul că de la 

un an la altul reuneşte tot mai mulţi tineri şi formaţii tot mai bine pregătite. 

 Cea de-a doua acţiune proprie de răsunet, Festivalul Naţional al Cântecului Popular 

„Maria Lătăreţu” a reunit şi anul trecut la Tg-Jiu reale talente în devenire ale muzicii populare, 

concurenţi de pe întreg cuprinsul României, care au venit la Tg-Jiu să-şi etaleze calităţile şi să 
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câştige un premiu. Putem spune că Festivalul Naţional al Cântecului Popular „Maria Lătăreţu” şi 

Festivalul de folclor de la Mamaia sunt cele mai mari din ţară ce se organizează anual şi 

constituie o adevărată rampă de lansare pentru tinerii interpreţi cu har şi cu chemare de a 

prelua şi a duce mai departe destinele cântecului popular românesc. 

 Anul 2009 a însemnat deasemenea prezenţa Ansamblul Artistic Profesionist „Doina 

Gorjului” în toate acţiunile evocatoare organizate la nivelul municipiului Tg-Jiu şi cât la aproape 

toate sărbătorile din judeţ, în special cele ocazionate de zilele localităţilor gorjene. Am fost 

nelipsiţi de la festivalurile de folclor ciobănesc de la Novaci, Crasna şi Baia de Fier, de la Zilele 

municipiior Tg-Jiu şi Motru, de la zilele oraşelor Bumbeşti-Jiu, Ţicleni şi Tg-Cărbuneşti, ale unor 

localităţi precum Brăneşti, Padeş, Alimpeşti şi altele. 

 Am fost de asemenea susţinătorii activi ai festivalurilor de la Godineşti (Festivalul pentru 

tineret) şi Bolboşi (Festivalul Lăutarilor Gorjeni). 

Pentru că suntem la capitolul susţinerii unor festivaluri, am reuşit, anul trecut, 

performanţa istorică de a susţine orchestral şi coregrafic întregul festival de la Mamaia. 

 În ce priveşte participarea în ţară la festivaluri, am încercat să răspundem de fiecare 

dată invitaţiilor primite, asemenea acţiuni culminând cu Festivalul „Ion Macrea” de la Sibiu, 

organizat la începutul lunii decembrie 2009. 

 O altă preocupare a noastră a fost aceea de a veni în întâmpinarea publicului cu 

spectacole legate de anumite evenimente. 

Şi anul trecut am prezentat la Tg-Jiu am prezentat spectacole de 8 Martie (Ziua femeii), 

de 8 aprilie (Ziua internaţională a rromilor), de 1 mai (Ziua muncii) la Drăgoieni, la „Festivalul 

berii” din august cât şi cu prilejul sărbătorilor de iarnă. 

 O noutate în peisajul cultural al Gorjului a constituit-o anul trecut ediţia I-a a Festivalul 

„Maria Apostol”, desfăşurat la Runcu, în 8 septembrie 2009. Pe lângă susţinerea orchestrală a 

festivalului-concurs, am prezentat şi aici un spectacol de amploare închinat memoriei marii 

artiste gorjene Maria Apostol. 

 Desigur, lista spectacolelor din 2009 ale „Doinei Gorjului” e foarte lungă. În ce ne 

priveşte nu ne-am propus cuprinderea lor integrală şi de aceea, pentru o imagine a 

preocupărilor noastre putem spune că, oricum în medie, am avut două reprezentaţii pe 

săptămână. Includem aici şi spectacolele cu bani, la sediu sau în deplasare, care ne-au ajutat 

să realizăm integral programul de venituri proprii pentru anul 2009. 

 Ar fi păcat să nu evidenţiem însă şi cele două spectacole omagiale închinate activităţii 

artistice a doi dintre interpreţii de frunte ai ansamblului nostru şi ai cântecului popular românesc, 

Ion Ghiţulescu şi Maria Loga. 
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 Ar fi păcat de asemenea să nu amintim despre nenumăratele apariţii ale „Doinei 

Gorjului” şi ale artiştilor noştri pe mai toate posturile de televiziune din România .  

 Tot ce înseamnă rezultate meritorii de la „Doina Gorjului”, presupune rodul muncii 

întregului colectiv. De asemenea, presupune dăruirea şi talentul artiştilor noştri, care fac ca 

ansamblul să fie recunoscut la nivel naţional drept unul dintre cele mai puternice din România. 

 Considerăm că avem suficient potenţial artistic, dar şi suficientă susţinere astfel încât să 

urmăm în continuare acelaşi drum ascendent. Vrem, cu tot dinadinsul, să rămânem la sufletul 

gorjenilor şi să răsplătim eforturile mari pe care suntem conştienţi că le face Consiliului 

Judeţean Gorj pentru susţinerea noastră, mai ales din punct de vedere financiar.  

 

2. BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ „CHRISTIAN TELL” GORJ   
         Activitatea Bibliotecii Judeţene „Christian Tell” Gorj, ca a oricărei instituţii de acest gen, 

comportă o analiză pe mai multe direcţii şi anume: 

- prezentarea programelor şi proiectelor culturale menite să conducă la îndeplinirea 

obiectivelor şi misiunii instituţiei; 

- evidenţierea indicatorilor de performanţă care măsoară activitatea concretă şi specifică; 

- aspecte privind funcţia metodologică pe care o îndeplineşte Biblioteca Judeţeană 

„Christian Tell” în raport cu bibliotecile publice gorjene; 

- consideraţii privind executarea bugetului de venituri şi cheltuieli cu respectarea legalităţii 

şi a priorităţilor privind evoluţia instituţiei. 

 

a) Programe şi proiecte culturale în anul 2009 
         În cursul anului de referinţă, Biblioteca Judeţeană „Christian Tell” Gorj şi-a structurat 

propunerile culturale în 3 programe şi 16 proiecte, din care cu finanţare iniţială 11. 

         În cadrul primului program intitulat „Valorile culturale naţionale – modele şi puncte de 
reper pentru formarea tinerilor” , s-au derulat următoarele proiecte: 

∗ „Eminesciana” – în colaborare cu Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea 

Culturii Tradiţionale Gorj, Şcoala Populară de Artă, Liceul „Constantin Brăiloiu” , 

Ansamblul  profesionist „Doina Gorjului”. 

∗ „Brâncuşiana” – constând în organizarea, împreună cu Centrul de Cultură şi Artă 

„Constantin Brâncuşi” a unei sesiuni de referate pe teme brâncuşiene, cu participarea 

elevilor de la Colegii târgujiene. 

∗ In memoriam „Constantin Brâncuşi” care a însemnat pelerinaj la Hobiţa, slujbă de 

pomenire, evocarea personalităţii sculptorului – având ca participanţi membrii ai 
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comunităţii locale, elevi, deţinuţi din Penitenciarul Tg.Jiu, iar drept colaboratori Centrul 

de Cultură şi Artă „Constantin Brâncuşi” , Muzeul „Alexandru Ştefulescu” , Şcoala 

populară de Artă, Penitenciarul Tg.Jiu. 

         Tot cu acelaşi prilej, în parteneriat cu Grupul Şcolar „Constantin Brâncuşi” din Peştişani, 

am organizat un concurs gen „cine ştie câştigă” , pornind de la un aforism brâncuşian la care s-

au înscris 7 echipe de concurenţi. Premiile au constat în cărţi acordate de Grupul Şcolar şi 

Biblioteca Judeţeană „Christian Tell”. 

∗ Eminescu la Floreşti – organizat în luna iunie, în localitatea gorjeană unde a poposit 

poetul, în anul 1878. Manifestarea realizată într-o foarte bună colaborare cu Primăria şi 

Consiliul Local Tânţăreni, are menirea să stimuleze lectura operei eminesciene. 

         Al doilea program, derulat sub genericul „Dialog între generaţii – tineri şi consacraţi în 
slujba creaţiei culturale” a cuprins cele mai importante proiecte.  

∗ Festivalul interjudeţean de Umor „Al. Calotescu-Neicu” – în care biblioteca este 

coorganizator împreună cu C.J.C.P.C.T. Gorj, Primăria şi Consiliul Local Turceni, Grupul 

Editorial al Publicaţiilor Flacăra. 

∗ Festivalul Naţional de Literatură „Tudor Arghezi” – care se adresează debutanţilor în 

poezie şi consacraţilor în arheologie – este de departe proiectul cel mai important, la 

care calitatea de coorganizator presupune eforturi logistice şi financiare deosebite. 

∗ Atelierul Naţional de poezie „Serile la Brădiceni” are ca principal organizator Biblioteca 

Judeţeană „Christian Tell” şi se desfăşoară la Tg.Jiu şi Brădiceni. Are ca obiectiv 

stimularea creaţiei locale, recunoaşterea meritelor unor poeţi şi critici – de poezie 

consacraţi, dar şi facilitarea dialogului între gorjeni şi reprezentanţi ai vieţii literare 

naţionale. 

La Festivalul Naţional de umor „Ion Cănăvoiu” , Biblioteca Judeţeană „Christian Tell” este 

coorganizator responsabil cu lansările de cărţi şi publicaţii specifice genului. 

Sub genericul „Valorificarea creaţiei literare locale” s-au derulat următoarele proiecte:  

∗ „Zilele Culturii Scrise în Gorj” – pe parcursul a 3 zile – organizator principal fiind 

biblioteca. 

∗ Zilele „Ion Lotreanu”  - împreună cu Primăria şi Consiliul Local Alimpeşti. 

∗ In memoriam „Artur Bădiţa” – împreună cu Primăria şi Consiliul Local Polovragi. 

∗ In memoriam „Nicolae Diaconu” la Ţicleni, alături de Primăria şi Consiliul local, Liceul 

Industrial de Petrol, Şcoala generală etc. 
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Acestor proiecte trebuie să le adăugăm numeroasele lansări şi prezentări de carte, 

expoziţiile omagiale şi aniversare, lectoratele, activităţile de animaţie culturală dedicate copiilor, 

vizitele beneficiarilor copii şi adolescenţi în spaţiile bibliotecii etc. 

Pentru programele şi proiectele culturale a fost prevăzută iniţial suma de 21.100 lei şi 

cheltuiţi 9499,58 lei, o parte din costuri fiind asigurate de coorganizatori. 

Biblioteca Judeţeană „Christian Tell” desfăşoară şi o activitate specifică măsurabilă în 

indicatori de performanţă. 

Astfel, din fondurile alocate de Ordonatorul principal de credite – Consiliul Judeţean 

Gorj, instituţia a achiziţionat, în anul 2009, 6632 de volume, în valoare de 168.600 lei. 

Activitatea de completare a colecţiilor a avut în vedere ca priorităţi conservarea profilului 

enciclopedic al bibliotecii şi satisfacerea solicitărilor de lectură şi informare ale beneficiarilor, 

potrivit structurii demografice şi socio-profesionale a acestora. 

Volumele achiziţionate, reprezentate de 6146 de titluri, au fost inventariate, prelucrate 

biblioteconomic de personalul cu atribuţii în acest sens şi repartizate pe secţii şi filiale spre a fi 

puse la dispoziţia utilizatorilor. 

Cum biblioteca are evidenţa şi catalogarea în regim tradiţional şi modern, bibliotecarii 

sectorului au realizat şi 23.017 de înregistrări electronice. 

Oferta informaţională a Bibliotecii Judeţene „Christian Tell” Gorj se cifra, la 31 decembrie 

2009 la 29900 documente de bibliotecă care au atras un număr de 9520 de utilizatori, chiar 

dacă 2 secţii importante s-au aflat în verificări gestionare periodice. 

Procentul utilizatorilor raportaţi la comunitate este de 10%, adică maximum prevăzut de 

Legea bibliotecilor. Socio-profesional vorbind, segmentul cel mai studios este reprezentat de 

elevi şi studenţi – 63,35% din totalul beneficiarilor. 

Sub aspect demografic, ponderea revine categoriei de vârstă 14-25 de ani – 47,01%, 

urmată de cititori copii (sub 14 ani) – 19,19%. 

Deşi în Sala de lectură modul OPAC este funcţional, beneficiarii bibliotecii folosesc în 

procent foarte important mijloacele tradiţionale de informare şi căutare – cataloagele pe suport 

clasic (fişe) şi numai 2205 de utilizatori au apelat la căutarea on-line. 

În ceea ce priveşte internetul, prin cele 4 calculatoare aflate la dispoziţia publicului, în 

2009 s-au înregistrat 10.972 de accesări. 

Serviciile de lectură publică au fost oferite de Biblioteca Judeţeană „Christian Tell” prin 2 

secţii de împrumut acasă pentru adulţi, 2 săli de lectură şi Secţia pentru copii şi tineret cu 

program de lucru 8,30 – 19,30 de luni până vineri la acestea se adaugă Filiala Victoria, 
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deservită de 2 bibliotecari, în acelaşi program de lucru şi Secţia de Artă „Iosif Keber”cu activitate 

de 8 ore zilnic. 

b) Activitatea metodică 
Un bibliotecar metodist a avut ca responsabilitate îndeplinirea rolului de for metodologic 

al Bibliotecii Judeţene „Christian Tell” Gorj pentru cele 69 de biblioteci publice gorjene. În 

acelaşi timp, metodistul s-a ocupat de dispecerizarea donaţiilor primite în 2009 şi nu au fost 

puţine, acestea cifrându-se la 2318 volume, dar şi de accesarea proiectului „Biblionet – lume în 

biblioteca mea”, împreună cu directorului şi informaticianul instituţiei. 

Relaţia cu administraţiile locale a presupus eforturi speciale mai ales în 2 direcţii: 

păstrarea posturilor de bibliotecari cu normă întreagă şi pregătirea celor 20 de biblioteci publice 

pentru accesarea proiectului „Biblionet”.  

Acceptarea judeţului în acest proiect a însemnat un prim efort finalizarea presupunând 

parcurgerea următoarelor etape care depinde de respectarea angajamentelor asumate. 

 

c)    Managementul de personal şi economico-financiar 
Biblioteca Judeţeană „Christian Tell” a început anul 2009 cu o schemă de personal 

cuprinzând 47 posturi din care 43 ocupate şi 4 vacante şi a încheiat anul cu 39 de posturi 

ocupate. O atare evoluţie a predispus redistribuiri permanente de sarcini şi atribuţii pentru ca 

activitatea instituţiei să se desfăşoare în parametrii normali şi cu respectarea beneficiarilor. 

În plus, faptul că Biblioteca Judeţeană „Christian Tell” îşi desfăşoară activitatea în mai 

multe spaţii a solicitat eforturi deosebite de administrare şi igienizare a acestora, în condiţiile în 

care din 4 îngrijitori au mai rămas 2 (prin pensionare). 

Integrat în echipa de accesare a proiectului „Biblionet”, informaticianul instituţiei s-a 

ocupat mai puţin de site-ul acesteia. De altfel, informatizarea tardivă a bibliotecii (începând cu 

anul 2005 faţă de majoritatea instituţiilor de acest gen, care au început prin anii 1995) a creat 

probleme deosebite în modernizarea serviciilor de bibliotecă, iar decalajul este greu de eliminat 

având în vedere şi scăderea numărului specialiştilor. Comparaţia cu alte biblioteci de acelaşi 

rang este relevantă şi la îndemâna oricui. 

Pe parcursul anului analizat s-au făcut demersurile necesare pentru obţinerea celor 2 
donaţii importante de carte în limba franceză – prima de 2600 volume primite de la Fundaţia 

„BMF” din Libourne şi a doua de 3,5 tone carte de artă în mare majoritate, oferită de Biblioteca 

Naţională a Franţei. Cu prima donaţie s-a inaugurat în ziua de 5 mai 2010 Secţia de carte 

„Victor Hugo” ce se constituie într-o ofertă interesantă pentru beneficiarii fidelizaţi şi potenţiali ai 

Bibliotecii Judeţene „Christian Tell” Gorj. 
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Apreciem că în executarea bugetului s-au avut în vedere legalitatea şi priorităţile instituţiei. 

Regretele şi neîmplinirile se referă la: 

∗ Lipsa fondurilor privind reabilitarea casei Keber; 

∗ Nerealizarea căi de acces la viitorul spaţiu destinat Secţiei pentru copii şi tineret, ceee 

ce impietează asupra activităţii acesteia şi pune în pericol implementarea proiectului 

„Biblionet – lumea în biblioteca mea”. 

 

3. CENTRUL JUDEŢEAN PENTRU CONSERVAREA ŞI PROMOVAREA CULTURII 
TRADIŢIONALE GORJ 

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj este un 

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

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

transmitere, promovare şi punere în valoare a culturii tradiţionale şi a patrimoniului cultural 

imaterial, precum şi de valorizare a creaţiei artistice contemporane a judeţului. 

Proiectele culturale ale Centrului - datorită specificului şi atribuţiilor profesionale ale 

instituţiei - au avut două categorii de beneficiari: 
a) direcţi: instituţii publice de cultură, aşezăminte culturale din judeţ (case de cultură, cămine 

culturale, centre culturale, universităţi populare), consilii locale, personalul de specialitate din 

cadrul aşezămintelor, oameni de cultură, interpreţi şi creatori diverşi, meşteri populari; 

b) indirecţi: membrii comunităţilor din teritoriu. 

Aceştia, direct sau prin reprezentanţi, au constituit/ constituie şi publicul ţintă clasic.  

Portretul robot al acestuia se prezintă astfel: un public fidel prin natura lucrurilor, de vârste şi 

ocupaţii diferite, cu sau fără pregătire profesională la nivel instituţionalizat, dar cu 

responsabilităţi şi abilităţi artistice demonstrate şi argumentate în timp. 

 

a) Activitatea profesională a instituţiei 
În anul 2009 Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale 

Gorj a derulat următoarele programe culturale: 

1. Programul cultural multianual ,,Rădăcini”, specializat pe problematica actuală a 
culturii tradiţionale (populare)  
Proiecte incluse în Program:  

- înfiinţarea de Centre culturale în zone de mare tradiţie şi/ sau oportunitate culturală (Tismana, 

Crasna);  
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- cercetarea şi înregistrarea primară a tradiţiilor culturale ale judeţului prin instituirea şi 

organizarea Taberei anuale de cercetare etnofolclorică ,,C-tin Brăiloiu”; astfel, pe parcursul 

celor 4 ediţii (2006-2009) s-au radiografiat localităţile: Săcelu, Muşeteşti, Crasna, Novaci, 

Polovragi, Baia de Fier, Alimpeşti, Bumbeşti-Piţic, Bengeşti-Ciocadia, Tismana, Runcu, 

Peştişani, Arcani, Padeş;  

- înfiinţarea de muzee/ colecţii muzeale mixte şi specializate în teritoriu, astfel încât până la 

finele anului 2015 astfel de aşezăminte să existe în toate localităţile de reşedinţă din Gorj; au 

apărut astfel colecţii muzeale la Surpaţi şi Mogoşani/ Săcelu, Stăneşti, Bengeşti, Albeni, 

Jupâneşti şi Ciuperceni; muzee ale satului la Muşeteşti, Crasna, Baia de Fier, Bumbeşti-Piţic, 

Bărbăteşti, Turburea, Hurezani şi Câlnic; muzee specializate la: Bălceşti (Maria Lătăreţu), Tg-

Cărbuneşti (Tudor Arghezi, Muzeul Crucilor), Tismana (Muzeul costumului popular gorjenesc), 

Runcu (Maria Apostol); 

- editarea de monografii ale localităţilor judeţului, printre care: Dănciuleşti, Bustuchin, 

Ciuperceni, Runcu, Albeni, Motru, Baia de Fier, Bărbăteşti, Turburea, Crasna, Muşeteşti, 

Novaci, Tismana, Ţicleni, Logreşti, Bălăneşti, Scoarţa, Mătăsari etc.; 

- revitalizarea meşteşugurilor tradiţionale prin organizarea de Târguri locale, judeţene, 

regionale, naţionale, internaţionale ale meşterilor populari şi participarea la manifestări de gen 

în ţară şi străinătate; în perioada menţionată s-au organizat, în premieră pentru Gorj: Târgul 

meşterilor populari din România (5 ediţii, iar din 2008, cu participare internaţională: Serbia, 

Muntenegru, Camerun, Pakistan), Târgul meşterilor populari copii (3 ediţii), Târgul de Crăciun 

(2008 şi 2009)Târgul meşterilor populari olteni (2009); 

- promovarea specificităţii locale prin organizarea de târguri de produse tradiţionale (mică 

industrie ţărănească, gastronomie, decoraţiuni etc.), care să dubleze festivalurile sau 

concursurile folclorice de anvergură judeţeană, regională sau naţională: Tismana, Rovinari, 

Polovragi, Baia de Fier;  

- sensibilizarea administraţiilor publice locale ca acest gen de proiect să fie unul intercomunitar, 

la care să participe cel puţin localităţile vecine celei organizatoare; 

- conservarea şi promovarea muzicii populare tradiţionale prin organizarea Festivalului 

(judeţean, apoi interjudeţean) de muzică lăutărească ,,Gena Bârsan” Tg-Cărbuneşti (4 ediţii); 

- organizarea, de către fiecare localitate de reşedinţă din Gorj, a unei Sărbători comunitare 

anuale (Zilele localităţii, Fiii satului, nedeie, obicei, datină, hram, târg etc.); 

- revitalizarea activităţii corale, prin instituirea Festivalului ,,Corala gorjeană” (4 ediţii); 

- organizarea, în parteneriat cu instituţiile culturale judeţene şi aşezămintele din teritoriu, a 

festivalurilor şi concursurilor prevăzute în Agenda Judeţului (circa 50 proiecte anual); 
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- amplificarea activităţilor Simpozionului naţional ,,Satul românesc tradiţional” şi transformarea 

acestuia, începând cu anul 2008, în Simpozionul naţional ,,Satul românesc - sat european”, 

preponderent lucrativ, cu participarea reprezentanţilor administraţiilor locale din teritoriu şi a 

unor instituţii şi firme specializate în accesare de fonduri guvernamentale şi europene pe 

proiecte de dezvoltare durabilă, inclusiv culturală, a localităţilor gorjeneşti; 

- conceperea, desfăşurarea şi internaţionalizarea proiectului ,,Cursuri de dans popular 

gorjenesc”, organizat în parteneriat cu Fundaţia ,,Doina” din Rotterdam, Olanda şi cu 

participarea unor cursanţi din Olanda, Belgia, Anglia, Japonia, Israel etc.; 

- realizarea - prin Editura CJCPCT Gorj - de studii, pliante şi albume cuprinzând informaţii 

privitoare la zestrea istorică, culturală şi turistică a localităţilor; în perioada supusă evaluării au 

apărut peste 30 de cărţi şi albume cu tematica menţionată;  

- editarea ,,Revistei Jiului de Sus”, ca publicaţie de specialitate a aşezămintelor culturale din 

judeţ, 8 numere până în prezent;  

- organizarea unor activităţi de aniversare/ comemorare a unor mari personalităţi de gen, 

precum şi de atestare de localităţi, instituţii, organisme de impact zonal sau naţional; 

- întocmirea şi completarea Fişei culturale a fiecărei localităţi din judeţ; 

- realizarea Băncii de date şi valori ale culturii tradiţionale a Gorjului; la acest moment, în arhiva 

Centrului se află tezaurizat nucleul acestei bănci. 

2. Programul cultural multianual ,,După Brâncuşi”, specializat pe problematica 
creaţiei artistice contemporane 
Proiecte incluse în Program: 

- amplificarea marilor festivaluri organizate în regie proprie şi transformarea acestora în 

manifestări  internaţionale: Festivalul de literatură ,,Tudor Arghezi”, Festivalul de umor  ,,Ion 

Cănăvoiu”, Gorjfest - Tabără şi Salon de arte vizuale; astfel, în decursul celor 4 ani, la aceste 

manifestări au participat creatori de literatură, umor, artă plastică şi fotografie artistică din: 

Argentina, Columbia, Canada, Franţa, Italia, Germania, Belgia, Elveţia, Suedia, Japonia, 

Ucraina, Republica Moldova, Serbia;  

- înfiinţarea şi derularea Salonului naţional de caricatură în cadrul Festivalului de umor ,,Ion 

Cănăvoiu”; 

- reformarea Atelierului Naţional de Poezie ,,Serile la Brădiceni”, amplificarea programului la 

două zile, din care prima, itinerantă, să ofere participanţilor recitaluri poetice, recitaluri 

actoriceşti şi recitaluri muzicale în locaţii precum: Cheile Sohodolului, Cheile Olteţului, Peştera 

Muierilor etc.; 
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- reluarea iniţiativei Caravanelor culturale de la Tismana, organizate în primele decenii ale 

secolului XX de către tipograful târgujian Nicu D. Miloşescu şi în care mari actori, scriitori, 

plasticieni, muzicieni, jurnalişti creau/ evoluau la Tismana şi făceau cunoscute în ţară localitatea 

şi Gorjul (două ediţii, deocamdată exclusiv cu participanţii de la Festivalul ,,Tudor Arghezi” şi 

Gorjfest); 

- editarea, menţinerea şi sprijinirea financiară adecvată a revistei de cultură “Portal Măiastra” 

(trimestrial, 21 numere până în prezent, cu difuzare naţională şi internaţională). 

3. Programul cultural multianual „Coordonarea şi monitorizarea activităţii 
aşezămintelor culturale din judeţ” 

Proiecte incluse în Program: 

- realizarea Seminarului metodic anual ,,Strategii şi politici culturale în Gorj”, cu participarea 

tuturor directorilor de aşezăminte din teritoriu; 

- continuarea, iniţierea, desfăşurarea şi sprijinirea profesională, logistică şi, după caz, financiară 

a unor manifestări cultural-artistice la nivelul localităţilor judeţului; în perioada supusă evaluării 

au apărut noi festivaluri şi concursuri diverse la Crasna, Novaci, Albeni, Tg-Cărbuneşti, Stejari, 

Cătunele, Ciuperceni, Runcu, Ţânţăreni, Stoina, Brăneşti, Turceni, Negomir, Rovinari, Motru, 

Ţicleni, Băleşti, Turcineşti etc.; 

- acordarea de sprijin calificat în vederea întocmirii dosarelor pentru accesarea de fonduri 

guvernamentale prin Programul naţional pentru construirea, reabilitarea şi dotarea de sedii ale 

aşezămintelor culturale din mediul rural şi mic urban şi ; 

- realizarea de deplasări metodice săptămânale în teritoriu pentru activităţi de monitorizare a 

performanţelor aşezămintelor culturale şi pentru acordarea de sprijin metodic conducerilor 

acestora; 

- transmiterea, prin scrisori metodice la nivel de teritoriu, de recomandări privind strategii 

culturale judeţene, modalităţi tehnice de realizare a programelor şi proiectelor culturale, 

informaţii privind legislaţia culturală specifică aflată în vigoare. 

În aceeaşi perioadă, CJCPCT Gorj a susţinut participarea unor creatori şi interpreţi diverşi la 

festivaluri, concursuri, târguri ale meşterilor populari şi saloane de artă fotografică la nivel 

naţional şi internaţional (Franţa, Italia, Spania, Portugalia, Germania).  

Organizator în regie proprie şi/ sau în parteneriat cu instituţii culturale şi administrative 

locale, uniuni de creaţie, asociaţii şi fundaţii româneşti şi internaţionale a peste 90 de 

manifestări pe an (judeţene, interjudeţene, naţionale şi internaţionale), CJCPCT Gorj poate fi 

considerat cel mai important actant cultural la nivelul judeţului Gorj. 
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Pentru o mai bună cunoaştere de către comunitatea beneficiară a activităţilor instituţiei a 

fost/ este necesară o analiză de imagine. 

Dacă până în anul 2005, CJCPCT Gorj avea ca unic instrument de lucru Agenda anuală, 

ocupându-se exclusiv de organizarea unor concursuri şi festivaluri (9 folclorice, 1 de literatură, 1 

de umor) de mai mică sau mai mare amploare, din care doar două de rang naţional, 

actualmente, beneficiarii programelor şi proiectelor culturale, comunitatea Gorjului, societatea 

civilă şi mass media percep instituţia Centrului ca pe un aşezământ cultural reformat sau, cel 

puţin, în plin proces de reformare. 

Printre factorii de succes care au mărit vizibilitatea instituţiei s-au aflat:  

- o nouă ofertă culturală, mergând de la cultura populară la cultura de performanţă;  

- o strategie proprie realizată prin programe şi proiecte culturale bine conturate; 

- conceperea şi derularea, comparativ cu anul de referinţă 2005, de noi manifestări care 

acoperă actualmente circa 70% din totalul acestora, dintre care 3 de rang internaţional; 

- elaborarea strategiei propri pornind de la analiza pertinentă făcută asupra punctelor slabe şi 

punctelor tari care definesc instituţia; 

- elaborarea şi valorizarea unui studiu de public prin intermediul căruia, parţial, s-au putut face 

cunoscute necesităţile culturale reale ale comunităţilor locale, permiţând astfel o mai bună 

valorizare socială a ofertei Centrului. 

Contactul permanent cu aşezămintele şi administraţiile publice, precum şi concluziile 

Chestionarului privitor la necesităţile culturale ale membrilor comunităţilor locale au permis 

decelarea unor aşteptări ale acestora în ceea ce priveşte misiunea şi rolul CJCPCT Gorj ca 

instituţie de sinteză la nivel judeţean.  

Acestea sunt deopotrivă obiective şi subiective, cu menţiunea că acelea subiective sunt 

generate, în primul rând, de lipsa de asumare - publică şi individuală, administrativă şi culturală 

- a unor responsabilităţi în domeniu de către cei care, în teritoriu, au aceste atribuţiuni.  

Aşteptări obiective: 

- o mai mare implicare a CJCPCT Gorj în perfecţionarea profesională a directorilor de 

aşezăminte; 

- crearea, la nivelul instituţiei, a unui studiou metodic, în atribuţiunile căruia să intre pregătirea 

minimă de specialitate a potenţialilor conducători de formaţii artistice în domeniile: coregrafie, 

muzică, teatru de amatori. 

Aşteptări subiective: 

- asumarea de către CJCPCT, dacă se poate în integralitate, a costurilor legate de organizarea 

şi desfăşurarea unor evenimente culturale locale; 
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- intervenţii neprofesionale, la nivelul altor instituţii şi al Consiliului Judeţean, pentru 

subvenţionarea unor manifestări locale necuprinse în Agenda culturală a judeţului pe anul în 

curs; 

- rezolvarea unor probleme  de dotare cu materiale de practică culturală a aşezămintelor, de 

salarizare corectă a angajaţilor din sistem şi de statut profesional al acestora în cadrul 

comunităţii şi în relaţiile cu autoritatea publică locală. 

Având ca atribuţii fundamentale cercetarea, conservarea, protejarea, transmiterea, 

promovarea şi valorificarea culturii tradiţionale a Gorjului, precum şi promovarea şi punerea în 

valoare a creaţiei artistice contemporane a judeţului, CJCPCT Gorj, conform legislaţiei specifice 

în vigoare şi a nevoilor culturale ale comunităţilor din teritoriu, are misiunea de: 

- centru ştiinţific şi metodologic pentru aşezămintele culturale din judeţ (case de cultură, cămine 

culturale, centre culturale, universităţi populare), pe care le coordonează, monitorizează, 

consiliază şi sprijină profesional, logistic şi, după caz, financiar, în realizarea politicilor culturale 

locale; 

- centru cultural pe segmentul cultură populară şi cultură de performanţă (festivaluri şi 

concursuri folclorice, literare, muzicale, coregrafice, de teatru, de umor; târguri ale meşterilor 

populari, revitalizare obiceiuri şi tradiţii; tabere de cercetare etnofolclorică; tabere de creaţie 

artistică; saloane şi expoziţii de artă populară, plastică, fotografică, cinematografică; editare şi 

sprijin de specialitate pentru editarea de reviste culturale, studii, albume, pliante etc.). 

În pofida reuşitelor reale obţinute de CJCPCT Gorj în perioada 2006-2009, pentru 

eficientizarea activităţii şi pentru o mai bună corelare a ofertei culturale cu nevoile comunităţilor, 

mesajul actual trebuie parţial reformulat, astfel încât aşteptările beneficiarilor şi misiunea 

profesională a instituţiei să fie cât mai bine reprezentate. 

Principalele obiective în realizarea acestui demers sunt: 

- amplificarea dimensiunii de centru ştiinţific şi metodologic, nu în dauna ci în completarea mai 

eficientă a celei de centru cultural. 

Obiectivul poate fi realizat prin:  

- finalizarea descentralizării şi deconcentrării activităţii instituţiei prin continuarea înfiinţării de 

Centre culturale zonale şi, implicit, de filiale ale CJCPCT, capabile să preia o parte din 

responsabilităţi şi atribuţii; completarea organigramei actuale prin înfiinţarea unui Compartiment 

de cercetare (2 specialişti); 

- micşorarea presiunii pe bugetul alocat CJCPCT de către Consiliul Judeţean Gorj, prin 

preluarea parţială/ totală a cheltuielilor pe manifestări organizate în teritoriu de către 

administraţiile publice locale care găzduiesc evenimentul; instituţiei judeţene îi va rămâne 
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misiunea de coordonator şi de realizator profesional a respectivelor manifestări, dar contribuţia 

sa financiară va trebui să se reducă, treptat, doar la nivelul unor premii care să evidenţieze 

excelenţa, anvergura deosebită, noutatea, experimentul cultural etc.; 

- eficientizarea activităţii segmentului de editură, astfel încât acesta să fie capabil, în timp, 

alături de alte structuri organizaţionale, să realizeze venituri propri în cuantum de circa 5-6% din 

total buget; 

- atragerea de noi surse financiare prin ofertă de servicii de publicitate, accesare de fonduri 

nerambursabile, realizare de parteneriate cu instituţii şi organisme diverse capabile a prelua o 

parte din prestările de servicii presupuse de derularea unor mari evenimente culturale 

organizate în regie proprie de CJCPCT Gorj. 

 

b) Organizarea instituţiei 
Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj este un 

aşezământ de cultură aflat sub autoritatea Consiliului Judeţean Gorj şi funcţionează în baza 

Ordonanţei de Urgenţă nr. 118/2006, a Legii nr. 357/2007 şi a Ordonanţei de Urgenţă nr. 

65/2007, a Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a atribuţiunilor profesionale specifice 

stabilite de administraţia publică judeţeană. 

La nivelul anului 2010, CJCPCT are în organigramă un număr de 17,5 posturi, din care 3 

vacante (secretariat, administrator, consultant artistic cultură scrisă). 

Repartiţia funcţiilor în instituţie cuprinde: 

a) funcţii de conducere: 2 (manager şi contabil şef); 

b) funcţii de execuţie: 12,5  

după cum urmează: 

- 3 posturi Compartiment financiar-contabil, secretariat, administrativ; 

- 2,5 posturi Compartiment artistic (coregrafie, muzică, antropologie, editură); 

- 2 posturi Compartiment informatică şi achiziţii publice (tehnoredactor, inginer sistem); 

- 5 posturi Compartiment asistenţă metodică în teritoriu (relaţia cu teritoriul, foto-film, educaţie 

permanentă, documentarist, relaţii publice). 

Organigrama prezentă a permis nivelul actual de dezvoltare a instituţiei şi obţinerea unor 

performanţe notabile. Pe termen mediu şi lung însă, având în vedere resursele bugetare şi noile 

obiective asumate, aceasta trebuie să comporte modificări, anume: 

- reocuparea postului de consultant artistic pe probleme de cultură scrisă, prin angajare directă, 

cumul sau colaborare, având în vedere că mari evenimente organizate de Centru se află în 

zona de responsabilitate a acestuia: Festivalul internaţional de literatură ,,Tudor Arghezi”, 
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Simpozionul naţional ,,Satul românesc-sat european” şi publicaţiile ,,Crinul satelor” şi ,,Revista 

Jiului de Sus”, Festivalul naţional de umor şi Salonul naţional de caricatură ,,Ion Cănăvoiu”, 

manifestări care presupun mare probitate profesională, rigoare, sistem relaţional eficient şi 

concret; 

- completarea fişei de post a referentului pe probleme de educaţie permanentă cu atribuţiuni 

legate de activitatea de secretariat şi transformarea postului de secretară studii superioare în 

post de cercetător studii superioare; 

- transformarea postului de administrator studii medii (neocupat datorită blocării dar şi pentru că 

nu s-a reuşit obţinerea unui spaţiu propriu pentru instituţie) în cercetător studii superioare; 

- realizarea, prin cumularea celor două noi posturi, a Compartimentului de cercetare, important 

atât pentru dezvoltarea instituţiei cât şi pentru realizarea de posibile venituri propri prin 

contractare de studii de gen cu potenţiali beneficiari. 

Actualmente, angajaţii instituţiei îşi desfăşoară activitatea conform fişelor de post, iar 

specialiştii sunt directori de programe şi proiecte pe domeniul care le intră în responsabilitate, 

funcţie de pregătirea şi aptitudinile profesionale. 

 

c) Promovarea imaginii şi vizibilitatea instituţiei publice de cultură 
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 etc.); 

- afişe, bannere, programe, invitaţii, albume de prezentare etc.; 

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

şi ,,Revista Jiului de Sus” - difuzată local şi naţional; 

- panou electronic de afişaj stradal. 

Apariţia unor proiecte noi, precum şi modificarea anvergurii unor manifestări organizate 

în regie proprie şi/ sau în parteneriat (de la judeţean la interjudeţean, de la naţional la 

internaţional) au impus îmbunătăţirea activităţilor de PR şi a strategiilor media.  

Pentru a mări vizibilitatea activităţilor instituţiei, în decembrie 2008, prin modificarea unor 

atribuţii în organigramă, s-a creat şi ocupat un post de inspector Relaţii Publice (absolvent al 

Facultăţii de filosofie şi jurnalistică), ale cărui principale responsabilităţi au fost relaţiile instituţiei 

cu media şi promovarea naţională şi internaţională a brandurilor principale: Festivalul 

internaţional de literatură ,,Tudor Arghezi”, Târgul meşterilor populari din România (cu 

participare internaţională), Tabăra de cercetare etnofolclorică ,,C-tin Brăiloiu”, Simpozionul 
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naţional ,,Satul românesc-sat european”, Festivalul naţional de umor şi Salonul naţional de 

caricatură ,,Ion Cănăvoiu”, Tabăra şi Salonul internaţionale de arte vizuale ,,Gorjfest”. 

În presa de informaţie şi de specialitate au existat, pe parcursul întregii perioade trecute, peste 

300 apariţii anuale, în care activităţile instituţiei au fost menţionate şi/ sau recenzate. O parte a 

acestora vor fi anexate în dosarul de presă circumscris acestui Proiect. 

 
4. MUZEUL JUDEŢEAN GORJ „ALEXANDRU ȘTEFULESCU” 

Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu”, prestigioasă instituţie de cultură 

subordonată Consiliului Judeţean Gorj prin diversitatea activităţilor şi a funcţiilor sale specifice 

reprezintă un reper esenţial în ceea ce priveşte realizarea actului cultural în spaţiul teritorial – 

administrativ al Gorjului, dar cu precădere în municipiul de reşedinţă. 

Cu o activitate fertilă şi permanentă de peste un veac, Muzeul Gorjului vine în 

întâmpinarea publicului cu proiecte, programe şi oferte cultural-educative şi de cercetare 

ştiinţifică din ce în ce mai diversificate şi mai apropiate de nevoile şi dorinţele comunităţii, 

promovând interesul pentru estetic, pentru istoria locurilor şi, mai ales, pentru curiozitatea şi 

ineditul informaţiilor furnizate.  

Rolul de instituţie care colecţionează, tezaurizează, conservă şi restaurează mărturiile 

trecutului a constituit o prioritate în această perioadă. Astfel, prin implicarea colectivului muzeal 

în actele şi manifestările cultural-educative din judeţ, prin realizarea expoziţiilor temporare, prin 

pregătirea profesională a specialiştilor, prin reorganizarea depozitelor şi amenajarea expoziţiei 

de bază a secţiei de istorie-arheologie, dar şi prin cercetarea ştiinţifică a patrimoniului cultural 

local  se poate afirma că  Muzeul Gorjului este un important lăcaş de cultură pe piaţa culturală 

judeţeană. 

Unul din punctele de rezistenţă ale managementului pe anul 2009 au fost programele 

speciale ale muzeului orientat spre public. Prin activităţile, expoziţiile, simpozioanele, evocările 

şi alte manifestări organizate am obţinut o sporire a prezenţei publicului în cadrul acestora, iar 

pe de altă parte formarea unui public partener specializat, diferenţiat pe categorii în funcţie de 

vârstă, statut familial, domenii de interes. Acest public a redescoperit muzeul ca sursă de 

informare, recreere, delectare, dar şi ca spaţiu în care a participat activ la iniţiativele culturale şi 

de promovare a protejării patrimoniului cultural şi natural. 

Din studiul pe anul 2009 privind dinamica vizitatorilor de muzeu atât individual, cât şi în 

grupuri raportată la lunile anului, la anotimpuri, categorii de vârstă, provenienţă se observă că 

cel mai mare număr de vizitatori s-au înregistrat în perioada de primăvară şi toamnă, când elevii 

sunt la şcoală. 
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În lunile de vară, muzeul şi obiectivele sale din teritoriu sunt vizitate cu precădere de 

vizitatori individuali din categoria adulţilor, români şi străini. 

O situaţie specială o întâlnim la Casa memorială „Constantin Brâncuşi” de la Hobiţa şi la 

Peştera Polovragi, care sunt vizitate şi de grupuri organizate de elevi ce se află în taberele 

şcolare amplasate în judeţele limitrofe. 

Din categoria vizitatorilor străini individuali fac parte cetăţeni ai altor ţări aflaţi în vizită la 

rudele din judeţ, familii care efectuează concediul în România şi care tranzitează Gorjul sau 

voluntari. Aceştia se înregistrează pe parcursul anului dar marea majoritate vizitează muzeul în 

perioada de vară. Ţările reprezentate sunt: Japonia, Turcia, Franţa, Germania, Estonia, Plonia, 

Serbia, Italia etc. 

Cei mai mulţi vizitatori s-au înregistrat la Peştera Polovragi, Casa memorială „Constantin 

Brâncuşi” de la Hobiţa, Muzeul de Artă şi Muzeul de Istorie şi Arheologie (vezi diagrama). 

În ceea ce priveşte sălile destinate publicului Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru 

Ştefulescu” dispune de spaţiu unde sunt amenajate expoziţii permanente cu o tematică 

adecvată funcţiei pentru care s-au creat şi spaţii pentru expoziţii temporare, simpozioane, 

evocări, lansări de carte etc. 

Sălile de expoziţii temporare s-au modernizat, au o estetică deosebită şi când, e cazul, 

se efectuează mici reparaţii curente. 

În perioada ianuarie-martie 2009 pereţii sălilor care adăpostesc expoziţia de bază a 

Muzeului de Istorie şi Arheologie au fost reabilitate prin lucrări de gletuire şi vopsire cu lavabilă. 

Scopul reabilitării patrimoniului imobiliar a fost  acela de a asigura condiţiile pentru 

accesul publicului în sălile expoziţiei de bază sau temporare. 

 

a) Activitatea profesională a instituţiei 
I. Cercetare ştiinţifică şi evidenţa patrimoniului cultural. 
Proiectul se desfăşoară sub forma unor sub-proiecte ale căror obiective sunt: 

• Dezvoltarea și evidența patrimoniului; 

• Promovarea valorilor istorice din județul Gorj, introducerea acestora în literatura de 

specialitate internă și externă. 

Cercetarea științifică 
 Scop: Elaborarea riguroasă a unor proiecte care să prezinte într-o succesiune culturală 

și cronologică evoluția comunității umane sesizate arheologic pe teritoriul Gorjului începând cu 

epoca bronzului și până în epoca modernă. 

Cercetarea arheologică sistematică 
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• Cercetarea arheologică sistematică efectuată în situl arheologic de la Ceplea – ”Valea 

Satului”, com. Plopsoru, județul Gorj. 

Cercetările arheologice desfășurate în perioada 01-30 iunie 2009 au reliefat şi în anii 

campaniilor precedente, existența unor locuințe de suprafață sau semi-îngropate cu un bogat 

inventar ceramic fragmentar care a aparținut unor vase de diferite forme și dimensiuni decorate 

prin variate tehnici. 

Așezarea de la Ceplea – ”Valea Satului” se încadrează din punct de vedere cronologic 

în epoca bronzului, iar cultural este specifică culturii Verbicioara, faza a III-a: 

• Cercetarea arheologică sistematică efectuată în situl arheologic de la Bumbești Jiu – 

”Gară”, oraș Bumbești Jiu, Județul Gorj. 

Investigațiile arheologice efectuate în perioada 06.07-05.08 2008 în interiorul castrului cu 

zid de piatră de la Bumbești Jiu au scos la iveală artefacte specifice lumii romane provinciale: 

monede, piroane, fragmente de vase ceramice și de la materiale de construcții etc. care se 

datează în secolul II-III p.Chr. 

Cercetarea arheologică preventivă 

• Cercetarea arheologică preventivă de la Biserica ”Sf. Impărați Constantin și Elena” din 

satul Stejari, județul Gorj la solicitarea Direcției Județene pentru Cultură, Culte și Patrimoniul 

Cultural Național Gorj. 

Intreprinse în intervalul octombrie 2008 – martie 2009, săpăturile arheologice au reliefat 

prezența unor morminte de înhumație din secolele XVIII-XIX care aveau ca inventar funerar o 

monedă otomană din argint, un capac de sticlă și fragmente ceramice. 

• Cercetarea arheologică preventivă efectuată în perioada 07-24.10.2009 în satul Seaca 

”Capul Dealului”, comuna Logrești. 

Investigațiile de specialitate realizate au introdus în literatura de specialitate un nou sit 

arheologic specific epocii bronzului, faza timpurie. 

A fost scos la lumină un important inventar arheolologic ceramic caracteristic culturii 

Glina situat în cadrul unor locuințe de suprafață și semi-îngropate. 

 
Evidența patrimoniului cultural 

Evidența analitică a patrimoniului cultural mobil 
Scop: 

• Întocmirea documentelor de evidență a patrimoniului cultural mobil rezultat în urma 

activitățiilor de cercetare și donații. 

Proiecte realizate: 
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• Introducerea în programul de evidență informatizată DOCPAT-cIMEC a unui număr de 2940 

de bunuri culturale existente în patrimoniul muzeului; 

• Întocmirea a 3370 de fișe analitice de evidență la piesele muzeale aflate în colecțiile de 

arheologie (1470), istorie (1400), geologie (500). 

• Întocmirea documentației pentru propunerea de introducere în categoria Tezaur a unui 

număr de 96 de obiecte cu valoare de patrimoniu cultural național. 

• Întocmirea documentației pentru evaluarea obiectelor intrate în patrimoniul Muzeului 

Județean Gorj ”Alexandru Ștefulescu” prin cercetare și donații 1227 bunuri culturale.  

 

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

de sănătate a obiectelor de muzeu prin următoarele obiective: 

• Măsuri primare de conservare a patrimoniului; 

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

depozite; 

• Restituirea formei originale a obiectului de patrimoniu. 

Conservarea patrimoniului muzeal. 
 Scop: păstrarea nemodificată a formei și structurii bunurilor muzeale; 

• Asigurarea unor condiții microclimatice optime în spațiile expoziționale și depozite conform 

cu normele de conservare. 

Proiecte: 

• Verificarea și înregistrarea permanentă a condițiilor de microclimatice din sălile de expoziție 

și depozite; Corectarea condițiilor de microclimat. 

• Activități de conservare primară (desprăfuiri, perieri, aerisiri) a patrimoniului existent în 

expunere și depozite. 

• Reabilitarea sistemului de iluminat de la Peștera Polovragi: realizarea scopului primordial de 

conservare a patrimoniului speologic, microbiologic, faunistic și peisagistic al spațiului 

peșterii. 

• Lucrări de conservare primară la Casa memorială ”Constantin Brâncuși”, sat Hobița, 

comuna Peștișani. 

• Efectuarea tratamentului de dezinsecție în expozițiile și depozitele Muzeului Județean Gorj 

”Alexandru Ștefulescu” în conformitate cu normele de conservare. 

• Aplicarea de tratamente cu substanțe chimice a 75  obiecte din colecțiile muzeului. 

 
103 



Consiliul Județean Gorj                 Raportul Președintelui 2009 
 

Restaurarea patrimoniului muzeal 
 Scop: restituirea formei originare a obiectului muzeal prin operații de întregire, integrare 

și completare, aplicarea de tratamente mecanice, fizice, chimice menite să asigure o rezistență 

îndelungată obiectului muzeal astfel încât să-și redea istoria și să-și păstreze funcționalitatea. 

 Proiecte realizate: 

• Lucrări de restaurare primară aplicate materialelor arheologice (ceramică, metal) 

descoperite în urma cercetărilor arheologice efectuate în anul 2009 (curățări, spălări, 

neutralizări, uscări, trieri, asamblări provizorii). 

• Restaurarea unui obiect din colecția de textile etnografice. 

• Restaurarea unor piese fosile de vertebrate care au aparținut unei gazele și unui cal din 

colecția de paleontologie. 

• Restaurarea a 75 de piese metalice care au fost expuse în cadrul expoziției de bază a 

secției de istorie și arheoogie. 

• Restaurarea a 4 piese ceramice care au fost expuse în cadrul expoziției de bază a secției 

de istorie și arheologie. 

 

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

• Atragerea unui public cât mai numeros și diversificat prin organizarea de expoziții, 

simpozioane, etc. în cadrul muzeului și în județ; 

• Integrarea activității muzeului în sfera preocupărilor comunității gorjene. 

Expoziții de bază și temporare. 

• 150 de ani de la Unirea Principatelor Dunărene. Epoca lui Alexandru Ioan Cuza. 

Expoziție temporară fotodocumentară și de obiecte muzeale - 23 ianuarie 2009, Muzeul 

Județean Gorj ”Alexandru Ștefulescu”. 

• Fragmentarium. Expoziție temporară de pictură a artistului craiovean Emil Pașcalău - 31 

ianuarie 2009, Muzeul Județean Gorj ”Alexandru Ștefulescu”. 

• Titu Frumuşanu – promotorul modernizării edilitare a Tg-Jiului. Expoziție temporară 

fotodocumentară și de piese muzeale - 10 februarie 2009, Muzeul Județean Gorj 

”Alexandru Ștefulescu”. 

• Expoziție temporară de pictură și sculptură a artiștilor Ioana și Traian Duță - 05 martie 

2009, Muzeul de Artă. 

• Expoziție temporară de fotografie a Ioanei Diana Fâsan - 05 martie 2009, Muzeul de Artă. 
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• Alexandru Ștefulescu – părintele istoriografiei gorjene. Expoziție temporară 

fotodocumentară - 25 martie 2009, Muzeul Județean Gorj ”Alexandru Ștefulescu”. 

• Familia Tătărescu și modernizarea Gorjului în prima jumătate a secolului al XX-lea. 
Expoziție temporară fotodocumentară - 30 martie 2009, Muzeul Arhitecturii populare din 

Gorj, Curtișoara. 

• Din viața Mântuitorului. Expoziție temporară de icoane -  02 aprilie 2009, Muzeul de Artă. 

• Icoana din sufletul copilului. Expoziție temporară de icoane - 16 aprilie 2009, Muzeul 

Județean Gorj ”Alexandru Ștefulescu”. 

• 9 mai – Ziua Independenței de Stat a României, Ziua Victoriei, Ziua Europei - Muzeul 

Județean Gorj ”Alexandru Ștefulescu”. 

• Noaptea muzeelor. Expoziții de bază și temporare - 16 mai 2009, Muzeul de Istorie și 

Arheologie, Muzeul de Artă. 

• Prin Târgu Jiu, acum un veac. Expoziție temporară fotodocumentară -  22 mai 2009, 

Muzeul Județean Gorj ”Alexandru Ștefulescu”. 

• Culori pentru suflet. Expoziție temporară de pictură a artiștilor Dan Cărjoi și Radu Roșianu 

- 25 mai 2009, Muzeul Județean Gorj ”Alexandru Ștefulescu”. 

• Textilele și portul popular din zonele etnografice ale județului Maramureș. Expoziție 

temporară - 03 iunie 2009, Muzeul Județean Gorj ”Alexandru Ștefulescu”. 

• Pipa – obiect de ritual, instrument al viciului, obiect cu valoare artistică. Expoziție 

temporară - 03 iunie 2009, Muzeul Județean Gorj ”Alexandru Ștefulescu”. 

• De la grâu la pâine. Expoziție temporară etnografică - 15 iulie 2009, Muzeul Arhitecturii 

Populare din Gorj, Curtișoara. 

• Corpuri de iluminat din antichitate până în epoca modernă. Expoziție temporară de 

istorie și arheologie - 10 august 2009, Muzeul Arhitecturii Populare din Gorj, Curtișoara. 

Parteneri: Penitenciarul Târgu Jiu. 

• Civilizații milenare. Instrumentarul țesutului. Expoziție temporară etnografică- 19 august 

2009, Muzeul Arhitecturii Populare din Gorj, Curtișoara. 

• Ipostaze. Expoziție temporară de fotografie a artistului Dragoș Mălăescu - 10 septembrie 

2009, Muzeul de Artă. 

• Pe urmele unor meșteșuguri apuse. Povestea firului. Expoziție temporară de etnografie - 

18 septembrie 2009, Muzeul Arhitecturii Populare din Gorj, Curtișoara. 
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• Reconstituiri ale trecutului. Cultura și civilizația de pe teritoriul actual al Gorjului din 
vremuri imemoriale până la sfârșitul mileniului la II-lea.  Expoziția de bază a secției de 

istorie și arheologie -  27 octombrie 2009, Muzeul Județean Gorj ”Alexandru Ștefulescu”. 

• Publicitate și imagini din orașul Târgu Jiu în perioada interbelică. Expoziție temporară 

fotodocumentară - 27 octombrie 2009, Muzeul Județean Gorj ”Alexandru Ștefulescu”. 

• Biografii de personalități gorjene. Expoziție temporară fotodocumentară - 27 octombrie 

2009, Muzeul Județean Gorj ”Alexandru Ștefulescu”. 

• Habitat, trăire, tehnică în satul gorjenesc tradițional. Expoziție temporară etnografică -  

27 octombrie 2009, Muzeul Arhitecturii populare din Gorj, Curtișoara. 

• 1 Decembrie – Ziua Națională a României. Expoziție temporară fotodocumentară - 30 

noiembrie 2009, Muzeul Județean Gorj ”Alexandru Ștefulescu”. 

• Găleșoaia – Lumea veche vs lumea nouă. Expoziție temporară fotodocumentară și de 

piese etnografice - 10 decembrie 2009, Muzeul Județean Gorj ”Alexandru Ștefulescu”. 

• 2 decenii de la evenimentele din decembrie 1989. Expoziție temporară fotodocumentară - 

16 decembrie 2009, Muzeul Județean Gorj ”Alexandru Ștefulescu”. 

Simpozioane, evocări, aniversări, comemorări, lansări de reviste și cărți la sediul 
instituției. 

• 115 ani de la nașterea Ecaterinei Teodoroiu. Evocare istorică - 14 ianuarie 2009, Casa 

memorială ”Ecaterina Teodoroiu” Târgu Jiu. 

• Lansarea revistei „Cuget liber”, nr. 41 - 15 ianuarie 2009, Muzeul Județean Gorj ”Alexandru 

Ștefulescu”. 

• Tudor Vladimirescu în memoria gorjenilor. Evocare istorică - 22 ianuarie 2009, Casa 

memorială „Tudor Vladimirescu” – Vladimir. 

• 150 de ani de la naşterea lui Iuliu Moisil. Evocare istorică -  23 ianuarie 2009, Muzeul 

Județean Gorj ”Alexandru Ștefulescu”. 

• In memoriam Constantin Brâncuşi. Evocare - 16 martie 2009, Casa memorială 

„Constantin Brâncuşi” – Hobiţa. 

• Lansare de carte: Constantin Livian Rădoescu Geneza şi evoluţia culturilor neo-eneolitice 

pe teritoriul dintre Carpaţi şi Dunăre şi Plastica antropomorfă neo-eneolitică din Oltenia şi 

Muntenia - 03 aprilie 2009, Muzeul Județean Gorj ”Alexandru Ștefulescu”. 

• In memoriam Iosif Keber. Evocare - 16 aprile 2009, Muzeul de Artă 
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• Lansare de carte: Gheorghe Gorun – Rezistenţa anticomunistă în judeţul Gorj reflectată în 

mentalul colectiv (1943-1981), Editura Universitaria, Craiova, 2008 - 15 mai 2009, Muzeul 

Județean Gorj ”Alexandru Ștefulescu”. 

• Lansare de carte: Ioana Lătăreţu, Dorin Brozbă, Maria Lătăreţu, privighetoarea nepereche, 

Editura B.D. Media, 2008 şi compact-disk: Cine trece Câmpu Mare - 09 noiembrie 2009, 

Muzeul Județean Gorj ”Alexandru Ștefulescu”. 

 
Proiecte proprii realizate în cadrul programelor în afara sediului instituţiei. 

• Joimărele.  Expoziţie de etnografie - 16 aprilie 2009, Parcul Central Târgu Jiu. 

• Arta populară gorjeană. Expoziţie temporară de etnografie - 30 aprilie 2009, Muzeul 

Județean de Etnografie şi artă Populară, Baia Mare. 

• Ziua Eroilor. Evocare istorică -  9 mai 2009, Şcoala Generală „Grigore Geamănu” 

Turcineşti, Judeţul Gorj. 

• Gorjul în timpul revoluţiei de la 1848. Simpozion -  09 iunie 2009, Şcoala Generală 

„Grigore Geamănu” Turcineşti, Judeţul Gorj. 

• Lupta de la Podul Jiului. Evocare - 14 octombrie 2009, Şcoala Generală „Constantin 

Săvoiu” Târgu Jiu. 

• 65 de ani de la moartea lui Ion Popescu Voiteşti. Comemorare - 04 octombrie 2009, sat 

Voiteştii din Vale, comuna Bălăneşti, Judeţul Gorj. 

 
Proiecte realizate ca partener 

• Fierul etnografic. Expoziţie de etnografie - 20 august 2009, Muzeul Naţional al Satului 

„Dimitrie Gusti”, Bucureşti. 

• O şansă pentru fiecare. Încurajarea meşterilor populari locali prin realizarea de produse 

tradiţionale şi comercializarea lor prin Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” - 01 

septembrie 2009, Târgu Jiu. 

• Artă şi meşteşug.  Expoziţie de etnografie - 30 noiembrie 2009, Muzeul Județean Gorj 

”Alexandru Ștefulescu”. 

 

b) Promovarea imaginii şi vizibilitatea instituţiei publice de cultură 
o  Editarea de afişe, pliante, invitaţii, flyere pentru toate acţiunile din calendar; 

o Editarea de materiale de promovare a imaginii Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru 

Ştefulescu” (mape, bannere, indicatoare); 
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o Publicarea săptămânal în ziarul Vertical de studii şi articole care vizează istoria şi 

patrimoniul cultural al judeţului Gorj; 

o Editarea de pliante, cărţi poştale, realizarea de insigne, suveniruri din lemn, pixuri, tricouri, 

căni, şepci personalizate cu obiectivele muzeului; 

o Studii, articole şi comunicări elaborate şi susţinute de specialiştii muzeului 

- Gheorghe Calotoiu, Dumitru Hortopan, Descoperirile arheologice de epoca bronzului de la 

Ceplea – Plopşoru şi Roşia de Amaradia, în Drobeta, 18, 2009. 

- Ibidem, Cercetările arheologice din aşezarea dacică de la Socu-Bărbăteşti, judeţul Gorj, în 

Buridava, 6, 2009. 

- Ibidem, Cercetările arheologice de la Brăneşti, Leleşti şi Târgu Jiu, Sesiunea de rapoarte 

arheologice, Târgovişte, 2009. 

- Gheorghe Calotoiu, Cercetările arheologice de la Ceplea, Sesiunea de rapoarte arheologice, 

Târgovişe, 2009. 

- Gheorghe Calotoiu, Adina Cotorogea, Noi descoperiri de epoca bronzului: Seaca-Logreşti, 

judeţul Gorj, Simpozion, Drobeta-Turnu Severin, 2009; 

- Ion Catană, Conservarea preventivă a memoriei fotografice la Muzeul Judeţean Gorj,  

Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice Deva, iunie, 2009. 

- Ion Catană,  Colecţia de clişee pe sticlă Ion Popescu Voiteşti – geolog, conservare preventivă, 

Craiova, septembrie 2009. 

 În decursul anului 2009 patrimoniul mobil al muzeului s-a îmbogăţit cu 967 bunuri 

culturale obţinute exclusiv din donaţii care aparţin domeniilor etnografic, istoric, arheologic, 

numismatic etc. toate reflectate pe măsură în presa de specialitate. 

Toate manifestările organizate de către Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu”  

au fost monitorizate la nivel de excelenţă în mass media locală, regională şi naţională. 

Efervescenţa politicii culturale muzeale gorjene se regăseşte, în anul 2009, în peste 130 

de apariţii în presa scrisă, 20 ştiri radio, 50 ştiri TV şi 11 emisiuni TV. 

 

5. ŞCOALA POPULARĂ DE ARTĂ TÂRGU-JIU  
a) Punerea în valoare şi gestionarea ofertei de bunuri şi servicii culturale ale Şcolii 

Populare de Artă Târgu-Jiu; diversificarea ofertei sale culturale 
În ciuda faptului că 2009 a fost primul an al unei crize economice globale, de natură să 

producă  disfuncţionalităţi nemaiîntâlnite în întreaga viaţă economică a României ultimilor 60 de 

ani, parcurgând rapoartele de activitate ale Şcolii Populare de Artă Târgu-Jiu, reiese cu 

pregnanţă în evidenţă o situaţie aparent paradoxală, anume aceea că anul la care facem 
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referire este, din toate punctele de vedere, cel mai plin de realizări din întreaga existenţă de 

aproape patru decenii a acestei instituţii. Mai precis, toate cifrele statistice referitoare la 

principalii indicatori tehnico-economici, profesionali şi culturali din anii anteriori fiind depăşite cu 

brio: cel mai mare număr de cursanţi înscrişi (1810), cel mai mare număr de secţii externe (34), 

cele mai multe proiecte cuprinse în Agenda culturală a judeţului Gorj, realizate cu participarea 

cultural-artistică, logistică sau doar financiară a Şcolii (73 de proiecte, faţă de 61 în 2008), cel 

mai mare aport de venituri extrabugetare dintre toate instituţiile culturale ale Gorjului (363.284 

lei), cel mai mare procent de autofinanţare dintre toate şcolile populare de artă din ţară (19,1%), 

rezultate excelente obţinute în confruntările judeţene regionale şi naţionale, o participare 

onorantă la un festival internaţional, în Bulgaria, o ediţie extraordinară, cea mai bună de până 

acum a Festivalului Naţional de Folk şi Baladă “Poarta Sărutului” – cel mai important proiect 

cultural nefolcloric al Gorjului etc. etc. 

După cum se ştie, activitatea instituţiei la care ne referim este una extrem de complexă 

şi de difersă, acoperindu-se, prin activităţile organizate aici, segmente multiple ale culturii: 

 a) educaţia permanentă, prin cele 74 de cursuri/catedre, organizate la sediul central 

din Târgu-Jiu şi în cele 34 de secţii externe; paleta acestor activităţi este ea însăşi una 

semnificativă: nu mai puţin de 37 de discipline din domeniul meşteşugurilor pe cale de dispariţie 

(Programul “Brăţara de aur” – 8 discipline), al folclorului muzical-coregrafic tradiţional 

(Programul “Tradiţii gorjeneşti” – 14 discipline), precum şi al artei culte – muzicală, coregrafică 

şi artă vizuală (Programul “Ars Litua” – 15 discipline); 

b) ca operator cultural, realizator (în regie proprie şi/sau în colaborare) de proiecte din 

Agenda Culturală a Consiliului Judeţean Gorj, Şcoala Populară de Artă a fost prezentă de facto, 

dacă adăugăm şi proiectele de socializare, divertisment şi petrecerea timpului liber pentru 

membrii comunităţii gorjene, în nu mai puţin de 73 de proiecte din cadrul celor două mari 

programe derulate de această instituţie: Programul “Obârşii, identităţi, tradiţii” (pentru 

manifestări de artă şi civilizaţie tradiţională, de spiritualitate creştină etc.), precum şi  Programul 

“Columne gorjene” (pentru manifestări de arte culte). Practic, dincolo de creşterile numerice 

reliefate mai sus, s-au reuşit creşteri valorice, de calitate, în cazul tuturor manifestărilor 

organizate, ca singur actant sau în colaborare de către Şcoala Populară de Artă Târgu-Jiu. 

Enumerăm mai jos cele mai importante proiecte culturale conţinute de Agenda Consiliului 

Judeţean Gorj şi derulate de către această instituţie, în calitate de (co)organizator:  

∗ Complexul de manifestări omagiale “Sărbătoare Eminescu” (ian.); 

∗ Manifestarea “Curtea cu Prieteni” (ian., mai, sept., noiembrie); 

∗ Salonul de iarnă al Artelor Populare (febr.); 
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∗ Sărbătoarea Dragobetelui la gorjeni (febr.); 

∗ Complexul de manifestări “Brâncuşiana” (febr. – martie); 

∗ “Cântec din Ţara Jiului de Sus”- spectacolul aniversar al Ansamblului Folcloric “Maria 

Lătăreţu” (martie); 

∗ Salonul  de primăvară al fotografiei de artă (martie); 

∗ Concertul “Cântec pentru Pasărea Măiastră” (martie); 

∗ Filocalia – manifestare de spiritualitate creştină (aprilie şi noiembrie); 

∗ Complexul de manifestări “Pastorala Floriilor” (aprilie); 

∗ Sărbătoarea Sfântului Gheorghe în Dealul Teleştilor” (aprilie); 

∗ Festivalul Dansului şi Portului pentru Copii şi Tineret “Memorial Liviu Dafinescu” (aprilie);  

∗ Spectacolul “Cântec de Armindeni” (mai); 

∗ Festivalul Naţional de Muzică Uşoară pentru Copii “Coloana Infinitului” (mai); 

∗ Manifestarea culturală comunitară “Sărbătoarea Narciselor” (mai); 

∗ Festivalul Internaţional de Literatură “Tudor Arghezi” (mai); 

∗  Zilele municipiului Târgu-Jiu, zilele municipiului Motru (mai); 

∗ Festivalul Folcloric “Vatra satului” (mai); 

∗ Festivalul Folcloric Interjudeţean pentru copii şi tineret “Pe fir de baladă” (mai-iunie); 

∗ Complexul de manifestări cultural-artistice “Ziua copilului” (iunie); 

∗ Gorjul istoric şi cultural. Sărbătoarea fiilor Gorjului (iunie); 

∗ Evocarea istorică “Imn în Câmpia Soarelui” (iunie); 

∗ Complexul de manifestări “Eminescu la Floreşti” (iunie); 

∗ Spectacolul de varietăţi “Bobocii se numără în… iunie”; 

∗ Sărbătoarea Rădineştilor (iunie); 

∗ Festivalul Folcloric “La stejarul din răscruce”, Stejari (iulie); 

∗ Festivalul Folcloric “Pe dunghiţa Jiului”, Turceni (iulie); 

∗ Festivalul Folcloric al Jilţurilor “Cântecul văilor” (iulie); 

∗ Festivalul Folcloric “Iustina Băluţeanu”, Bustuchin (iulie); 

∗ Zilele staţiunii balneo Săcelu (august); 

∗ Evocare istorică şi spectacolul de poezie şi muzică folk “Răsunet în Poiana lui Mihai” 

(august); 

∗ Festivalul naţional de folk şi baladă “Poarta Sărutului” (august); 

∗ Festivalul cântecului, jocului şi portului popular Tismana (august); 

∗ Târgul meşterilor populari din România (august); 

 
110 



Consiliul Județean Gorj                 Raportul Președintelui 2009 
 

∗ Festivalul interjudeţean de muzică lăutărească “Gena Bârsan” (august); 

∗ Festivalul interjudeţean de folclor “Maria Apostol” (septembrie); 

∗ Atelierul naţional de poezie “Serile la Brădiceni” (septembrie); 

∗ Festivalul lăutarilor gorjeni, Bolboşi (septembrie); 

∗ Festivalul interjudeţean de folclor pastoral “Coborâtul oilor de la munte” (septembrie); 

∗ Întâlnirea Fiilor Gorjului la Bucureşti (septembrie); 

∗ Ziua Mondială a Persoanelor Vârstnice (octombrie); 

∗ Evocare istorică “Luptele de la Podul Jiului” (octombrie); 

∗ Festivalul naţional de umor “Ion Cănăvoiu” (octombrie); 

∗ Complex de manifestări ştiinţifice şi cultural-artistice “Zilele Consiliului Judeţean” 

(octombrie); 

∗ Sesiuni de înregistrări audio-video document (ian., febr., noiembr.); 

∗ Festivalul cântecului popular românesc “Maria Lătăreţu” (noiembrie); 

∗ Concurs de eseuri “In memoriam Nicolae Diaconu” (noiembrie); 

∗ “Artă şi Meşteşug”, salonul artelor şi meşteşugurilor tradiţionale, cu obiecte realizate de 

Şcoala Populară de Artă (noiembrie); 

∗ Expoziţie de fotografie dedicată Zilei Naţionale (sărbătorită la Gorj); 

∗ Complex de manifestări închinate Zilei Naţionale a României (decembrie); 

∗ Târgul cadourilor de Crăciun (decembrie); 

∗ “Zilele Recunoştinţei” compex de manifestări dedicate Revoluţiei din 1989 (decembrie); 

∗ Alaiul obiceiurilor de iarnă (decembrie); 

∗ Ceremonial închinat Revoluţiei din Decembrie 1989 (decembrie). 

c) În calitate de instituţie de spectacole, Şcoala Populară de Artă Târgu-Jiu a coordonat 

şi finalizat, în prima parte a lui 2009, cea de-a patra stagiune permanentă de concerte a 

Orchestrei târgujiene de Cameră “Lyra Gorjului”, stagiunea de spectacole a Trupei de Păpuşari 

profesionişti “Pinocchio”, precum şi stagiunea permanentă a Ansamblului Folcloric “Maria 

Lătăreţu”. Exceptând Ansamblul “Maria Lătăreţu”, care funcţionează, datorită programului 

permanent şi din sezonul estival “la foc continuu”, celelalte două formaţii au demarat în luna 

septembrie, cea de a cincea stagiune permanentă din istoria lor şi a Gorjului cultural. 

o Orchestra de Cameră “Lyra Gorjului”, care se pregăteşte la data când elaborăm 

acest material să abordeze penultimul concert din stagiunea 2009-2010 (a cincea stagiune 

permanentă) a avut în decursul anului 2009 o evoluţie la cote valorice constant superioare, 

indiferent sub ce baghetă dirijorală a evoluat: de la excepţionalul compozitor şi dirijor, româno-
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americanul Sabin Pautza, la “veteranii” locali ai Lyrei Gorjului, profesorii, compozitorii şi dirijorii 

Mircea Suchici şi Florin Berculescu, ori la recent debutantul în dirijorat simfonic, profesorul Ilie 

Cetean. Cu toate acestea, în decursul anului 2009 s-au înregistrat întârzieri mari în finanţarea 

acestei formaţii, facturile de prestări servicii emise de Şcoală fiind achitate de fiecare dată cu 

mari întârzieri de către recent desfiinţatul Centru de Cultură şi Artă “Constantin Brâncuşi”. Nu ne 

rămâne decât să sperăm că, după reorganizarea activităţii culturale la nivel de municipiu, 

aceste disfuncţionalităţi supărătoare vor înceta. Oricum, trebuie menţionat că, la ora redactării 

materialului de faţă, muzicienii târgujieni din Orchestră nu şi-au primit onorariile din luna 

ianuarie.  

 

o Trupa de păpuşari profesionişti „Pinocchio”, aflată şi ea în finalul celei de-a 

cincea stgiune permanentă, a continuat în 2009 periplul prin localităţile Gorjului, susţinând 

reprezentaţii mult apreciate de copii nu doar în săli de spectacole, ci şi în şcoli şi grădiniţe. Din 

păcate, nici la această oră, după cinci ani de existenţă, trupa nu are o sală proprie de 

spectacole, după cum nu are nici măcar un spaţiu propriu pentru desfăşurarea repetiţiilor şi 

pentru depozitarea păpuşilor, decorurilor şi elementelor de recuzită. În urma numeroaselor 

demersuri făcute pe lângă Consiliul Local şi Primăria târgujiană, în luna octombrie, primul 

organism a repartizat Şcolii pentru teatrul de păpuşi o sală din incinta Teatrului de Vară, care 

însă nu a fost eliberată nici până la ora actuală de către fostul chiriaş, un obscur partid politic.  

În atari condiţii, singura soluţie a fost recurgerea la piese din repertoriul stagiunii trecute. În 

cursul lunii mai a acestui an sunt programate pentru premiere două noi piese – “Punguţa cu doi 

bani” şi “Ce-o să fie Bondăcel?”. În privinţa  aportului de venituri extrabugetare, acesta se ridică 

la valoarea de 20.000 lei, numai din vânzări de bilete de spectacol, fără a mai lua în calcul 

spectacolele de teatru de păpuşi pentru care s-au emis facturi de prestări servicii. Totuşi, 

conducerea unităţii consideră această cifră una nesatisfăcătoare, preconizându-se includerea 

unei mini stagiuni estivale de spectacole în lunile iulie-august 2010, tocmai pentru a fi sporit 

aportul Trupei “Pinocchio” la bugetul de venituri proprii. 

 

o Ansamblul Folcloric “Maria Lătăreţu”, cel care a  stârnit atâtea controverse încă 

de la înfiinţarea sa, în 2005, s-a dovedit o iniţiativă managerială deosebit de inspirată, graţie lui 

triplându-se numărul de cursanţi de la  activităţile din domeniul muzicii vocale şi instrumentale şi 

al coregrafiei tradiţionale. Mai mult decât atât, prezenţa constantă a acestei formaţii şi a 

membrilor ei pe marile scene din judeţ şi din ţară, ca şi pe posturile de televiziune naţionale, 

regionale şi locale, a fost de natură să contribuie la sporirea vizibilităţii, a notorietăţii acestei 
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instituţii publice de cultură aflate de câţiva ani în topul de cinci al Şcolilor Populare de Artă din 

România. Şi, în final, încă un “amănunt” semnificativ: în condiţiile anului 2009, un an cu două 

campanii electorale, fără a fi subvenţionat din banul public, Ansamblul “Maria Lătăreţu” a 

contribuit întrun procent decisiv la realizarea şi depăşire planului de venituri proprii.  

 

b) Vizibilitatea Şcolii Populare de Artă; colaborarea şi parteneriatele cu alţi parteneri 
culturali din ţară şi străinătate   

Grija pentru conturarea unei imagini pozitive în conştiinţa marelui public, aceea de 

cunoaştere şi recunoaştere a brand-ului numit Şcoala Populară de Artă Târgu-Jiu, a fost una 

permanentă şi presantă pe agenda managerului instituţiei. 

Buna comunicare cu mass-media, îmbinată cu un marketing destul de agresiv (prin 

conferinţe de presă, comunicate, afişe, pliante, panouri, bannere, roll-up-uri, clipuri radio şi tv 

etc.), dar şi (poate în primul rând) seriozitatea dovedită în realizarea de evenimente extrem de 

numeroase şi de diverse, toate având însă drept constantă calitatea şi substanţa ireproşabilă, 

au inoculat în mintea târgujienilor şi a celorlalţi gorjeni, dar şi în conştiinţa presei, ideea că 

Şcoala Populară de Artă Târgu-Jiu este mereu locul unde „se întâmplă ceva” de valoare, de bun 

gust şi de suflet. 

Unul dintre secretele succeselor obţinute de Şcoala Populară de Artă din Târgu-Jiu în 

practic toate domeniile ei de activitate îl constituie colaborarea cu instituţii şi personalităţi din 

elita culturii noastre naţionale sau din străinătate. Dintre instituţiile culturale de primă mână ale 

ţării cu care Şcoala a continuat parteneriate benefice şi unice  pentru zona Olteniei amintim 

Institutul Cultural Român, Muzeul Ţăranului Român, Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”, 

Complexul muzeal „Astra” din Sibiu, Uniunea Scriitorilor din România, Uniunea Epigramiştilor 

Români, Filialele Gorj şi Vâlcea ale U.A.P., Uniunea Caricaturiştilor Români. 

În plan extern, alături de parteneri de tradiţie, precum Arhivele Internaţionale de Folclor 

de la Geneva, Elveţia, Fundaţia Culturală de binefacere „Casa Limbii Române” din Cernăuţi-

Ucraina, Liceul de Arte „Ion Creangă” din Chişinău – Republica Moldova, Asociaţia Vlahilor din 

Bulgaria, Asociaţia pentru Cercetarea, Îngrijirea şi Înnaintarea Culturii Românilor „Valea 

Timocului” din Serbia, toate acestea O.N.G.-uri ale românilor din afara graniţelor sau Fundaţia 

Anadolu Folklor Vakfi, din Edirne – Turcia şi Fundaţia „Echanges sans Frontieres” din Vandee – 

Franţa, a demarat în 2009 şi o colaborare cu Fundaţia germană „Al. I. Cuza” din Heidelberg,  

condusă de profesorul Iacob Herlo. Aceasta a transmis deja instituţiei o invitaţie de participare 

pentru Festivalul de Folklor Românesc de la Heidelberg, pe care îl organizează în luna iulie 

2010. 
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V.  PROTECȚIE SOCIALĂ 
 

1. Asistenţă socială şi protecţia drepturilor copilului 
În cursul anului 2009, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj şi-a 

desfăşurat activitatea în conformitate cu prevederile strategiilor naţionale în domeniul asistenţei 

sociale şi protecţiei drepturilor copilului şi a „Strategiei judeţene în domeniul asistenţei sociale 

şi protecţiei copilului pentru perioada 2007-2013 şi Planului judeţean de 

restructurare/închidere a instituţiilor rezidenţiale pentru persoanele adulte cu handicap”, aprobate 

de către Consiliul Judeţean Gorj prin Hotărârea nr. 22 din 21.03.2008. 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj (D.G.A.S.P.C.) realizează 

şi asigură la nivel judeţean aplicarea măsurilor, politicilor şi strategiilor de asistenţă socială în 

domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice,persoanelor cu 

handicap, precum şi a oricăror alte persoane aflate la nevoie, activităţile derulate în acest sens 

putând fi structurate pe două componente: 

I. Componenta: Protecţia şi promovarea drepturilor copilului; 
II. Componenta: Protecţia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor adulte cu 

handicap; 
Activităţile desfăşurate în vederea furnizării de servicii sociale, au primit reacreditarea 

Comisiei judeţene de acreditare a furnizorilor de servicii sociale conform Certificatului de 

acreditare seria A ,Nr.0005923 din 02.04.2009, valabil 3 ani. 

 
a) Componenta: Protecţia şi promovarea drepturilor copilului 

Conform „Strategiei judeţene în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului pentru 

perioada 2007-2013” şi a Planului Operaţional pentru implementarea acesteia , în perioada 

raportată au fost efectuate activităţi care au urmărit implicit şi realizarea obiectivelor din 

programul de guvernare 2009-2012 Capitolul 9 - privind protecţia copilului şi anume: 

- continuarea descentralizării serviciilor; 

- integrarea socială a copiilor şi tinerilor instituţionalizaţi; 

- creşterea responsabilităţii comunităţilor locale în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor 

copilului; 

- integrarea socială a copiilor cu dizabilităţi; 

- specializarea personalului; 

- dezvoltarea serviciilor destinate prevenirii şi combaterii abuzului şi exploatării copilului; 

- promovarea parteneriatelor; 
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- creşterea calităţii vieţii copilului în mediile defavorizate şi respectarea standardelor minime 

de calitate în toate serviciile speciale acordate copilului în dificultate; 

- reducerea numărului de copii plasaţi în instituţii publice sau private prin reintegrarea lor în 

familia naturală şi sprijinirea familiei extinse ca alternativă. 

Acţiunile desfăşurate în perioada raportată au urmărit implementarea măsurilor din Planul 

operaţional în vederea atingerii obiectivelor propuse şi au constat în: 

 

1. Furnizarea serviciilor de prevenire a abandonului şi separării copilului de părinţii săi prin centrele 

maternale,serviciile de monitorizare a femeii gravide şi centrele de zi  existente la nivelul DGASPC 

Gorj. 

În cadrul DGASPC Gorj ,în anul raportat au funcţionat următoarele servicii de prevenire: 

- 3 centre maternale – Tg. Jiu ; Novaci şi Tg. Cărbuneşti (în cadrul unor complexe de 

servicii) unde au beneficiat de protecţie un număr total de 47 de copii şi 36 de mame, numărul 

de beneficiari la 31.12.2009 fiind de 15 copii şi 14  mame; 

- 4 centre de zi – două în Tg.Jiu, unul Novaci şi unul la Tg.Cărbuneşti (toate în cadrul unor 

complexe de servicii), în care au beneficiat de servicii un număr total de  81 de copii aflaţi în 

familii care nu le pot asigura prin resurse proprii condiţii corespunzătoare de îngrijire şi educare, 

la 31.12.2009 numărul de beneficiari fiind de 53 copii. 

- 3 servicii de monitorizare ,asistenţă şi sprijin a femeii gravide predispusă să îşi 

abandoneze copilul – prin care s-au derulat activităţi de consiliere, educaţie parentală, planning 

familial, sănătatea reproducerii şi sprijin pentru  7 gravide, aflate în situaţie de risc de abandon. 

- biroul rezidenţial din aparatul propriu – prin persoane desemnate monitorizează 

abandonul în maternitate şi nou născuţii cu risc de abandon. În anul 2009 au fost înregistrate 

următoarele cazuri: 2 copii abandonaţi (1plasament AMP şi 1 PRU la CSCCD Tg.Cărbuneşti - 

fără CN) şi 18 copii cu risc de abandon din care:12 copii sunt monitorizaţi în familie, 1 copil 

referit DGASPC Mehedinţi, 4 copii cu mamele în centru maternal, 1 copil plasat la bunica 

maternă. Două gravide cu risc de abandon referite la DGASPC MH şi DGASPC VS. 

Copii cu risc social: 16 cazuri din care: 4 monitorizaţi în familie, 1 preluat cu ordonanţă 

preşedenţială la CSCCD Tg.Cărbuneşti, 8 copii în centru maternal, 2 copii în PRU la CSCCD 

Tg.Cărbuneşti, 1 copil cu risc de îmbolnăvire TBC monitorizat în familie. 

Anchete sociale şi program de revenire şi monitorizare pentru minorii români aflaţi 

neînsoţiţi sau în dificultate pe teritoriul altui stat : 7 cazuri din care 2 monitorizări după repatriere. 

 

2. Acordarea de sprijin material/financiar pentru prevenirea abandonului şi instituţionalizării. 
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În cursul anului 2009 a continuat programul de prevenire a abandonului /instituţionalizării 

derulat în parteneriat cu două asociaţii luxemburgheze : 

- Asociaţia “Nos enfants d”ailleurs”- s-au acordat ajutoare materiale şi sprijin financiar 

lunar unui număr de  34 copii, în valoare  de 21.705 lei, 

- Asociaţia “Rumanesch kanner an der Nout”- s-au susţinut lunar un număr de   31 

copii , în valoare de 28.665 lei. 

De asemenea, cu sprijinul Asociaţiei « Inimi de gorjeni » au fost  desfăşurate o serie de 

activităţi pentru sprijinirea copiilor  prin următoarele programe: 

1. ,,ŞCOALA PENTRU TOŢI” – activităţi de sprijinire a elevilor şi studenţilor care se află 

în sistemul de protecţie al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj. 

Programul a finanţat achitarea de taxe de studii, taxe de cazare, achiziţionarea de uniforme 

şcolare, rechizite, etc. 

 Nr. beneficiari : 10 elevi şi studenţi . 

 Valoare finanţare: 4326 lei. Sursa fondurilor: Asociaţia Inimi de Gorjeni 

2. ,,ŞANSA LA VIAŢĂ” activităţi de sprijinire a familiilor fără posibilităţi financiare în 

vederea efectuării unor tratamente în ţară sau strainatate, achiziţionarea de medicamente, 

ochelari, proteze, etc. 

 Nr. beneficiari : 6 copii. 

 Valoare finanţare: 2750 lei. Sursa fondurilor: Asociaţia Inimi de Gorjeni. 

3. ,,AJUTOARE DE URGENŢĂ” familii nevoiaşe au beneficiat de ajutoare alimentare, 

îmbrăcăminte, achitarea unor datorii restante la energie electrică, gaze, lemne de foc, materiale 

de construcţii pentru refacerea unei case în urma unui incendiu, etc. 

 Nr. beneficiari : 40 persoane. 

 Valoare finanţare: 6072 lei. Sursa fondurilor: Asociaţia Inimi de Gorjeni. 

4. ,,DACĂ CREZI ŞI SPERI MOŞ CRĂCIUN VINE LA TINE!”  au primit produse specifice 

de Crăciun copii şi familii sărace din judeţ. 

 Nr. beneficiari : 77 de familii şi 277 de copiii 

 Valoare finanţare: 5000  lei. Sursa fondurilor: Asociaţia Inimi de Gorjeni 

 
3.Sprijinirea reintegrării copilului în familie. 

În cadrul DGASPC Gorj au funcţionat: 

1 serviciu de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii ( în cadrul complexului de servicii 

Novaci) 

- un compartiment plasamente în aparatul propriu, care au desfăşurat activităţile de 
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pregătire a reintegrării familiale pentru un număr de 104 copii din sistemul de protecţie specială 

de tip familial şi rezidenţial (evaluarea familiei, consilierea părinţilor, încurajarea relaţiilor cu 

copilul etc.) precum şi activităţi pentru integrarea socio-profesională a unui număr de 63 de 

tineri.  De asemenea, în toate cazurile, s-a făcut monitorizarea copiilor reintegraţi în familie 

(vizite, contact cu autorităţile locale,consiliere). 

 

4. Reorganizarea reţelei de asistenţă maternală( reevaluare beneficiari, sprijinire 

reintegrare,specializarea asistenţilor maternali în funcţie de nevoile copiilor, formare continuă etc.) 

La nivelul beneficiarilor au fost realizate 284 reevaluări ale situaţiei  sociale a copiilor aflaţi 

la AMP ceea ce a dus la:  

- 10 deschideri de procedură privind adopţia naţională , un nr. de 6 copii fiind încredinţaţi 

în vederea adopţiei.               

- 7 reintegrări în familia naturală 

- 4 reintegrări socio profesionale 

- 172 menţineri ale măsurilor de protecţie specială. 

Fiecare caz nou intrat în serviciu a beneficiat de abordare personalizată prin centrarea pe 

nevoile copilului, fiind întocmite un număr de  24 de fişe iniţiale  de evaluare a nevoilor şi a fost 

antrenată  o echipă pluridisciplinară din cadrul serviciului pentru asigurarea unei intervenţii 

individualizate eficiente concretizată în elaborarea unui nr. de  24 de Planuri individuale de 

protecţie. 

La nivelul reţelei de asistenţă maternală numărul AMP pregătiţi pentru copilul cu handicap 

a ajuns la  25 AMP iar al celor pregătite pentru copilul 0-2 ani la  22 . 

Pentru formarea continuă au fost realizate instruiri în grup şi individuale pe teme legate de 

specificul activităţii: 

- neglijenţa în îngrijirea fizică, psihologică, moral-educativă, a copilului plasat, care poate 

determina o situaţie de maltratare; 

- pregătirea copilului plasat la AMP pentru integrarea în familia adoptivă; 

- noţiuni de dezvoltarea copilului; 

- nevoile individuale de asistenţă şi îngrijire ale copilului cu handicap şi modurile de 

satisfacere ale lor; 

- ocrotirea copilului plasat în regim de urgenţă. 

În vederea monitorizării activităţii asistenţilor maternali au fost efectuate un număr de 

peste 1370 vizite, concretizate în 1376 rapoarte de vizită şi 134 de evaluări anuale ale 

asistenţilor maternali profesionişti. 
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5. Acordarea  de asistenţă şi sprijin consiliilor locale în vederea înfiinţării de „consilii comunitare 

consultative” şi instruirea membrilor acestor consilii. 

La sfârşitul perioadei raportate în judeţul Gorj erau reorganizate  un număr de 50 de 

Consilii comunitare consultative cu rol în sprijinirea intervenţiei primare la nivel local, toate 

reorganizate prin hotărâri ale consiliului local în conformitate cu regulamentul. 

Au fost organizate cursuri de instruire cu 79 membrii ai consiliilor comunitare, şi 60 de 

asistenţi sociali sau persoane cu atribuţii de asistenţă socială din cadrul a  60 de primării ,cu 

privire la atribuţiile în domeniul asistenţei sociale ce le revin comunităţilor locale ,în contextul  

legislativ actual cât şi cu privire la organizarea şi funcţionarea consiliilor consultative din 

structura cărora fac parte. Sesiunea de instruire s-a desfăşurat în luna octombrie 2009.  

 
6. Implementarea standardelor pentru formarea de deprinderi de viaţă independentă în serviciile de 

protecţie de tip rezidenţial a copilului 

Fiecare copil/ tânăr din sistemul rezidenţial are întocmit un Program de intervenţie 

specifică pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă, care este pus în practică şi 

reevaluat de personalul de specialitate care asigură îngrijirea şi educarea acestora. 

De asemenea Serviciul de deprinderi de viaţă independentă organizează periodic acţiuni 

de consiliere şi de informare a tinerilor în vederea pregătirii acestora pentru ieşirea din sistemul 

de protecţie a copilului ,în acest sens în anul 2009 au fost întocmite şi depuse 25 de dosare 

pentru căutare loc de muncă şi şomaj şi  reactualizate 78 dosare pentru solicitare de locuinţă 

socială la Primăria Tg.Jiu atât pentru tineri care au părăsit sistemul de protecţie dar şi pentru cei 

ce se pregătesc să plece. 

Un număr de 9 tineri au fost angajaţi ca urmare a participării la bursele pentru locuri de 

muncă organizate de AJOFM Gorj  iar alţi 3 tineri au urmat cursuri de recalificare în cadrul 

aceleiaşi instituţii cu care DGASPC Gorj are încheiat parteneriat de colaborare pentru 

informarea şi consilierea tinerilor în vederea identificării oportunităţilor de angajare.   

 
7. Sprijinirea tinerilor care părăsesc sistemul de protecţie al copilului în vederea integrării socio-

profesionale. 

În cursul anului 2009, pentru a putea oferi un sprijin tinerilor proveniţi din sistemul de 

protecţie,DGASPC Gorj a continuat parteneriatul cu Fundaţia „S.O.S. Copiii Gorjului” în cadrul 

proiectului PHARE 2006/018-147.04.02 „Centrul de consiliere asistenţă şi sprijin pentru 
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incluziunea socială a tinerilor peste 18 ani proveniţi din sistemul de protecţie”. Proiectul a fost 

implementat până la 30.04.2009,  obţinându-se următoarele rezultate: 

- 78 de tineri au fost contactaţi 

- 56 de tineri au încheiat protocol de servicii cu fundaţia pentru consiliere profesională şi 

psihologică individuală şi de grup 

- 56 de tineri au fost testaţi şi evaluaţi cu bateria de teste CAS 

- 56 continuă programul de consiliere 

- 19 tineri erau angajaţi cu contract de muncă la data de 30.04.2009. 

 
8. Îmbunătăţirea modalităţilor de evaluare complexă a copiilor cu handicap şi asigurarea de servicii 

de recuperare pentru copiii cu dizabilităţi din mediul familial 

  În vederea implementării unui sistem coerent şi complex de stabilire a gradului de 

handicap cu accent pe stabilirea potenţialului de integrare, Serviciul de evaluare complexă a 

copilului cu dizabilităţi din cadrul Direcţiei, a evaluat din punct de vedere medical, psihologic şi 

social un număr de 1030 de copii cu dizabilităţi, pentru încadrarea în grad de handicap şi 

asigurarea măsurilor de protecţie specială şi socială prevăzute de lege. În baza raportului de 

evaluare întocmit de către Serviciul de evaluare complexă, Comisia pentru Protecţia Copilului a 

emis hotărârile privind încadrarea copiilor în categoria persoanelor cu handicap :  

                                  - grav-cu asistent personal = 500  

                                  - accentuat   = 294 

                                  - mediu         = 203 

                                  - uşor           = 25 

                                  - zero            = 8 

şi a aprobat Planul individual de recuperare. 

În 235 de cazuri a fost necesară orientarea şcolară a copiilor în învăţământul de masă. 

Pentru oferirea de servicii de recuperare copiilor cu dizabilităţi, în cadrul Direcţiei au 

funcţionat : 

- un centru de recuperare/reabilitare neuro-motorie (tip ambulatoriu) pentru copilul cu 

handicap grav ,în Tg.Jiu (în cadrul complexului de servicii pentru copilul cu dizabilităţi), în care 

au beneficiat de servicii de recuperare/reabilitare – kinetoterapie, terapie educaţională, 

logopedie, recuperare la nivelul autonomiei personale - un număr total de 33 copii cu handicap, 

din care 30 aflaţi în familie şi 3 la AMP, la 31.12.2009 numărul de beneficiari fiind de 26 de copii 

cu handicap grav. 

- un centru de îngrijire şi recuperare de zi a copiilor cu nevoi educative speciale, în Tg.Jiu, 
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într-un complex de servicii, în care au beneficiat de servicii de recuperare/reabilitare – terapie 

educaţională - un număr total de 13  copii cu cerinţe educative speciale, copii aflaţi în familii 

care nu le pot asigura prin resurse proprii condiţii corespunzătoare de îngrijire şi educare, la 

31.12.2009 numărul de beneficiari fiind de 13 copii. 

- echipa mobilă pentru recuperarea/ reabilitarea copiilor cu dizabilităţi (ChildNet) care a 

oferit servicii la domiciliu, de consiliere, terapie educaţională, recuperare la nivelul autonomiei 

personale, pentru copii cu dizabilităţi din familie. 

 
9. Implementarea şi monitorizarea la nivel judeţean a Planurilor naţionale elaborate pentru prevenirea 

şi combaterea traficului de copii, abuzului sexual şi exploatării sexuale a copiilor, eliminării exploatării 

prin muncă. 

La nivel judeţean este constituită o echipă intersectorială locală, cu rol de implementare a 

planurilor la nivel local , care se întruneşte periodic şi organizează acţiuni de prelucrare a 

actelor normative în şcoli, în comunitate, precum şi la agenţi economici.  

Prin intermediul unor ateliere de lucru s-au diseminat informaţii referitoare la exploatarea 

prin muncă, personalului care lucrează în mod direct cu astfel de cazuri: specialiştii di 

compartimentul ANE, Serviciul social stradal, Telefonul copilului ,compartimentele de intervenţie 

în regim de urgenţă ş.a. 

Campania ”Ziua mondială împotriva exploatării prin muncă a copiilor” s-a desfăşurat în 

data de 12.06.2009,prin activităţi de informare stradală prin amplasarea unui punct de informare 

în centrul oraşului şi un seminar de informare la Şcoala Constantin Săvoiu din Tg.Jiu. 

Membrii EIL au distribuit structurilor din teritoriu „Codul de conduită împotriva exploatării 

prin muncă  a copiilor şi tinerilor în construcţii”, „Declaraţia de adoptare” şi pliante de promovare 

ale activităţii achipei. 

 
10. Oferirea de servicii de prevenire şi combatere a abuzului, neglijării şi exploatării copilului , inclusiv 

protecţia victimelor violenţei domestice. 

În ceea ce priveşte prevenirea şi combaterea abuzului şi neglijării în cadrul DGASPC Gorj 

au funcţionat în perioada raportată: 

- 2 centre de primire în regim de urgenţă a copilului – în Tg.Jiu şi Novaci , în cadrul cărora 

au beneficiat de asistenţă şi găzduire un nr. de  115 copii, victime ale abuzului, lipsiţi de 

supravegherea familiei şi/sau a căror securitate a fost periclitată în familie, dintre aceştia : - 61 

de copii au fost reintegraţi în familie cu un plan de servicii pentru reabilitarea şi susţinerea 

relaţiilor familiale şi consiliere psihologică , fiind monitorizaţi o perioadă de trei luni; 
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- 31 de copii  pentru care, după evaluarea iniţială ,s-a făcut referire către alte servicii ale 

direcţiei sau către alte instituţii, 26 copii fiind din alte judeţe; 

-  23 copii pentru care prin dispoziţia directorului executiv s-a stabilit plasamentul în regim 

de urgenţă ulterior  3  dintre ei fiind plasaţi la AMP iar 20 copii au beneficiat de protecţie de tip 

rezidenţial. 

- un centru de primire şi evaluare în regim de urgenţă pentru copilul abandonat sau părăsit 

în maternitate, unde au beneficiat de protecţie un număr de 34 de copii, atât copii cu risc de 

abandon dar şi copii, victime ale abuzului, lipsiţi de supravegherea familiei şi/sau a căror 

securitate a fost periclitată în familie,pentru toţi ,ulterior dispoziţiei de plasament în regim de 

urgenţă emisă de directorul executiv instanţa a decis măsura de protecţie specială; 

- compartimentul „Telefonul copilului”, nr. unic 983- în perioada raportată s-au primit un 

număr de 99 de sesizări, pentru fiecare convorbire completându-se fişa de semnalare 

obligatorie , pentru 32 cazuri care semnalau cazuri de urgenţă s-au deplasat la faţa locului 

specialiştii compartimentului de intervenţie în regim de urgenţă , pentru  67 cazuri care nu 

suportau amânare până la deplasarea echipei au fost solicitate să intervină organele 

competente la nivel local Poliţia şi Primăria. 

     - compartimentul pentru copilul abuzat , neglijat ,exploatat din aparatul propriu al Direcţiei - 

230 cazuri semnalate în cursul anului 2009 din care : 

                - 22 cazuri referite compartimentului plasamente din cadrul DGASPC Gorj; 

                - 8 cazuri la care s- a instituit măsură de protecţie specială ; 

                - 43 cazuri în lucru; 

                - 3 cazuri referite altor instituţii; 

                - cazuri închise -184. 

Referitor la activitatea de prevenire, precizăm că specialiştii DGASPC Gorj, au întreprins 

următoarele acţiuni : 

- Proiectul „ Tinerii luptă împotriva viciilor mileniului III”. În cadrul acestui proiect DGASPC 

Gorj a fost invitată să susţină tema „Drepturile Copilului „Beneficiarii au fost elevi din Şcoala 

Generală nr.1 Albeni din : clasele V-a, VI-a, VII-a, VIII-a. 

- Campania „ Familia de azi- realităţi şi perspective”- desfăşurată cu    ocazia Zilei 

internaţionale a familiei . 

- Campania  „1 Iunie”- Ziua internaţională a copilului. În cadrul acestei campanii am 

distribuit cu sprijinul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Gorj „ Tudor Vladimirescu”  500 de 

pliante : „ Compartimentul copilul abuzat, neglijat, exploatat”, „ Centrul de primire în regim de 

urgenta pentru mama și copilul victime ale violentei domestice”, „ Telefonul Copilului -983”.  
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- Campanie de promovare a numărului unic european 116000,prin care se pot sesiza 

dispariţii de minori 

- Campania „ Săptămâna prevenirii criminalităţii” desfăşurată în perioada 21-25.09.2009. 

- Proiectul „ Părinţii de dincolo de gratii ” în cadrul acestui proiect , cu sprijinul 

D.G.A.S.P.C. Gorj, al Asociației Persoanelor cu handicap, al Penitenciarului Tg Jiu, s-a 

inaugurat o cameră de joacă pentru copiii persoanelor privative de libertate. 

- Campania” 16 Zile de activism împotriva violenţei domestice asupra femeii ”  

- susţinerea temei ” Graniţa dintre devianţă şi delincvenţă” în cadrul Şcolii Generale 

Ioneşti, urmare a sesizării formulate de autorităţile locale respectiv, reprezentanţii Primăriei 

Ioneşti şi Postului de Poliţie Ioneşti, conform căreia numărul elevilor cu un comportament 

deviant a crescut simţitor.  

- acţiune de informare cu tema ”Educaţia şi asistenţa psihosocială a persoanelor privative  

de libertate şi perspectivele de reintegrare socială a acestora ” derulată la solicitarea 

reprezentanţilor Penitenciarului de Maximă Siguranţă Tg Jiu, urmare a faptului că beneficiarii 

urmează să fie reintegraţi în societate, iar în momentul eliberării vor reveni în familie. 

- acţiune de informare cu tema ”31 mai-Ziua de luptă împotriva tutunului, ” derulată la 

solicitarea reprezentanţilor Penitenciarului de Maximă Siguranţă Tg Jiu, urmare a faptului că 

beneficiarii ,femei, urmează să fie reintegraţi în societate, iar în momentul eliberării vor reveni în 

familie. Obiectivul acestei întâlniri a fost informarea deţinutelor cu privire la responsabilităţile pe 

care le au potrivit legii ca părinţi în protejarea copiilor lor de efectele tutunului. 

- acţiune de informare cu tema educaţiei privind protecţia împotriva bolilor cu transmitere 

sexuală în rândul copiilor / tinerilor , derulată  în cadrul complexelor din subordine.  

- acţiuni de informare privind identificarea formelor de manifestare a violenţei în spaţiul 

şcolii; ameliorarea comportamentelor indezirabile în rândul elevilor; optimizarea relaţiilor între 

elevi, între elevi şi profesori, între copii şi părinţi, între cadrul didactic şi părinţi; deprinderea 

elevilor cu tehnici de autocontrol emoţional.   

- acţiunea de informare ocazionată de semnarea protocolului de cooperare încheiat între 

D.G.A.S.P.C. Gorj şi Centrul de Prevenire , Evaluare şi Consiliere Antidrog Gorj,   ce s-a 

concretizat printr-o acţiune stradală organizată  în data de 26.06.2009 cu sprijinul elevilor – 

voluntari , de distribuire de pliante cu tema prevenirii consumului de droguri, alcool, tutun şi a 

altor tipuri de dependenţe în rândul copiilor , tinerilor şi adulţilor.  

- Campania de sensibilizare privind eliminarea pedepsei corporale aplicată copiilor ” Stop 

violenţei asupra copiilor”. Beneficiarii acestei campanii au fost 171 de profesionişti ( lucrători din 

cadrul D.G.A.S.P.C. Gorj, consilierii şcolari), copii din sistem rezidenţial . 
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- Proiectul educaţional ” Prevenirea şi combaterea violenţei în şcoală”, semnat de 

următoarele instituţii Şc. Gen. Sf Nicolae, Şc. Gen. Constantin Săvoiu, Inspectoratul de Poliţie al 

Judeţului Gorj, D.G.A.S.P.C. Gorj. Obiectivele acestui proiect au fost identificarea situaţiilor 

concrete de violenţă verbală şi fizică din unitatea şcolară, determinarea cauzelor violenţei 

şcolare; antrenarea cadrelor didactice, elevilor şi părinţilor acestora în soluţionarea problemele 

cauzate de violenţa copiilor. 

În ceea ce priveşte activitatea de prevenire a violenţei domestice, la nivel judeţean a fost 

elaborat Planul de acţiune în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie pe anul 2009, 

una din instituţiile implicate în implementarea acestuia fiind DGASPC Gorj ,sub coordonarea 

DMPS Gorj. 

Pentru realizarea obiectivelor specialiştii noștri au iniţiat şi realizat următoarele acţiuni: 

- Programul educaţional „ Violenţa în familie”, semnat  de următoarele instituţii Colegiul 

Comericial Virgil Madgearu Tg Jiu şi  DGASPC Gorj. Obiectivele acestui program au fost : 

formarea capacităţii de rezolvare a conflictelor; dezvoltarea stimei de sine şi evitarea victimizării; 

scăderea riscului pentru violenţă, prin oferirea de modele pozitive de comportament ; 

înţelegerea consecinţelor violenţei; formarea unui sistem de valori prosocial. 

   De asemenea, DGASPC Gorj a oferit protecţie şi găzduire în Centrul de primire în regim de 

urgenţă pentru mama şi copilul victime ale violenţei domestice, care funcţionează în Tg.Jiu , 

pentru 9 mame şi 19 copii victime ale violenţei. Mamele şi copii au beneficiat de programe 

individualizate de consiliere şi reabilitare precum şi de măsuri de intervenţie pe termen scurt 

pentru educaţie. Ele au fost implicate în activităţi de educaţie informală cu scopul îmbunătăţirii 

capacităţii de a se proteja în situaţia de conflict, îmbunătăţirea comunicării cu proprii copii, 

îmbunătăţirea abilităţilor de îngrijire şi disciplinare a copiilor(utilizarea recompenselor şi a 

pedepselor nonviolente),a deprinderilor de viaţă independentă.   

 

11. Activităţi desfăşurate pentru promovarea adopţiei naţionale ca finalitate a planului individualizat 

de protecţie 

În cursul perioadei raportate,  26 de persoane sau familii ,care au dorit să adopte au fost 

evaluate din punct de vedere social şi psihologic, şi au urmat cursurile de pregătire pentru 

asumarea în cunoştinţă de cauză a rolului de parinte, organizate de specialiştii 

compartimentului în 4 sesiuni a câte 3 şedinţe fiecare. În urma procesului de evaluare la o 

familie nu i s-a acordat atestatul de familie aptă să adopte. În această perioadă, 51 de persoane 

sau familii au solicitat informaţii cu privire la procedura adopţiei, specialiştii compartimentului 
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furnizându-le materiale informative, broşuri, pliante, încurajându-i în hotărârea pe care urmau să 

o ia. 

Pentru 14 copii, care aveau ca finalitate a PIP-lui adopţia naţională sa deschis procedura 

de adopţie internă. 

În urma  procesului de potrivire, la 6 persoane/ familii atestate ca apte să adopte le-a fost 

dat în încredinţare în vederea adopţiei un copil, într-o situaţie sa suspendat încredinţarea în 

vederea adopţiei. Pe perioada încredinţării, specialiştii compartimentului urmăresc evoluţia 

copilului şi a relaţiilor care se stabilesc între copil şi persoana/ familia căreia i-a fost încredinţat 

copilul, întocmind rapoarte în acest sens. 

La sfârşitul perioadei de încredinţare, 14 de adopţii au fost încuviinţate de Tribunalul Gorj, 

din care 4 au fost excepţii prevăzute de Legea 273/2004. 

În anul 2009 , pe perioada de postadoptie ,de doi ani, au fost monitorizate 31 de adopţii, 

pentru care  s-au întocmit 124 rapoarte trimestriale. Pentru 23 cazuri de adopţie sa încheiat 

perioada de monitorizare post adopţie, prin referate de închidere a cazului, prezentate în 

şedinţele CPC Gorj. 

Promovarea adopţiei naţionale s-a realizat şi prin prezentarea de statistici şi materiale 

informative privind procedura adopţiei , de către conducerea Direcţiei prin mai multe interviuri în 

mass media locală. 

În data de 15 Iunie 2009 compartimentul adopţii a organizat „Ziua copilului adoptat” la 

sediul DGASPC, întâlnire la care au participat 30 de familii care au adoptat împreună cu copiii. 

 
12. Activităţi desfăşurate pentru oferirea serviciilor de tip rezidenţial , în conformitate cu standardele 

minime obligatorii în domeniul protecţiei copilului. 

În toate complexele de servicii pentru copii aflate în subordinea DGASPC Gorj, în 

perioada raportată, activitatea s-a desfăşurat prin implementarea standardelor minime 

obligatorii specifice fiecărui tip de serviciu rezidenţial, vizând creşterea calităţii vieţii 

beneficiarilor şi dispariţia deosebirilor faţă de mediul familial. 

Pentru aceasta fiecare beneficiar are o abordare personalizată a nevoilor plecând de la 

nevoile identificate se concretizează planul individualizat de protecţie şi planurile de intervenţie. 

Toate activităţile au fost desfăşurate în vederea reducerii timpului petrecut în mediu 

rezidenţial şi o cât mai rapidă reintegrare în familia naturală/ lărgită sau adoptivă. Acolo unde 

acest lucru nu este posibil, serviciile oferite continuă pentru ca beneficiarii să nu fie confruntaţi 

cu riscul marginalizării şi excluziunii sociale.  
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În vederea respectării prevederilor legale cu privire la licenţierea serviciilor oferite copiilor, 

DGASPC a înaintat documentaţia necesară către ANPDC iar în cursul lunii octombrie au 

început misiunile de inspecţie desfăşurate de Inspecţia socială, pentru verificarea modului în 

care sunt implementate Standardele minime obligatorii în domeniul protecţiei copilului. 

Pentru perioada 01.01.2009-31.12.2009, situaţia statistică a copiilor din complexurile 

rezidenţiale şi evoluţia acestora  se prezintă după cum urmează: 

Complexul Nr. copii - cazuri 

active la 01.01.2009 

Nr. copii-cazuri 

active la 31.12.2009

Complexul de servicii comunitare pentru copilul în 

dificultate Tg.Jiu 

73 69 

Complexul de servicii comunitare pentru copilul în 

dificultate Novaci 

63 60 

Complexul de servicii comunitare pentru copilul în 

dificultate Tg. Cărbuneşti 

49 51 

Complexul de servicii comunitare pentru copilul cu 

nevoi speciale Tg. Jiu 

87 75 

Complexul de servicii comunitare pentru copilul cu 

handicap Tg. Jiu 

63 62 

Complexul de servicii alternative la protecţia 

rezidenţială Tg.Jiu 

14 8 

TOTAL 349 325 

 

13. Iniţierea de proiecte şi parteneriate pentru atragerea de finanţare externă şi internă în vederea 

diversificării serviciilor sociale la nivel judeţean şi local. 

Pentru atingerea obiectivelor strategice DGASPC Gorj a iniţiat accesarea de proiecte cu 

finanţare externă şi internă , după cum urmează : 

A) Proiecte cu finanţare din Fonduri Structurale Europene, nerambursabile: 
1.Proiectul ,,Extindere Capacitate prin Amenajare şi Modernizare Etaj III din cadrul  

Complexului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Adulţi   Bâlteni”-Tg-Jiu  

proiect care a obţinut finanţare din  Fonduri Structurale POR Axa 3 -Imbunătăţirea infrastructurii 

sociale D.M.I -3.2 Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor 

sociale solicitant C.J. Gorj , beneficiar D.G.A.S.P.C Gorj având ca obiectiv : 

            -Extinderea capacităţii CRR Bâlteni 

            -Modernizarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale; 
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            -Incadrarea în Standardele minime de calitate  

Beneficiarii  acestui proiect sunt 40 persoane adulte cu handicap ( tineri care au depasit 

vârsta de 18 ani din centrele de plasament pentru copilul cu handicap  precum şi persoane 

adulte cu handicap din comunitate care necesită protecţie socială). 

2. Proiectul ,, Extindere şi Dotare -Centru de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa” proiect care a 

obtinut finanţare din  Fonduri Structurale POR Axa 3 ,solicitant CJ Gorj   beneficiar D.G.A.S.P.C 

Gorj având ca obiectiv :  

- Extinderea şi dotarea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa prin construcţia unui 

pavilion P+1(50 locuri)       

- Înfiinţarea unui nou serviciu social,,Centru de recuperare-reabilitare’’ –capacitate 11 

locuri 

- Încadrarea în Standardele minime de calitate. 

- Beneficiarii  acestui proiect sunt 61 persoane adulte cu cu situaţie  socială dificilă care  

au din partea Comisiei de Evaluare Complexă  a persoanelor adulte cu handicap  recomandare 

de internare în C.I.A sau intr-un centru de recuperare . 

3. Proiectul ,,Reabilitarea, Modernizarea, Dotarea Complexului de Servicii Comunitare 

pentru Copilul în Dificultate Tg-Cărbuneşti ‘’, solicitant D.G.A.S.P.C Gorj, cu finanţare din  

Fonduri Structurale POR Axa 3 . 

În cursul anului 2009,  D.G.A.S.P.C Gorj  a  achiziţionat prin procedura de licitaţie publică 

serviciile de proiectare pentru acest proiect; s-a încheiat contractul de servicii de proiectare cu 

S.C.PROIECT S.A.Craiova nr.10755/13.07.2009 şi a fost avizată favorabil documentaţia tehnică 

de catre Comisia Tehnico-Economică a C J Gorj. În urma acestui aviz a fost întocmit proiectul 

tehnic şi cererea de finanţare care respectă cerinţele Ghidului solicitantului, urmând ca în primul 

semestru din anul 2010 să fie depusă cererea de finanţare la OI-ADR SUD-VEST OLTENIA  

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

- Reabilitarea, modernizarea şi dotarea CSCCD Tg.Cărbuneşti în vederea încadrării în 

standarde minime obligatorii  

- Creşterea şanselor de acces la servicii sociale pentru persoanele defavorizate social 

pentru copiii şi familiile acestora 

- Prevenirea şi tratarea consecinţelor legate de problemele datorate separării de familie, 

abandon familial prin asigurarea unor condiţii de îngrijire, suport afectiv , care să respecte 

identitatea, integritatea şi demnitatea beneficiarilor 

 
126 



Consiliul Județean Gorj                 Raportul Președintelui 2009 
 

- Asigurarea funcţionalităţii centrului prin dotarea şi punerea în funcţiune a 

echipamentelor şi mobilierului, dotări strict necesare desfăşurării în condiţii optime a activităţii 

curente a centrului. 

4. Proiectul ,,Reabilitarea, Modernizarea, Dotarea Complexului de Ingrijire şi Asistenţă 

Suseni,  Jud Gorj’’, solicitant D.G.A.S.P.C Gorj, cu finanţare din  Fonduri Structurale POR Axa 

3. 

În cursul anului 2009  D.G.A.S.P.C Gorj  a  achiziţionat prin procedura de licitaţie publică 

Documentatia de avizare a lucrarilor de intervenţie ,conform contractului de servicii de 

proiectare încheiat cu S.C.PROIECT S.A.Craiova nr.12110/05.08.2009 şi a fost avizată 

favorabil de catre Comisia Tehnico-Economica a CJ Gorj.În urma acestui aviz a fost intocmit 

proiectul tehnic şi cererea de finanţare care respectă cerinţele Ghidului solicitantului urmând ca 

în primul semestru din anul 2010 să fie depusa cererea de finanțare la OI-ADR SUD-VEST 

OLTENIA  

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:  

- Reabilitarea, modernizarea şi dotarea CIA Suseni,  

- prevenirea şi tratarea consecinţelor legate de problemele datorate gradului de 

handicap  prin asigurarea unor condiţii de îngrijire care să respecte identitatea, integritatea şi 

demnitatea persoanelor 

- asigurarea funcţionalităţii centrului prin dotarea şi punerea în funcţiune a 

echipamentelor şi mobilierului, dotări strict necesare desfăşurării în condiţii optime a activităţii 

curente a centrului de îngrijire și asistenta,  

5. Proiectul ,, Reabilitarea, Modernizarea, Dotarea CSAPR Tg-Jiu” solicitant 

D.G.A.S.P.C.GORJ, cu finanţare din  Fonduri Structurale POR Axa 3 . 

În cursul anului 2009  D.G.A.S.P.C Gorj  a  achiziționat prin procedura de licitatie publica 

de servicii - Documentația de avizare a lucrărilor de interventie ,conform contractului de servicii 

de proiectare nr.15774/30.09.2009. 

6. Proiectul ,, e-ANPH o instituţie modernă europeană”-solicitant Autoritatea Națională 

pentru Persoanele cu Handicap, beneficiar D.G.A.S.P.C.GORJ, finanţat prin Programul 

Operaţional Sectorial - Creşterea Competivităţii Economice - Axa prioritară 3 ,,Tehnologia 

Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public, domeniul major de intervenție 2 

,,Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice,operaţiunea 1 ,,Susţinerea 

implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este 

necesar”.Proiect în curs de evaluare. 

Obiective: 
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- reducerea duratei de livrare a serviciilor publice prin reorganizarea activităţii interne 

- realizarea unei infrastructuri hard alcătuită din servere,echipamente de reţea, 2 

multifuncţionale pentru scanare,calculatoare pentru conectare la retea 

7.  Proiectul ,, Creşterea capacităţii autorităţilor locale din Romania de a sprijini copiii cu 

dizabilităţi aflaţi în propria familie’’, solicitant Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor 

Copilului, beneficiar D.G.A.S.P.C.GORJ, finanţat de Mecanismul Financiar al Spaţiului 

Economic European, cu contribuţia  ANPDC  

Obiectivul general este integrarea socială a copiilor cu dizabilităţi pentru a preveni 

instituţionalizarea prin înfiinţarea echipei mobile pentru copiii cu dizabilităţi şi formarea de 

profesionişti cu privire la protecţia drepturilor copiilor cu dizabilităţi.      Perioada de derulare a 

proiectului oct.2009-apr.2011 

 

B) Proiecte cu finanţare din fonduri bugetare de stat  
1) Proiectul,,Perfectionarea personalului din serviciile de tip rezidenţial al 

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

In cursul anului 2009  D.G.A.S.P.C Gorj  a elaborat  și depus proiectul ,,Perfectionarea 

personalului din serviciile de tip rezidential al D.G.A.S.P.C.Gorj” în cadrul Programelor de 

Interes National(PIN 4), lansate de Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului. 

Proiectul nu a fost aprobat spre finanţare. 

2) Proiectul ,,Completarea sistemului clasic de producere a apei calde de consum cu 

sisteme care utilizeaza energia solară şi care canduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi 

solului,, , solicitant CJ Gorj, beneficiar DGASPC Gorj, adresat tuturor unităţilor subordonate 

DGASPC Gorj(complexele de servicii sociale). Proiectul este aprobat cu finanţare de către 

Ministerul Apelor, Păduri şi Protecţiei Mediului în cadrul Programului de înlocuire sau de 

completare a sistemelor clasice de încălzire. 

 

C) Proiecte la care DGASPC a fost partener: 
1.) Proiectul ,, Împreună  vom reuşi”, solicitant Inspectoratul Şcolar Judeţean, derulat prin 

programul Phare 2005-Acces la educaţie pentru grupurile dezavantajate, finanţat de Comisia 

Europeana. Proiectul s-a finalizat în data de 30.05.2009 

2) - Proiectul în vederea înfiinţării ,, Centrului de consiliere şi sprijin pentru copiii şi părinţi 

din localitatea Ţînţăreni, Judeţul Gorj ‘’, solicitant CLŢinţăreni, cu  finanţare în baza Acordului -

cadru de împrumut dintre Romania şi Banca Română a Consilului Europei.  
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3) Proiectul ,,Centru de asistenţă şi sprijin pentru incluziune socială a tinerilor peste 18 ani 

proveniţi din sistemul de stat privind protecţia copilului ‘’, solicitant Fundatia S.O.S. Copiii 

Gorjului, cu finalizare la data de 30.04 2009,  contract de finantare nerambursabila PHARE 

2006/018-147.04.02.03.02.408. Beneficiarii finali sunt tinerii peste 18 ani care au părăsit 

sistemul sau s-au pregatit să părăsească sistemul de stat privind protecţia copilului din jud.Gorj.  

4) Proiectul ,, Pot şi Eu” Solicitant Fundaţia,,S.O.S. Copiii Gorjului”; Partener 1- Consiliul 

Judetean Gorj; Partener 2-  D.G.A.S.P.C.-Gorj 

Finanţator Ministerul Finanţelor Publice-Oficiul de Plaţi și Contractare Phare programul 

Facilitatea de Tranziţie 2007/19343.03.03 –Integrarea în societate a tinerilor aparţinând 

minorităţilor şi grupurilor dezavantajate 

Obiectivul general al proiectului: Promovarea oportunităţilor egale pentru incluziune 

socială prin realizarea de activităţi din domeniul abilităţilor de viaţă pentru copiii cu dizabilităţi din 

centrele de recuperare de tip ambulatoriu din jud Gorj. 

5) Acord de parteneriat încheiat cu solicitantul finanţării -Asociaţia Animatorilor şi 

Monitorilor pentru Copii şi Tineret ”Tineri Fără Frontiere” în colaborare cu “Asociaţia Regională 

pentru Dezvoltare Rurală”, cu privire la derularea proiectului European de Voluntariat numit 

“Networking for European Citizenship” care se derulează în perioada 1 iulie 2009 -  30 aprilie 

2010.  Proiectul este finanţat din fonduri acordate de catre Comisia Europeana prin programul 

Tineret în Acţiune.    

Obiectul, principiile și durata acordului  

Obiectul prezentului acord îl constituie colaborarea în cadrul proiectului “Networking for 

European Citizenship”, în speţă pentru derularea de activităţi educativ-recreative şi de suport, 

de către 3 dintre voluntarii găzduiţi de As.TFF, în cadrul Centrului de zi din localitatea Novaci.   

6)  Proiectul “Centru Multifuncţional de Servicii Sociale Jupâneşti, judeţul Gorj”.  Solicitant, 

în calitate de lider de proiect-Consiliul Local Jupâneşti,. Partener-DGAS PC Gorj., s-a depus în 

luna dec. 2009 o Cerere de finanţare pe Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa 

prioritară 3 ,,Infrastructura serviciilor sociale”, domeniul major de intervenţie 3.2 ,,Reabilitarea / 

modernizarea / dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale. 

D) Colaborări/Consultanţă/Metodologie/Informare cu scopul dezvoltării de noi servicii 

sociale cu caracter primar în comunitate: 

Proiect integrat propus de Consiliul Local al comunelor Runcu, Muşeteşti, Godineşti, 

Hurezani, Văgiuleşti, Bîlteni, Arcani, Drăguţeşti, Băleşti, şi mun. Motru, de înfiinţare a serviciului 

social tip” AFTER-SCHOOL “cu finanţare prin P.N.D.R. (programul naţional de dezvoltare 
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rurală), Măsura 322-renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru 

economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale. 

 

14. Încheierea/reînnoirea parteneriatelor cu instituţiile publice şi organizaţiile neguvernamentale care 

au responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale sau în protecţia şi promovarea drepturilor copilului. 

Pentru atingerea obiectivelor strategice DGASPC Gorj a iniţiat şi a continuat derularea unor 

parteneriate materializate în proiecte/programe şi convenţii de colaborare, cu instituţiile publice, 

organizaţii ale societăţii civile judeţene şi naţionale. În acest sens au fost încheiate un număr de 

peste 50 de parteneriate cu instituţii, agenţi economici şi organizaţii neguvernamentale printre 

care putem enumera: S.C. BARAN IMPEX SRL, S.C. TOURS CLAUS SRL, Casa Judeţeană de 

Pensii Gorj, Direcţia Regională de Poştă Craiova, S.C. COM-TEL SRL, S.C. Expres Transport 

S.A, Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane - Centrul Regional Craiova, Instituţia 

Prefectului - Judeţul Gorj, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Gorj, Serviciul de Combatere a 

Criminalităţii Organizate Gorj, Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată 

şi Terorism – Biroul Teritorial Gorj, Autoritatea de Sănătate Publică Gorj, Inspectoratul Teritorial 

de Muncă Gorj, Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj, Serviciul Public Comunitar pentru 

Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple Gorj, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei 

de Muncă Gorj, Serviciul de Probaţiune Gorj, “S.O.S. Copiii Gorjului“ etc.) 

 
15. Realizarea de materiale informative ; mediatizarea serviciilor/programelor destinate copiilor şi 

familiilor în situaţie de risc. 

- la solicitarea redactorilor din mass-media locală au fost furnizate informaţii privind 

activitatea DGASPC Gorj în domeniul protecţiei copilului (59 de cereri scrise),inclusiv prin 

realizare de reportaje sociale. 

- pe baza informaţiilor furnizate, a mediatizării activităţilor de către DGASPC Gorj, dar şi la 

iniţiativa proprie a mass-mediei, în presa scrisă au fost publicate 221 de articole vizând protecţia 

copilului (din care 26 au făcut referire la aspecte negative), la posturile TV locale au fost 

difuzate 22  reportaje, iar în cadrul emisiunilor de ştiri activitatea direcţiei şi a complexelor a fost 

evidenţiată de 64 de ori. 

- reprezentanţii direcţiei şi a complexelor a participat la 22 emisiuni în direct la posturile de 

televiziune locale, legate de activitatea de protecţie a copilului. 

- toate serviciile de specialitate au elaborate materiale publicitare (pliante , fluturaşi), pe 

care le diseminează în rândul beneficiarilor şi colaboratorilor cu care intră în contact şi/sau cu 

prilejul a diverse ocazii/evenimente organizate. 
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- popularizarea serviciilor şi promovarea unei imagini pozitive a beneficiarilor se 

realizează şi în cadrul parteneriatelor descrise anterior , atât prin activităţi cu caracter 

permanent(întâlniri periodice, discuţii tematice, acţiuni comunitare) cât şi prin organizarea a 

diverse evenimente( serbări, mici expoziţii). 

- de asemenea, se actualizează permanent pagina Web(www.dgaspcgorj.ro) conţinând 

informaţii , anunţuri cu privire la activitatea DGASPC Gorj,având peste 200 de utilizatori lunari.  

 

16. Alte activităţi cotidiene desfăşurate de serviciile de specialitate în domeniul protecţiei copilului 

- evaluarea iniţială a unui număr de 354 copii pentru care au fost primite solicitări şi 

pentru care au fost stabilite măsuri de protecţie de tip rezidenţial(77),familial(40), servicii 

alternative(3)menţinere în familie cu sau fără sprijin(160) alte măsuri(38). 

- reevaluarea situaţiei a aproximativ 325 copii care beneficiază de măsuri de protecţie 

de tip rezidenţial, 170 de copii din asistenţă maternală şi 469 de copii aflaţi în plasament sau 

tutelă la rude sau familii 

- coordonarea serviciilor rezidenţiale din subordine prin vizite periodice de coordonare şi 

control, 

- întocmirea planului individualizat de protecţie şi a programelor de intervenţie specifică 

pentru copiii care beneficiază de măsuri de protecţie specială şi revizuirea periodică a acestora 

(peste 450 de planuri) 

- consilierea beneficiarilor şi familiilor acestora, în vederea alegerii celei mai bune soluţii 

de viitor, înţelegerii implicaţiilor, drepturilor şi responsabilităţilor ce decurg din stabilirea unei 

măsuri de protecţie, 

- întocmirea de anchete sociale şi a rapoartelor de anchetă psiho-socială, 

- s-au primit 53 de sesizări de la parchetele din judeţul Gorj privind fapte de natură 

infracţională săvârşite de minori între 7-16 ani, din care au fost rezolvate 33, cu instituire 

măsură,15 cazuri în program de consiliere psihologică, restul fiind în curs de soluţionare.  

Aceste cazuri sunt monitorizate trimestrial de specialiştii DGASPC Gorj.  

- au fost emise 59 de dispoziţii de plasament în regim de urgenţă pentru 62de copii, 

care ulterior au fost înlocuite cu: 

          - plasament rezidenţial -32 

          - plasament familial -6 

          - plasament AMP-13 

          - revenire în familie -5 

          - menţinere PRU -3 
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- pentru toate cazurile prezentate CPC sau instanţei specialiştii compartimentelor au 

întocmit planurile individualizate de protecţie şi planurile de servicii, completând de altfel pe 

teren întreaga documentaţie necesară.  

- s-a răspuns cu promptitudine la toate solicitările  autorităţilor locale din judeţ  legate de 

situaţii deosebite ivite în comunitate şi care au avut ca obiect copii în dificultate. 

- s-a făcut centralizarea cazurilor de copii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în 

străinătate. (Ordinul nr. 219/2006 al ANPDC), activitate în cadru căreia s-au cules datele de la 

primării, au fost prelucrate, centralizate şi raportate  biroului monitorizare pentru a fi transmise la  

ANPDC.  Activitatea are loc trimestrial între 1 şi 15 ale luni următoare trimestrului ce trebuie 

raportat. În paralel am colaborat cu ISJ în vederea opţinerii acestor date de la toate şcolile din 

judeţ, având astfel o imagine cât mai reală asupra fenomenului. 

 
b) Componenta: Protecţia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor adulte cu 

handicap 
 Activitatea noastră a avut ca scop de a realiza cât mai multe obiective prevăzute în  

Planul operaţional pentru implementarea Strategiei judeţene în domeniul asistenţei sociale 

pentru perioada 2007-2013, utilizând la maxim toate resursele umane, financiare de care am 

dispus  în anul 2009.  

Astfel putem raporta că la obiectivele  prevăzute în Planul operaţional avem următoarele 

realizări pe anul  2009: 

1. Îmbunǎtǎţirea infrastructurii sociale, reabilitare, extindere, modernizare amenajare, dotarea 

instituţiilor rezidenţiale privind protecţia specială a persoanelor  adulte cu handicap            

Având în vedere planul de restructurare a centrelor rezidenţiale (cu avizul Autoritǎţii 

Naţionale a Persoanelor cu Handicap) în vederea diversificării serviciilor sociale şi 

implementarea standardelor de calitate la aceste servicii s-au efectuat  studii, proiecte, lucrări 

de reabilitare, modernizare, amenajare, dotare, la următoarele centre rezidenţiale din cadrul 

DGASPC Gorj: 

a) Complexul de Recuperare Reabilitere Neuropsihică Bâlteni 

b) Complexul de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa -  valoare totală de 44.000 lei.  

c) Complexul de Îngrijire şi Asistenţă Suseni - suma de 109.400 lei. 

d) CSCSPRRPHFP Tg-CARBUNESTI 

 

2.  Alocarea resurselor adecvate nevoilor persoanelor cu handicap 
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Pentru protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap din judeţul Gorj a fost 

alocată pe anul 2009 suma totală de 46.607.617,00   lei din care : 

- 32.304.886 lei pentru plata prestaţiilor sociale a persoanelor cu handicap 

neinstituţionalizaţi îngrijiţi la domiciliu din care : 

-indemnizaţii lunare :                      19.088.369,00 lei; 

-buget personal complementar :       9.004.474,00 lei; 

-indemnizaţie de însoţitor a persoanelor cu handicap vizual: 4.212.043,00 lei  .    

- 14.302.731,00 lei pentru protecţia persoanelor adulte instituţionalizate în cele patru 

complexe în număr total de 315 beneficiari de servicii sociale din care: 

               - CIA Suseni                                      3.798.475,00 lei; 

               - CIA Dobriţa                                     2.332.330,00 lei; 

               - CRRNA Bîlteni                                6.058.670,00 lei; 

               - CSCSPRRPHSP Tg-Cărbuneşti     2.113.256,00 lei.  

 

În perioada 01.01.2009 – 31.12.2009, compartimentul de prestaţii sociale a desfăşurat 

următoarele activităţi: 

- a întocmit documentaţia conform Legii 448/2006 pentru plata prestaţiilor sociale pentru 

un numar de 9579 persoane cu handicap. 

- s-a efectuat plata dobânzii la creditele auto pentru persoanele cu handicap beneficiare 

de prevederile art. 27 din Legea 448/2006 republicată, conform ord.27/ 15-06-2009 al 

Preşedintelui A.N.P.H. începind cu luna august 2009 în suma totală de 89.122 lei pentru un 

număr de 44 beneficiari. 

 - s-au eliberat un număr de 19302 bilete CFR şi 53116 bilete ITA pentru persoanele cu 

handicap grav şi accentuat, care beneficiază de gratuitatea transportului interurban conform  

art. 22 legea 448/2006; 

- s-au completat şi s-au eliberat un număr de 3026 legitimaţii de călătorie interurbană 

pentru transportul gratuit în comun; 

 - s-a răspuns în conformitate cu prevederile legale la un număr de 130 scrisori şi sesizări 

ale persoanelor cu handicap ; 

- s-au rezolvat reclamaţiile persoanelor cu handicap privind plata prestaţiilor sociale.  

În vederea transmiterii drepturilor băneşti  reglementat prin Legea nr.448/2006 s-a încheiat 

o convenţie cu  POŞTA ROMÂNĂ S.A. Regională Craiova. 
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În vederea asigurării gratuite a transportului interurban pe cale ferată s-a încheiat o 

convenţie cu SNCFR şi cu 24 de 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 Națională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale. 

Compartimentul de prestaţii sociale şi compartimentul pentru  îngrijire de tip familial pe 

anul 2009 au eliberat un număr de 19302 bilete CFR şi 53116 bilete ITA pentru persoanele cu 

handicap grav şi accentuat, care beneficiază de gratuitatea transportului interurban conform  

art. 22  din Legea 448/2006. 

S-au completat şi s-au eliberat un număr de 3026 legitimaţii de călătorie interurbană 

pentru transportul gratuit în comun şi s-au eliberat 67 de rovignete. 

Având în vedere 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 2009 un număr de 963 legitimaţi pentru transport urban gratuit cu 

mijloace de transport în comun de suprafaţă pentru persoanele cu handicap şi un număr de 64 

legitimaţii ale asistenţilor personali. 

 

3. Îmbunătăţirea modalităţilor de evaluare complexă a persoanei cu handicap şi asigurarea 

drepturilor şi facilităţilor prevăzute de legislaţia în vigoare 

În vederea implementării unui sistem coerent şi complex de stabilire a gradului de 

handicap cu accent pe stabilirea potenţialului de integrare a persoanei cu handicap încă din 

anul 2008 în baza Legii 448/2006 şi a HG 430/2008 s-a înfiinţat Serviciul de evaluare complexă 

a persoanelor adulte cu handicap  care funcţionează pe lângă Comisia de evaluare complexă a  

persoanelor adulte cu handicap. Acest serviciu de evaluare complexă asigură evaluarea 

persoanelor adulte cu handicap din punct de vedere medical, psihic, vocaţional, social,  pentru 

încadrarea în grad de handicap şi asigurarea măsurilor de protecţie socială prevăzute de lege. 

În baza raportului de evaluare întocmit de către cadrele de specialitate din cadrul Serviciului de 

Evaluare Complexă, Comisia de Evaluare Complexă încadrează într-un grad de handicap, 

întocmeşte Planul individual de reabilitare şi integrare socială, după caz face orientare 

profesională şi dispune protecţia  socială: 

- orientare profesionala ; 

      - îngrijire la domiciliu ; 

- îngrijire de asistent personal profesionist ; 
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- admitere în centre rezidenţiale . 

La semnalarea privind solicitarea de admitere într-un centru a unei persoane se 

efectuează o evaluare socială la domiciliul acesteia unde se urmăresc motivele care au 

determinat recurgerea la această solicitare, situaţia materială şi socială, relaţiile cu familia şi alte 

contacte sociale. 

La admiterea într-un centru o echipă multidisciplinară formată din minimum 3 specialişti în 

domenii ca medicină, asistenţă socială, psihologie, psihopedagogie efectuează o evaluare 

iniţială a nevoilor individuale ale fiecarui beneficiar. 

Centrul rezidenţial deţine şi utilizează pentru fiecare beneficiar o Fişă de evaluare în care 

se înregistrează datele evaluărilor precum şi reevaluările care se fac periodic, la 6 luni şi ori de 

câte ori este cazul. 

În vederea eficientizării procedurilor de obţinere a drepturilor şi facilităţilor prevăzute  de 

legislaţia în vigoare în  primul rând  am pus accent pe informare corectă şi rapidă a persoanelor 

asupra drepturilor şi facilităţilor de care pot beneficia, asupra documentelor necesare pentru  

obţinerea drepturilor şi facilităţilor reglementat de lege. 

Această informare s-a făcut la sediul Direcţiei de către salariaţi, prin mass-media, prin 

aducerea la cunoştinţă autorităţilor locale, prin afişare pe site-ul  DGASPC Gorj. 

 

4. Transformarea instituţiilor rezidenţiale existente din unităţi pasive de internare şi 

supraveghere în instituţii cu o politică activă de integrare socială a persoanelor cu handicap   

În raport cu rezultatele evaluării  se modifică Planul Individual de Intervenţie care cuprinde 

Programul Individual de Îngrijire, Programul Individual de Recuperare şi Programul Individual de 

Integrare Socială.  

Beneficiarii serviciilor sociale din centrele rezidenţiale pe anul 2009 au fost reevaluaţi de 

două ori din punct de psihic de către medicii specialişti din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică 

prin CAS în baza Ordinului 372/2006 al Ministerului Sănătăţii. 

În vederea derulării programelor privind deprinderile de autonomie personală şi socială; 

dezvoltarea abilităţilor persoanelor cu handicap (pe lângă programele de recuperare realizate în 

centrele noastre de către personal de specialitate în colaborare cu Centrul de Recuperare şi 

Reabilitare Neuropsihiatrică Năvodari din Constanţa s-a demarat începând din 2008 un program 

de schimb de beneficiari între cele două judeţe la care au participat 16 beneficiari în vederea 

dezvoltării autonomiei personale, s-au organizat excursii în împrejurimile judeţului nostru 

precum mânastirea Tismana, Lainici, oraşul Novaci, Peştera Muierilor. 
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S-a organizat Cupa Suseni 2009, competiţie sportivă pentru persoane cu handicap din 

centre precum şi neinstituţionalizate cu premii, etc.    

 

5. Promovarea accesului la serviciile sociale pentru a susţine integrarea socială şi a preveni 

marginalizarea persoanelor cu handicap beneficiare de protecţie.  

Centrele rezidenţiale din cadrul DGASPC Gorj dispun pentru informarea corectă a 

beneficiarilor de “Ghidul beneficiarului“ care conţine toate informaţiile cu privire la: serviciile 

sociale ce pot fi asigurate beneficiarilor, criteriile pentru a fi admis în centru, documentele 

necesare, resursele umane, financiare. Se asigură vizitarea centrului de către cei interesaţi.  

Programele individuale de Recuperare s-au desfăşurat în centre şi au cuprins : 

- activitati de psihoterapie cu obiective bine definite: reducerea sau eliminarea inhibitiilor, 

intarirea eului și a personalitatii beneficiarului, reducerea conditiilor de mediu care produc sau 

mentin comportamente de tip dezadaptativ, modificarea opiniilor eronate ale beneficiarilor 

despre ei insisi și despre lumea inconjuratoare ; 

- activitati de consiliere psihologica bazate pe strategii de identificare și schimbare a 

atitudinilor și sentimentelor negative și strategii de identificare și schimbare a comportamentelor 

negative; 

- terapie de recuperare neuromotorie-kinetoterapie prin educarea respiratiei corecte, 

facilitarea și imbunatatirea circulatiei la membrele inferioare, corectarea posturilor patologice ale 

coloanei vertebrale, menţinerea sau cresterea amplitudinilor de mişcare și a forţei musculare, 

educarea posturii și aliniamentului corpului, educarea mersului și a echilibrului; 

- terapie cognitiva axata pe exercitii de cunoastere senzoriala, de formare și dezvoltare a 

abilitatilor vizual-perceptive, de invatare a conceptelor fundamentale și formarea și dezvoltarea 

proceselor activitatilor psihice prin exercitii senzorio-motorii și perceptive; 

- terapie prin munca- ergoterapie bazata pe formarea și dezvoltarea programul individual 

de îngrijire s-a axat pe coordonatele serviciilor de hrănire, igienă personală, supravegherea şi 

menţinerea sănătăţii cu reactualizare la interval de 6 luni. 

- formarea, dezvoltarea și consolidarea deprinderilor de viata independenta, igiena 

personala, autoservire și autogospodarire centrate pe formarea și dezvoltarea 

comportamentelor de autoservire, autoingrijire. 

Programele individuale de integrare / reintegrare socială au asigurat beneficiarilor accesul 

la educaţie prin terapie ocupaţională, terapia psihomotricităţii, terapie cognitivă şi ludoterapie. 

În altă ordine de idei complexele au urmărit :programul de vizite, facilitarea beneficiarului 

la serviciul comunicaţional, transport, poştă şi alte servicii benefice stării mintale. 
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Beneficiarii au primit servicii de asistenţă socială şi protecţie specială (înnoirea, 

verificarea, păstrarea actelor personale, menţinerea legăturilor familiale). 

S-au întocmit anchete sociale concrete care  cuprind date necesare stabilirii diagnozei 

sociale, cu rolul de a rezolva cazurile de impas social, reducerea neadaptării în viaţa de familie, 

urmând redarea în familie a anumitor categorii de beneficiari şi reinserţia lor socială. Prin 

demersurile efectuate cu ajutorul autorităţilor (poliţie, primărie), inclusiv vecini, cunoştinţe, s-a 

diminuat numărul de cazuri problemă, în urma acestor vizite creându-se o punte de legătură 

între beneficiari şi familiile lor.  

În ceea ce priveste pregatirea pentru viaţa independentă beneficiarii au fost permanent 

stimulaţi în vederea organizării şi formării autonomiei personale şi sociale prin:  

- formarea autonomiei în mediul ambiant (familie, locuinţă, stradă ,oraş); 

- adaptarea la mediul social (mijloace de transport, magazine); 

- dezvoltarea comportamentului social (norme de comportare civilizată, relaţii interumane, 

educaţie sexuală); 

De asemenea, au fost educaţi în vederea gospodăririi spaţiului de locuit, dezvoltării 

deprinderilor de autoservire şi autonomie personală constientizării principalelor probleme ale 

vieţii de familie şi consolidarea în mod pozitiv a relaţionării sociale. 

Atingând un subpunct important al programului de integrare – reintegrare   socială - 

procesul de socializare, putem evidenţia ponderea activităţilor de petrecere a timpului liber prin: 

accesul la calculator, activităţi la alegere, excursii în aer liber şi în alte localităţi (sejur în 

staţiunea Techirghiol, sejur la Tismana şi excursii la Baile Săcelu), în parcuri, la expoziţii, 

muzee, instituţii publice, magazine, pieţe; vizionări: spectacole muzicale; competiţii artistice şi 

sportive, programe distractive: serbări. 

Prin petrecerea timpului în mediul extern, au învăţat să-şi formeze deprinderile de 

relaţionare socială, să stabilească relaţii interpersonale corecte, diferenţiate în funcţie de vârstă, 

statut. De asemenea şi-au format deprinderile de comportare civilizată cu respectarea normelor 

de buna convieţuire şi a codului bunelor maniere. 

 

6. Asigurarea protecţiei în regim de urgenţă a persoanelor cu handicap aflate în situaţie de risc 

major, 

În cursul anului 2009 în cadrul Compartimentului de intervenţie în regim de urgenţă a 

persoanelor adulte au fost înregistrate un număr de 25 sesizări.               

Motivele acestor sesizări au fost: 

       -Neglijenţa şi marginalizarea socială - 17 
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       -Solicitare internare în centrul de îngrijire şi asistenţă socială - 6 

       -Violenţă domestică-abuz - 2 

În urma acestor sesizări au fost efectuate un număr de 25 vizite la domiciliu, concretizate 

cu 25 de rapoarte de vizită. 

Pentru cele 17 cazuri de neglijenţă  şi marginalizare socială  şi cele 2 cazuri de violenţă 

domestică au fost întocmite rapoarte de evaluare detaliate. Pe baza raportului de evaluare s-a 

întocmit Planul Individual de Intervenţie ce cuprinde atât servicile  de evaluare cât şi intervenţiile 

pentu persoanele cu handicap şi persoanele de referinţă (membrii familiei). De asemenea s-au 

întocmit rapoarte de consiliere psihologică şi consiliere socială pentru 12 cazuri, urmând să fie 

monitorizate pe parcursul anului 2010. 

Pentru cele 6 solicitări privind admiterea într-un centru de tip rezidenţial s-au efectuat 

evaluări preliminare iar în colaborare cu Compartimentul de tip rezidenţial s-a reuşit internarea a 

4 cazuri. Pe baza raportului de evaluare în funcţie de nevoile personale s-a intocmit pentu 

fiecare Planul Individul de Intervenţie. Celelalte 2 cazuri sunt în proces de evaluare, urmând a 

se lua măsura internării într-un centru de tip rezidenţial în cel mai scut timp. 

În decursul anului 2009 au fost evaluate un număr de 72 persoane adulte care au 

prezentat potenţial de risc privind marginalizarea socială, monitorizându-i permanent  pentru a 

se evita excluderea socială.  Ca masură de soluţionare s-a efectuat deplasarea la domiciliul 

fiecărei persoane adulte aflate la nevoie în vederea culegerii de date despre acestea  şi 

rezolvării problemelor cu care se confruntă. Pe parcursul anului 2009 s-au efectuat un număr de 

330   anchete sociale. 

S-au dezvoltat activităţi de informare, consiliere şi promovare a serviciilor oferite în 

interesul persoanelor adulte aflate în dificultate. În acest scop s-a efectuat deplasarea la 

domiciliul fiecărei persoane adulte aflate la nevoie în vederea consilierii, informării acestora 

privind serviciile ce le putem pune la dispoziţia lor. 

 

7. Asigurarea accesului persoanelor cu handicap la tratament balnear şi recuperatoriu, la 

dispozitive de asistare, echipamente și mijloace tehnice care să răspundă nevoilor de integrare şi 

incluziune socială 

În anul 2009 în baza protocolului pentru asigurarea recuperării în staţiuni balneo cu Casa 

Naţională de Pesii Gorj s-au asigurat un numar de 166 de bilete gratuite în diferite staţiuni, de 

care s-au bucurat  beneficiarii neinstitutionalizaţi în funcţie de afecţiunile şi de recomandările 

medicale eliberate de către medicii specialişti. 
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În urma colaborării cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Gorj s-au acordat pentru 

persoanele cu handicap dispozitive de asistare, dispozitive de mers, proteze şi orteze. 

 

8. Promovarea participării persoanelor cu handicap la activităţi cultural-sportive şi de petrecere a 

timpului liber. 

Cu prilejul zilei de 3 decembrie –Ziua internaţională a persoanelor cu handicap ,pentru 

persoanele cu dizabilităti neinstituţionalizate DGASPC Gorj împreună cu Asociaţia Persoanelor 

cu Handicap din Oltenia au organizat un moment artistic care s-a finalizat cu o expoziţie de  

obiecte decorative executate de catre persoanele cu handicap din cadrul asociaţiei. 

În toate centrele noastre s-au organizat, cu prilejul acestei zile, serbări susţinute de 

beneficiari precum şi de invitaţi. 

Complexul de Îngrijire și Asistenţă Suseni organizează în fiecare an «Cupa Suseniului» 

unde participă persoane cu handicap din toate centrele, precum și persoane cu handicap 

neinstituţionalizate; în urma concursului, toţi participanţii sunt premiaţi cu contribuţia diferiţior 

sponsori. 

Susţinerea participării la concursuri sportive naţionale și internaţionale a persoanelor cu 

handicap (în cadrul secţiunii VI - Cultură, sport, turism din Legea 448/2006 au fost înaintate 

adrese instituţiilor competente în vederea beneficierii de gratuitate la biletele de intrare). În 

acest scop au fost acordate 18 abonamente gratuite la spectacolele de teatru şi 40 de 

abonamente gratuite la meciurile de fotbal. Un numar de 80 persoane au participat la activitati 

de petrecere a timpului liber.  Cu ocazia sarbatorilor de iarna au fost organizate programe 

artistice cu participarea colindatorilor. 

 

9. Accesibilizarea mediului fizic, informaţional, a transportului şi locuinţei. 

Pentru promovarea conceptului "Acces pentru toţi" pentru a împiedica crearea de noi 

bariere şi apariţia unor noi surse de discriminare ,în colaborare cu A.J.O.F.M. Gorj s-au acordat 

servicii de informare şi consiliere a unui număr de 24 persoane cu handicap în vederea găsirii 

unui loc de muncă;  

-  au fost înaintate adrese către primăriile din judeţ privind accesibilităţile pentru persoanele 

cu dizabilităţi în conformitate cu Legea 448/2006 și a Normativului NP 51/2001 pentru 

adaptarea clădirilor civile şi spaţiului urban aferent la exigenţele persoanelor cu handicap 

(rampe de acces, circulaţia pe verticală, toalete adaptate) emis de Ministerul Transporturilor ;  
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În fiecare parcare organizatǎ din Municipiul Tg-Jiu au fost rezervate minim douǎ locuri 

pentru parcarea gratuitǎ a autoturismelor persoanelor cu handicap. Acţiunea a fost derulatǎ 

împreunǎ cu Direcţia Publicǎ de Patrimoniu. 

De asemenea având în vedere Ordinul A.N.P.H 223/2007 privind implementarea 

formatului unic al cardului – legitimaţie de parcare pentru persoanele cu handicap au fost 

înaintate celor 70 primǎrii din judeţ documentaţia necesarǎ aplicǎrii prezentului ordin. 

Până în prezent doar 3 primării au aplicat prezentul ordin (Primăria Mun.Tg-Jiu, Primăria 

Tismana şi Primăria Ţicleni ).  

- 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”.   

 

10. Consolidarea parteneriatului public - privat 

   În vederea consolidării de parteneriate a caror activitate este centrată pe problematica 

persoanelor adulte cu handicap au fost încheiate convenţii de prestări servicii după cum 

urmează:   

a). -  24 de societăţi comerciale de transport pentru transportul gratuit al persoanelor cu 

handicap în limita a 12 călătorii, dus-întors, pentru persoanele cu handicap grav  şi însoţitorii 

acestora, precum şi 6 călătorii, dus-întors, pentru persoanele cu handicap accentuat.   

b). - SNCFR pentru transportul interurban gratuit pe calea ferată în limita a 12 călătorii, dus-

întors, pentru persoanele cu handicap grav  şi însoţitorii acestora, precum şi 6 călătorii, dus-

întors, pentru persoanele cu handicap accentuat.   

c). - C.N. „POŞTA ROMÂNĂ” S.A. Regionala Craiova în vederea transmiterii drepturilor 

(indemnizaţiilor) băneşti reglementat prin Legea nr. 448/2006. 

d). -  Compania  Nationala de Autostrazi și Drumuri Nationale din Romania S.A. în vederea 

acordarii gratuit a rovinietelor  pentru autoturismele detinute de persoanele cu handicap și 

pentru autoturismele detinute de persoanele care au în ingrijire persoane cu handicap. 

e). – Protocol incheiat cu Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei  

de Munca Gorj privind acordarea de servicii specializate persoanelor cu handicap aflate în 

cautarea unui loc de munca. 

 

11. Implicarea autorităţilor locale în gestionarea problematicii persoanei cu handicap. 

Pe tot parcursul anului 2009 s-a colaborat cu reprezentanţii autorităţilor locale pentru 

evaluarea nevoilor şi identificarea unor soluţii realizabile, s-au înaintat adrese către toate cele 
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70 primării din judeţ, în vederea susţinerii  instructajului  anual  al  asistenţilor  personali  ai  

persoanelor  cu handicap grav. În decursul anului 2009,  în  colaborare  cu  asistenţii  sociali  

din cadrul  primăriilor  de  pe  raza  judeţului  Gorj, s-a continuat  acţiunea  de  verificare a 

dosarelor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap din cele70 de comune de pe raza 

judeţului . 

De asemenea la sediul D.G.A.SP.C. Gorj în perioada 08 -30 octombrie 2009, s-a efectuat 

de catre personalul specializat al directiei ,instruire cu asistenţii sociali din cadrul primăriilor din 

judeţ, cu privire la modificările aduse legislatiei ce priveste problematica persoanelor cu 

handicap.  

 

12.   Implementarea standardelor de calitate pentru serviciile specializate 

Sistemul de protecţie de tip rezidenţial din structura DGASPC Gorj cuprinde în anul 2009 

un număr de cinci centre rezidenţiale în care sunt instituţionalizaţe un număr de 306 persoane 

cu handicap. 

Prin îndrumarea metodologică a centrelor din subordinea DGASPC Gorj am contribuit la 

implementarea standardelor minime de calitate (Ordinul 559/2008 ANPH) , am colaborat cu 

șefii, medicii, psihologii şi asistenţii sociali ai centrelor reuşind implementarea standardelor 

posibile . 

Am monitorizat pe tot parcursul anului respectarea acestor standarde minime obligatorii 

urmarind  criteriile specifice de calitate prevazute.  

Tot în cadrul compartimentului rezidenţial s-a colaborat cu celelalte direcţii generale de 

asistenţă socială şi protecţia copilului din ţară în vederea decontării chieltuielilor efectuate 

pentru întreţinerea beneficiarilor din alte judeţe conform Legii 448/2006 pentru protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap adulte.  În acest sens s-au încheiat un numar 

de şapte protocoale pentru 7 judete ,respectiv pentru un număr de 12 beneficiari proveniţi din 

aceste judeţe la care li se oferă servicii sociale în centrele din sobordinea DGASPC Gorj în 

vederea recuperării chieltuililor efectuate cu aceşti beneficiari.La fel s-a procedat și cu 

persoanele cu handicap care au domiciliul în judetul Gorj și beneficiaza de servicii sociale în 

alte centre din tara,incheindu-se protocoale în vederea decontarii cu 3 judete pentru 7 persoane 

în acest caz. 

 

13. Identificarea permanentă a nevoilor de sprijin familial 

- Evaluarea  individuala multidisciplinara   a   persoanei cu handicap    și a conditiilor 

necesare  implementarii programului  individual de reabilitare și integrare sociala/ planului 

 
141 



Consiliul Județean Gorj                 Raportul Președintelui 2009 
 

individualizat de servicii (acesta masura este dusa la indeplinire da catre Serviciul de evaluare 

complexa functionabil incepind cu  anul 2008 conform legii 448/2006 și a HG 430/2008). 

 - Monitorizarea implementarii programelor  individuale de recuperare și integrare sociala. 

- O problemă majoră pentru sistemul de protecţie socială o constituie persoanele care au 

împlinit vîrsta de 18 ani în sistemul de protecţie pentru copii iar integrarea acestora implică o 

abordare specială  datorită în mare parte dependenţei de sistemul de protecţie iar pe de altă 

parte insuficienta dezvoltare a seviciilor de suport de sprijin adecvate nevoilor acestor categorii 

de beneficiari.  Am participat şi la soluţionarea sesizărilor în colaborare cu Compartimentul de 

Intervenţie în Regim de Urgenţă, Compartimentul de Îngrijire de Tip Familial, Compartimentul 

Prestaţii Sociale, Comisia de Evaluare Complexă a Persoanelor cu Handicap Adulte. 

Pentru soluţionarea cazurilor sociale la nivel de judeţ în vederea obţinerii celor mai 

favorabile soluţii s-a colaborat şi cu alte instituţii implicate printre care Direcţia de Sănătate 

Publică Gorj, Inspectoratul de Poliţie, Serviciul Public pentru Evidenţa Populaţiei Gorj, primăriile 

din Gorj, Direcţia Judeţeană pentru Vîrstnici, ONG-uri, etc. 

 

14. Profesionalizarea reţelei de asistenţi personali 

- Evaluarea retelei de asistenti personali existenta și crearea unei baze de date(in cadrul 

Compartimentului de Ingrijire de Tip Familial se  realizeaza o evidenta concreta a contractelor 

asistentilor personali cu primariile în forma computerizată). 

- Instruirea  și  calificarea asistentilor personal 

 -Crearea unei retele de asistenti personali profesionisti și calificarea lor. 

 

15. Dezvoltarea serviciilor sociale comunitare integrate : centre de zi, servicii de îngrjire la 

domiciliu, locuinţe protejate care permit menţinerea persoanei cu handicap în propriul mediu de 

viaţă, familie şi comunitate 

-Evaluarea nevoilor de servicii și  sustinerea  initiativelor autoritatilor locale în realizarea 

acestora prin  alocarea  de resurse bugetare/extrabugetare ; sustinerea initiativelor persoanelor  

juridice,  publice sau private, institutiilor de cult recunoscute de lege. 

16. Promovarea şi susţinerea mediului familial ca fiind mediul cel mai favorabil protecţiei şi îngrijirii 

persoanei cu handicap 

- S-au efectuat 147 evaluări sociale la domiciliul persoanelor care au solicitat admitere 

într-un centru , precum şi la primăriile unde aceştia îşi au domiciliul pentru obţinerea informaţiilor 

complete ,precum şi informare şi consiliere a familiilor adulţilor cu handicap pentru susţinerea 

mediului familial ca fiind cel mai favorabil protecţiei şi îngrijirii persoanei cu handicap. 
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- Responsabilizarea familiei cu privire la nevoile de ingrijire și reabilitare a persoanei  cu 

handicap (familiile persoanelor cu handicap care solicita admitere intr-un centru rezidential sunt 

consiliate de functionarii de la Compartimentul de Ingrijire de Tip Rezidential inca de la solicitare 

acestei masuri ,cazurile fiind preluate și de psihologii din aparatul propriu al directiei în ideea 

ingrijirii persoanei cu handicap în familie acesta fiind mediul cel mai favorabil ). 

- Campanii de promovare a alternativelor de tip familial pentru integrarea / reintegrarea în   

familie a persoanelor cu handicap. 

- Pe parcursul anului 2009 în cadrul Compartimentului de tip Rezidential pentru persoane 

adulte au fost înregistrate un nr.de 77 solicitari internare. S-au soluţionat prin admitere în centre 

un nr.de 56 persoane,  6 solicitari au rămas în aşteptare din lipsa locurilor libere în centre, 4 

persoane au renunţat la internare, 4 reintegrări în familie, 5 decese pană la admitere, iar 6 

dosare au fost respinse neîndeplinind condiţiile de admitere. 

 

17. Promovarea accesului la educaţie şi formare profesională corelată cu nevoile persoanei cu 

handicap în vederea creşterii şanselor de integrare socială 

- Campanii de promovare a conceptelor de educaţie timpurie, educaţie pentru toţi şi 

educaţie continuă ; 

- Asigurarea scolarizarii la domiciliu a persoanelor cu handicap nedeplasabile 

- Derularea de programe privind reconversia profesională a persoanelor cu handicap şi 

corelarea pregătirii profesionale a acestora cu cerinţele pieţii 

 - Derularea de programe care au ca obiectiv dezvoltarea abilităţilor persoanelor cu 

handicap 

 Implicarea angajatorilor 

Măsuri  :  

-  Stabilirea unei comunicari permanente intre DGASPC, AJOFM și ONG -uri în ideea 

dezvoltarii unui sistem eficient de formare şi orientare profesională angajare în muncă a 

persoanelor cu handicap (- în colaborare cu A.J.O.F.M. Gorj s-au acordat servicii de informare 

şi consiliere a unui număr de 24 persoane cu handicap în vederea găsirii unui loc de muncă;                 

- Desfăşurarea unor acţiuni de informare a angajatorilor privind dreptul la muncă a 

persoanelor cu handicap. 

- Întâlniri de lucru la nivel "înalt" cu oameni de afaceri din judeţ în vederea înfiinţării de 

servicii formate din ateliere protejate şi locuri de munca adaptate la nivel judeţean. 

Asigurarea serviciilor de sprijin la angajare şi post – angajare prin: 
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- Facilitarea accesului persoanelor cu handicap la informaţii referitoare la oportunităţile de 

angajare (la   nivelul   jud. Gorj există înfiinţate  3 unităţi   protejate care au angajate în total 9 

persoane cu handicap: S.C. Protextil Print S.R.L. cu sediul în Mun. Tg-Jiu, Unitatea protejată 

„Sf. Constantin” din cadrul D.G.A.S.P.C. Gorj -  Complexul de servicii comunitare cu secţii 

protejate, recuperare – reabilitare a persoanelor cu handicap şi formare profesională Tg-

Cărbuneşti şi Unitatea protejată „Sf. Andrei” din cadrul Asociaţiei Persoanelor cu Handicap din 

Oltenia, cu sediul în Mun. Tg-Jiu.  

- 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; 

 

18. Informare / educare / promovarea imaginii persoanelor cu handicap 

-  Informarea și 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  , precum şi pliante, afişe 

pentru sensibilizarea comunităţii,cu privire la nevoile persoanelor cu handicap” Pune-te în locul 

meu”, “Învaţă să înţelegi”) ; 

-   Editare pliante, brosuri și alte materiale informative şi promoţionale. 

Pentru perioada 01.01.2009-31.12.2009, situaţia statistică a adulţilor instituţionalizaţi şi evoluţia 

acestora pe complexe se prezintă astfel: 

Denumire 

centru 
Capacit 

Nr.benef 

existenti 

01.01.2009 

Nr. beneficiari existenti la 

31.12.2009 

CIA 

DOBRITA 
50 46 48 

CIA 

SUSENI 
100 90 87 

CRRNA 

„ BILTENI” 
130 130 130 

CSCSPRRHFP 

CARBUNESTI 
36 36 36 

TOTAL 316 302 301 
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2. Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Gorj 
1.  Obiective prioritare pentru anul 2009 
a.  Obiective prioritare stabilite prin planul managerial 
Obiective educaţionale 

o Identificarea nevoilor educaţionale la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar din 

judeţ 

o Informarea / consilierea elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice în legătură cu reţeaua 

unităţilor şcolare şi ofertei educaţionale 

o Optimizarea relaţiilor şcoală – familie / părinţi – copii 

o Sprijinirea şi consilierea elevilor în orientarea carierei 

Obiective de dezvoltare a resurselor instituţionale 

o Dezvoltarea resurselor umane şi informaţionale din CJRAE, CJAP, CAsP 

o Atragerea de resurse extrabugetare 

o Perfecţionarea cadrelor didactice prin activităţi metodice, grade didactice şi cursuri 

postuniversitare / masterate 

o Dezvoltarea resurselor materiale C.J.R.A.E. – C.J.A.P. – C.As.P. 

o Crearea / achiziţionarea instrumentelor de specialitate 

Obiective de dezvoltare instituţională 

o Extinderea reţelei cabinetelor de asistenţă psihopedagogică şi a centrelor logopedice 

interşcolare şi repartizarea optimă a acestora în teritoriu 

o Promovarea ofertei şi imaginii instituţiei la nivelul comunităţii locale din judeţul Gorj 

b.  Obiective asumate la solicitarea Inspectoratului Şcolar Judeţean 
Analiza de nevoi educaţionale ale elevilor 

Creşterea calităţii serviciilor de orientare şcolară şi consiliere profesională 

Prevenirea şi reducerea consumului de alcool şi droguri 

 

2. Evaluarea gradului de realizare al obiectivelor stabilite 
a. Obiective proprii stabilite în planul managerial 

• Obiective educaţionale 
Având în vedere faptul că oferta de servicii a C.J.A.P. depinde aproape în exclusivitate 

de cunoaşterea nevoilor educaţionale existente la nivelul unităţilor de învăţământ, s-a procedat 

la elaborarea şi administrarea unei fişe de identificare a nevoilor de informare, consiliere 

psihologică, pedagogică şi orientare în carieră. Fişele au fost distribuite în diferite medii pentru 

colectarea datelor: urban, rural, şcoli de centru, şcoli de cartier, şcoli cu clase omogene / 
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eterogene. Din evaluările parţiale şi din cele realizate după finalizarea programelor derulate s-a 

constatat o bună şi foarte bună receptivitate a clienţilor noştri (elevi, părinţi, cadre didactice) 

ceea ce ne îndreptăţeşte să considerăm că identificarea nevoilor educaţionale s-a realizat la un 

înalt grad de veridicitate. 

Activităţile menite sa atingă cel de-al doilea obiectiv s-au desfăşurat, în cea mai mare 

parte în semestrul al doilea sub formă de informare, consiliere individuală şi de grup, precum şi 

în cadrul unor întâlniri cu părinţii elevilor. Prezentarea broşurilor realizate de C.J.A.P. cu 

întreaga reţea a unităţilor de învăţământ din judeţ, precum şi a forţei educaţionale a acestora au 

constituit o bază solidă în luarea deciziilor de către elevi. 

Referitor la abandonul şcolar este de semnalat trendul relativ stabil la nivelul judeţului al 

acestui fenomen negativ. Cu toate acestea, în unele unităţi de învăţământ din mediul rural sau 

în cele cu un semnificativ segment de elevi care provin din familii de etnie rromă, abandonul se 

menţine încă peste media pe judeţ. Cauzele sunt multiple iar cele mai semnificative sunt de 

ordin social, cultural şi educaţional. 

În ceea ce priveşte optimizarea relaţiilor şcoală – familie / părinţi – copii precizăm faptul 

că profesorii consilieri din C.J.A.P. / C.As.P. au desfăşurat mai multe activităţi pe această temă, 

atât în unităţile de învăţământ din mediul urban, cât şi în cele din mediul rural. De asemenea, 

profesorii au participat la întâlnirile cu părinţii în care au abordat problematica relaţiilor părinţi – 

copii şi care a fost bine receptată. 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 – în 

special la nivelul claselor a VIII-a şi a XII-a – s-au desfăşurat multiple activităţi la care au 

participat elevi şi profesori diriginţi în cadrul cărora au fost abordate o serie de probleme 

specifice orientării în carieră şi de ordin profesional. Marja apreciabilă de concordanţă dintre 

opţiunile şcolare şi profesionale ale absolvenţilor de clasa a VIII-a şi repartizarea computerizată 

a acestora confirma deopotrivă calitatea activităţii desfăşurate şi atingerea obiectivului. Cu toate 

că acest obiectiv este foarte îndrăzneţ pentru un set de activităţi desfăşurate într-un an şcolar, 

instituţia noastră a considerat că este mai benefică asumarea decât eludarea obiectivului 

respectiv. S-a pornit de la premisa conform căreia şi în cazul unei reuşite parţiale mai există un 

câştig în plus: cunoaşterea potenţialului nostru pe de-o parte şi a grupurilor educaţionale 

eterogene de elevi pe de alta parte. 
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• Obiective de dezvoltare a resurselor instituţionale – progrese înregistrate în procesul de 
modernizare 

Referitor la obiectivele de dezvoltare a resurselor materiale – aparatura, mobilier – 

apreciem ca acestea, funciarmente legate de buget, s-au realizat în proporţie de aproximativ 90 

%. 

Referitor la instrumentele de specialitate – atât cele pe suport material, cât şi cele pe 

suport electronic – se poate spune ca acestea satisfac în proporţie de peste 90 % nevoile 

instituţiei. 

Performanţe cu adevărat notabile s-au înregistrat în domeniul dezvoltării resurselor 

umane, toate cadrele din C.J.A.P. Gorj au cel puţin gradul didactic II şi au absolvit sau urmează 

cursuri postuniversitare (training profesional) sau de master. 

 

Obiective de dezvoltare instituţională 

La acest punct s-au avut în vedere doua obiective strâns legate intre ele:  

a) creşterea numărului de cabinete de asistenţă psihopedagogică şi centre logopedice 

interşcolare 

b) constituirea acestora, respectându-se două principii importante: 

- principiul priorităţii nevoilor educaţionale 

- principiul repartizării optime în teritoriu 

b.  Obiective asumate la solicitarea Inspectoratului Şcolar Judeţean  
Primul obiectiv a fost atins conform termenului stabilit de I.S.J. / M.E.C. la sfârşitul 

semestrului I, anul şcolar 2009 – 2010 şi s-a concretizat prin elaborarea unei lucrări complexe, 

denumită studiu de expertiză. 

Calitatea serviciilor de orientare şcolară şi consiliere profesională a fost asigurată de 

competenţa, experienţa şi dăruirea cadrelor didactice din Centrul Judeţean şi Cabinetele de 

Asistenţă Psihopedagogică din judeţul Gorj. 

  Obiectivul prin care s-a urmărit prevenirea şi reducerea consumului de alcool şi droguri a 

fost şi este permanent în atenţia noastră de mai mulţi ani. El antrenează şi motivează întregul 

personal didactic din instituţia noastră şi cabinetele de asistenţă psihopedagogică. Daca nu 

putem să cuantificăm / evaluăm riguros procentul de realizare a obiectivului, se poate spune cu 

certitudine că eforturile concertate şi de durată ale C.J.A.P., C.As.P., instituţiilor de învăţământ, 

precum şi ale celorlalte instituţii comunitare abilitate vor conduce în final la reducerea acestui 

fenomen, ceea ce presupune implicit şi o bună activitate de prevenţie. 
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 3. PROIECTE IMPLEMENTATE  în anul şcolar 2009 – 2010, Centrul Judeţean de Resurse 
şi de Asistenţă Educaţională, Centrul Judeţean şi Cabinetele de Asistenţă 
Psihopedagogică: 
a) Managementul carierei - Sem. I – Sem. II - oct. 2009 – mai 2010  

b) Paşi spre viaţa de liceu! - Sem. I – Sem. II oct. 2009 – iun. 2010 

c) Puternici, dar nu violenţi! - Sem. I – Sem. II oct. 2009 – iun. 2010 

d) Start pentru o viaţă sănătoasă! - Sem. I – Sem. II  oct. 2009 – mai 2010 

e) Prevenirea violenţei în şcoală! - Sem. I – Sem. II  oct. 2009 – mai 2010 

f) Prezenta ta conteaza! - Sem. II  ian. 2010 – mai 2010 

g) Grădiniţa mea iubita, bine te-am găsit! - Sem. I  oct. 2009 – ian 2010 

h) Învaţă să trăieşti sănătos! - Sem. I  oct. 2009 – ian 2010 

i) Fii responsabil!  - Sem. I  oct. 2009 – ian 2010 

Parteneri 

• Asociatia Europrotector Craiova  

• Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj  

• Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj;  

• Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Gorj;  

• Inspectoratul Judeţean de Poliţie Gorj; 

• Direcţia Judeţeană pentru Tineret Gorj 

• Autoritatea de Sănătate Publică Gorj 

• Cabinetele de asistenţă psihopedagogică 

• Unităţi de învăţământ din judeţul Gorj 

 

3. Centrul şcolar pentru educaţie incluzivă Târgu Jiu 
a. Asigurarea resurselor materiale  

  Obiective:  

• Întreţinerea şi conservarea bazei materiale existente 

• Îmbogăţirea bazei materiale a şcolii 

1.     Spaţii pentru învăţământ – săli de clasă, cabinete logopedice, suficiente, împărţite judicios, 

mobilier nou, dotare cu material didactic bună şi foarte bună calitate 

2.     Biblioteca: peste 11.000 de volume. În semestrul I dotare cu carte prin programul MECT 

3.   Ateliere şcolare: 3 ateliere cu dotare bună şi foarte bună 

4.   Baza sportivă: 2 săli de sport şi o sală de kinetoterapie, bine dotate cu materiale şi 

echipament sportiv 
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5.  Alte spaţii: ludoteca finalizată şi inaugurată la 01.09.1009, clubul elevilor şi clubul de serbări 

dotate cu mobilier nou în semestrul I 2009. 

6. Echipamente I.T.: cabinet de informatică 16 calculatoare, birouri şi cabinete dotate cu 

calculatoare, imprimante  şi soft educaţional 

 

b.  Asigurarea resurselor umane 
Activitatea Centrului s-a desfășurat cu un număr de 76 persoane personal didactic și 5 

persoane personal didactic auxiliar și 10 norme personal nedidactic. Beneficiarii au fost în 

număr 165 elevi. 

 

c. Desfăşurarea procesului instructiv – educativ 
Obiective: 

1. Îmbunătăţirea calităţii proiectării didactice 

2. Oferta disciplinelor la decizia şcolii în concordanţă cu 

specificul şcolii, particularităţile de vârstă şi gradul de 

deficienţă  

3. Creşterea calităţii actului instructiv-educativ şi 

terapeutic 

  

Calitatea proiectării didactice: realizată la timp şi de calitate 

de toate cadrele didactice în concordanţă cu curriculum naţional şi oferta educaţională a şcolii. 

Vizată de responsabilii comisiilor metodice şi conducerea unităţii. O copie se găseşte la direcţie; 

Prezentarea opţionalelor: opţionale propuse de cadrele didactice în funcţie de nivelul clasei, 

caracteristicile psihosociale ale elevilor, cunoştinţele, deprinderile şi aptitudinile acestora cu 

respectarea prevederilor planurilor de învăţământ şi recomandărilor metodologice; 

Calitatea predării: calitatea predării bună şi foarte bună scoasă în evidenţă în urma activităţii de 

asistenţă la ore, şi rezultatele la învăţătură la sfârşitul anului; 

 

 
Lecție fizioterapie 

d. Activitatea metodică și de perfecţionare 

• Activitatea de perfecţionare prin comisii metodice 

Obiective: 

Prefecţionarea profesională la nivelul şcolii prin activităţile comisiilor metodice pe domenii de 

activitate; 
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Participarea tuturor cadrelor dicatice  la activităţi prin implicare directă: întocmire de referate-

dezbatere sau lecţii deschise. 

a. Comisii metodice: 
a) Comisia metodică de educaţie specială; 

b) Comisia metodica a învăţătorilor şi profesorilor educatori; 

c) Comisia  Metodica  a  Profesorilor  de  Terapia  Tulburărilor  de  Limbaj ; 

d) Comisia Metodică a Cadrelor Didactice de Sprijin; 

e) Catedra tehnică  coordonată. 

Fiecare comisie metodică sau catedră şi-a întocmit programul managerial şi graficul 

activităţilor metodice ( o activitate în fiecare lună). Activitatea a fost monitorizată, coordonată 

metodologic şi evaluată de responsabilul cu perfecţionarea de la nivelul unităţii de învăţământ:  

Iată câteva din cele mai interesante teme abordate: 

• ,,Rolul parteneriatelor educaţionale, a muncii de voluntariat și impactul lor social “ 

• „Fiecare copil pe care îl instruim  este un OM dăruit societăţii"     

• “Examinarea laturii morfo-sintactice a limbajului scris la puberii cu deficienţă mintală 

uşoară”      

• ”Repere strategice pentru definirea unui curriculum în condiţiile educaţiei integrate” 

• „Importanta legumelor și fructelor în hrana omului”  

      Consiliul profesoral a funcționat in, 2009 cu un efectiv de 76 cadre didactice (profesori 

psihopedagogie speciala, invadatori și profesori educatori, învățători și profesori itineranți, 

maiștri și ingineri). 

    b. Comisia Internă de evaluare continuă: 
Obiective: 

1. depistarea şi diagnosticarea elevilor cu dificultăţi de învăţare de la şcolile cuprinse în 

programul de sprijin, după cum urmează: 

• Sc. Gen. Nr. 3 Rovinare – 8 elevi 

• Gradinita Nr. 1 Rovinari – 12 copii 

• Gradinita cu P.P Rovinari – 7 copii 

• Sc. Gen. ,, Voievod Litovoi” – 19 elevi 

• Sc. Gen. ,, Ghe. Tatarascu” – 5 elevi 

•       Sc. Gen. Nr. 1 Bumbesti Jiu – 4 elevi 

• Sc. Gen. ,, Ec. Teodoroiu” – 4 elevi 

• Lic. de Muzica și Arte Plastice – 8 elevi 
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• Sc. Gen. Nr. 1 Rovinari – 6 elevi 

• Gradinita Nr. 3 Rovinari – 2 copii 

• Gradinita Nr. 4 Rovinari – 4 copii 

2. Evaluări elevilor cu învăţământ la domiciliu în localităţile: Tg. Jiu, Crasna și Larga.. 

3. Evaluarea din punct de vede psihologic şi pedagogic a 137 copii veniţi la sediul  comisie. 

4. Formularea de recomandări de terapie  logopedică a copiilor prezentaţi la comisie, a celor din 

şcolile din oraş şi judeţ şi s-au; 

5. Completarea certificatelor de evaluare şi orientare şcolară cu menţionarea recomandărilor ; 

6. Înregistrarea în registrul de evidenţă al centrului a certificatelor de evaluare şi orientare 

şcolară ; 

7.  Monitorizarea activităţii de sprijin ; 

8. Repartizarea pe clase de studiu a elevilor deficienţi mintal din centrul şcolar ;  

 9. Informarea şi consilierea cadrelor didactice care lucrează cu copii cu dificultăţi de 

învăţare, precum şi a părinţilor acestora. 

c. Comisia de Evalurea şi Asigurarea Calităţii  
Obiective:  

- Întocmirea portofoliul Comisiei (manualul de autoevaluare personalizat, strategia 

și regulamentul de organizare și funcţionare ale comisiei, planul managerial, 

organigrama , dosarul cu politici și proceduri proprii;   

- Au fost completate formularele de monitorizare interna corespunzătoare 

perioadei 2009 , în care au identificate punctele tari şi punctele slabe, dificultăţile 

şi succesele și au fost trimise la ISJ Gorj;  

- Colectarea dovezilor corespunzătoare descriptorilor celor opt principii cuprinse în 

manualul de asigurare a calităţii;  

- A fost pregătită vizita de monitorizare externa , în vederea obţinerii autorizării 

parţiale pentru filiera tehnologică 

- Completarea formularelor de monitorizare interna corespunzătoare perioadei 

2009 , în care au identificate punctele tari şi punctele slabe, dificultăţile şi 

succesele;  

- Elaborarea de proceduri referitoare la monitorizare a activităţilor din cadrul 

comisiilor metodice, procedura de evaluare a competenţelor profesionale, 

procedura de 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. 
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e. Activităţi educative şi cultural artistice desfăşurate  
În semestrul I al anului şcolar 2009 elevii 

C.S.E.I. au participat şi desfăşurat o paletă largă şi 

variată de activităţi cultural-artistice cu ocazia 

următoarelor evenimente. 

 

 
Festivalul Liviu Dafinescu

• „Muzeele vorbesc despre Unire „  - activitate în 

parteneriat cu Muzeul „ Alexandru Ştefulescu” 

Tg.Jiu - programul activităţii conţine : vizitarea 

muzeului, prezentarea evenimentelor de la 1 

Decembrie 1918. 

• „ 24 Ianuarie în conştiinţa românilor” – semnificaţia zilei de 24 Ianuarie 1859, realizarea 

unor desene pe această temă - „Eminescu – poetul neamului românesc”– activitate în 

parteneriat cu Liceul de Muzică şi Arte Plastice „ Constantin Brăiloiu” Tg.Jiu - programul 

activităţii conţine : recital de versuri , prezentarea vieţii şi activităţii literare a marelui 

poet, expoziţie de carte, audiţie muzicală a celor mai frumoase versuri . 

• „Miss Smărăndiţa şi Mister Nică” concurs organizat în parteneriat cu Liceul de Muzică şi 

Arte Plastice Constantin Brăiloiu Tg.Jiu - programul a conţinut momente literar – 

artistice susţinute de elevii LMAP C-tin Brăiloiu, probe la care au fost supuşi concurenţii 

( şase fete, şase băieţi), premierea câştigătorilor. 

• Program artistic dedicat zilei de 8 Martie 2009 

• Program artistic dedicat zilei de 1 iunie 2009 

• Program artistic prezentat cu ocazia ercului pedagogic al cadrelor didactice de sprijin – 

15 mai 2009 

• Serbarea Crăciunului- 10 decembrie 2009 

Dans Popular 

1. “Iată vine Moş Crăciun”- program de colinde 

2. Obiceiuri de iarnă;Capra ,Sorcova 

3. “Dansul iernii”  

4.”Iarna ne-a sosit în zori”-cântece şi poezii  

5. Glume dramatizate 

6. Dans modern cu pompoane 

7. Dans ţigănesc 

8. Trupa de percuţionişti”System” 
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• Program artistic cercul directorilor 25 noiembrie 2009 Centrul Şcolar pentu Educaţie 

Incluzivă Tg-Jiu: 

1) Sceneta „vizita” de I.L.Caragiale        

2) „Dansul Căluşarilor„ 

3) „Dans ţigănesc” 

4) „Dans cu Pompoane” 

5) „Dansul Clovnilor” 

6) „Trupa De Percuţie „System” 

Echipa pentru pregătirea progranmelor artistice: Marcu Daniela, Sgondea Simona, 

Muscaliuc  Dorina, Dospina Elena, Popescu Maria, Ţăpurin Adriana, Giurma Constantina, Tufişi 

Maria. 

Activitatea prezentată la Cercul Directorilor a fost reluată şi prezentată pentru a fi filmată 

de televiziunea Gorj TV. 

Totul s-a desfăşurat într-o atmosferă de bucurie, veselie de sărbătoare.  Copii au fost 

motivaţi să participe deoarece după fiecare serbare activitatea a fost prezentată pe 

retroproiector, unde ei au analizat ce au făcut bine şi unde au greşit . 

 

f. Activitatea sportivă  
În 2009 activităţile sportive desfăşurate de C.S.E.I. Tg-Jiu au fost: 

1.Cupa Suseniului – Ediţia a IV-a - desfăşurată în data de 23.09.2009, unde am participat 

cu un număr de 20 de elevi. Probele impuse de concurs au fost: 

  - atletism; 

  - tenis de masă; 

  - şah; 

  - aruncarea cercului. 

 Toţi elevii participanţi la concurs s-au bucurat de premii care au constat în cupe, diplome 

şi cadouri.  

 Aş remarca evoluţia foarte bună a următorilor elevi: 

- Tatu Maria – locul I la tenis de masă, locul II la atletism; 

- Ilinca Marinela – locul I la atletism; 

- Murariu Emil – locul I la atletism. 

    2. Cupa 1 Decembrie la tenis de masă – competiţie dedicată zilei de 1 Decembrie. 

La concurs au participat toţi elevii şcolii care au abilităţi pentru acest sport. 

 La final elevii câştigători au fost premiaţi cu diplome şi tricouri. 
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VI. DEZVOLTAREA ANTREPRENORIALĂ A JUDEȚULUI GORJ  
1. S.C. Parc Industrial Gorj S.A. Bumbesti-Jiu 

 a fost înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 16/2003. 
  După transmiterea suprafeţei de 1,2 ha din patrimoniul Consiliului Judeţean Gorj către 

Consiliul Local Bumbeşti-Jiu, S.C. Parc Industrial Gorj S.A. Bumbeşti-Jiu are în prezent în 

administrare 17,4 ha teren, spaţii destinate producţiei şi depozitării şi dispune de căi de acces 

către aceste spaţii. 

Energia electrică este asigurată, în prezent, de S.C. U.M. SADU S.A. fiind încheiat un 

contract pe perioadă nedeterminată în acest sens. 

Apa potabilă şi industrială  necesară este asigurată de S.C APA REGIO GORJ S.A.  

Având în vedere pierderile mari din reţele, Consiliul Judetean Gorj a proiectat şi finanţat  

lucrările de  refacere a  instalaţiei de apă din incinta Parcului Industrial. 

Scopul exclusiv al S.C „Parc Industrial Gorj” S.A este de a realiza, în calitate de 

societate comercială-administrator, exploatarea parcului industrial pe bază de contracte 

comerciale încheiate între societatea comercială administrator „Parc Industrial Gorj” S.A şi 

persoane juridice române sau sucursale/ reprezentanţe ale companiilor din străinătate, după 

caz, care pot desfăşura activităţi specifice parcurilor industriale.  

         În anul 2009, activitatea S.C. Parc Industrial Gorj S.A. a fost marcată de criza 

economică datorită lipsei de lichidităţi a agenţilor economici care îşi desfăşoară activitatea în 

incinta parcului. Astfel, S.C. Parc Industrial Gorj S.A. a avut la 31.12.2009 creanţe restante în 

valoare  de  86.650,11  lei.           

Creanţele cele mai vechi şi cele mai mari se înregistrează la patru societăţi comerciale  

respectiv: S.C. BARIA  IMPEX PROD S.R.L., S.C. CHANCE PROD CONSTRUCT S.R.L., S.C. 

FRAPET FOREST S.R.L. şi S.C. HERAMAVI S.R.L., toate aceste societăţi fiind notificate, în 

repetate rânduri, în vederea achitării debitelor restante.   

Conducerea S.C. Parc Industrial Gorj S.A. nu a reziliat contractele acestor societăţi  

considerând că în actualul context economic este necesară încercarea de menţinere a acestora 

în  Parcul Industrial. 

  Obiectivele principale realizate în anul 2009 

1. Atragerea  investitorilor  printr-o mai bună mediatizare a facilitaţilor oferite 

În Parcul industrial şi-au desfăşurat activitatea 11 societăţi:  

- S.C. Industrial Eumeca S.R.L. Bumbeşti-Jiu, obiect de activitate – confecţii metalice; 

- S.C. Confex Cyrano S.R.L. Bumbeşti-Jiu, obiect de activitate – croitorie în sistem Lhon; 

- S.C. Frapet Forest S.R.L. Bumbeşti-Jiu, obiect de activitate – prelucrarea lemnului; 

- S.C. Heramavi S.R.L. Târgu-Jiu, obiect de activitate – prelucrarea lemnului; 
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- S.C. Soymex S.R. L. Bumbeşti-Jiu, obiect de activitate – confecţii metalice; 

- S.C. Pro Sole Invest S.R. L. Bumbeşti-Jiu, obiect de activitate – confecţii metalice; 

- S.C. Alturism S.R.L. Târgu-Jiu, obiect de activitate – recuperare a deşeurilor metalice; 

- S.C. Chirtech Serv S.R. L. Bumbeşti-Jiu, obiect de activitate – confecţii metalice; 

- S.C. Pirelli @ C. Eco Tehnology Ro S.R.L., obiect de activitate – Fabrică de filtre auto; 

- S.C. Chance Prod Construct S.R.L., obiect de activitate – panouri construcţii; 

- S.C. Baria Impex S.R.L., obiect de activitate – brichetare rumeguş. 

   

În acest sens este de remarcat prezenţa firmei PIRELLI @ C. ECO TEHNOLOGY RO S.R.L., 

care a realizat în Parcul Industrial Gorj o fabrică de filtre auto, cea mai mare investiţie a unei 

societăţi  străine realizată în judeţul Gorj. 

  

2. Menţinerea Parcului Industrial într-o permanentă stare de funcţionalitate şi  curăţenie 
prin lucrări executate la  clădiri,  la  căile de acces şi  la spaţiile verzi 
În acest sens, Consiliul Judeţean Gorj a demarat realizarea proiectului de executare a unei 

instalaţii de apă în incinta  S.C. Parc Industrial Gorj S.A., în vederea înlocuirii  reţelei uzate 

existente . 

 Indicatori economico-financiari: 
 - venituri totale……………………………135.016 lei (RON); 

   - cheltuieli totale.................................... 146.130 lei (RON); 

   - impozit pe profit...............................................0 lei (RON); 

   - pierderea exerciţiului............................ .11.114 lei (RON); 

Bilanţul contabil a fost întocmit conform normelor privind întocmirea, verificare şi centralizarea 

bilanţurilor contabile ale agenţiilor economici pe anul 2009 după balanţa de verificare a 

conturilor sintetice la 31.12.2009. 

Menţionăm că  S.C. Parc Industrial Gorj S.A. nu are datorii la bugetul de stat. 
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VII. PROTECȚIA MEDIULUI 
 

1. Gestionarea deşeurilor    
  În conformitate cu Ordonanța  nr.21/2002, Consiliul Județean are atribuțiuni în acordarea de 

asistență tehnică, sprijin și îndrumare  autorităților administrației locale în domeniul gospodăririi 

localităților. 

 Gospodărirea localităților și implementarea programelor cu caracter social               
- Prin hotărârea de consiliu nr. 48/2009 s-a lansat concursul cu premii pentru cele mai 

îngrijite și curate localități. În fiecare lună, a fost  verificat procentul de îndeplinire a celor 18 

criterii din hotărâre, au fost corectate împreună cu primarii, după care au fost punctate. Primele  

6 localități au fost evidențiate pentru premiere, în funcție de numărul de puncte obținute. 

- În  conformitate  cu H.G. 600/2009 privind stabilirea beneficiarilor de ajutoare alimentare 

care provin din stocurile de intervenție comunitare destinate categoriilor de persoane cele  mai  

defavorizate  din România și urmare a dispoziției nr.361/01.07.2009 emisă de  președintele 

Consiliului Judetean Gorj, SJGDAS  a fost nominalizată  ca reprezentant al consiliului pentru 

îndeplinirea atribuțiunilor ce-i revin privind implementarea programului, după cum urmează: 

• Încheierea protocolului pentru spațiile de depozitare 

• Incheierea acordurilor cu terții (respectiv primăriile) 

• Intocmirea listelor nominale cu beneficiarii  

• Primirea și recepționarea produselor  

• Întocmirea graficului de livrări către beneficiarii finali 

• Livrarea produselor alimentare din depozit către primării 

• Distribuirea produselor alimentare către persoanele defavorizate  împreună cu 

reprezentanții primăriilor 

• Intocmirea documentației privind rambursarea cheltuielilor de  depozitare și transport a 

produselor alimentare  

• Intocmirea actelor ce trebuie transmise la APIA 

• Întocmirea raportului anual 

S-au primit în depozitul vamal 679,4 tone făină și 195,84 tone zahăr, în  valoare de 

1.877.880 ron pentru  un număr de 44.271 persoane. 

            Deoarece nu toți beneficiarii s-au prezentat pentru ridicarea produselor respective, s-a 

creat un stoc care a permis redistribuirea către  mai mulți beneficiari care au fost eligibili între 

data distribuirii și  redistribuirii. Această activitate s-a desfășurat pe parcursul a șapte luni. 
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 Acțiuni voluntare 
Salariații S.J.G.D.A.S Gorj au participat efectiv, alături de alte instituții, la o serie de 

acțiuni voluntare:  

- salubrizarea Văii Jiului, acțiune cu caracter curativ, dar și educativ, 

- plantarea pomilor pe terenuri cu pericol potential de alunecare (Baia de Fier) sau în zone cu 

rol de protecție (în jurul depozitului ecologic pentru  deșeuri, în parcul dendrologic de la 

Preajba). 

 Acțiuni comune cu alte instituții            
- Membru în grupul  tehnic ce monitorizează salubrizarea cursurilor de apă, a podurilor și 

podețelor.  

- Membru în comisia comună a județelor Hunedoara și Gorj, de  monitorizare și 

salubrizare a cursului superior al râului Jiu, cu termen  permanent.    

 Participarea la elaborarea de strategii 
‐ Participarea la elaborarea Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor, în 

cadrul grupului de lucru. 

 

2. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ADIS 
În luna ianuarie 2009, urmare a eliberării certificatului de înscriere în Registrul Asociațiilor și 

Fundațiilor, a luat ființă ADIS Gorj, organizată pe structura SJGDAS, în ceea ce privește 

conducerea și execuția.  

Înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară în domeniul Serviciilor publice de 

Salubrizare „ADIS Gorj” a reprezentat o condiţie obligatorie pentru realizarea la nivelul judeţului 

Gorj a unui sistem integrat de gestionare a deşeurilor. 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară în domeniul Serviciilor publice de Salubrizare „ADIS 

Gorj” este constituită dintr-un număr de 59 de unităţi administrativ-teritoriale asociate, 

coordonate de judeţul Gorj, prin Consiliul Judeţean  Gorj, la care se mai adaugă cererea de 

aderare din partea municipiului Târgu-Jiu, cerere ce va fi supusă spre adoptare Adunării 

Generale a „ADIS” Gorj.  

În data de 10.06.2009 s-a iniţiat procedura de licitaţie pentru delegarea gestiunii prin 

concesiune a serviciului public de salubrizare la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale: oraşul 

Bumbeşti-Jiu şi comunele: Aninoasa, Bălăneşti, Bolboşi, Dăneşti, Dragoteşti, Leleşti, Mătăsari, 

Muşeteşti, Schela, Slivileşti, Stăneşti, Turcineşti, membre ale „ADIS” GORJ pentru activităţile de 

precolectare, colectare şi transportul deşeurilor municipale, inclusiv a deşeurilor toxice 

periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu regim special. 
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Valoarea fondurilor care au putut fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de 

achiziţie publică a fost de 15.800.904 lei, fără T.V.A.  
Durata pentru care s-a  încheiat contractul este de 6 ani de la semnarea acestuia de către 

ambele părţi, cu posibilitate de prelungire. 

 

3. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ADIA 
     Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Adia” a fost înființată în anul 2007, rezultând din 

asocierea judeţului Gorj prin Consiliul Judetean Gorj, Municipiul Tg-Jiu, Municipiul Motru, Orașul 

Tg-Carbunesți, orașul Bumbești-Jiu si orașul Ticleni, având un patrimoniu inițial de 6000 Ron. 

     Scopul Asociației ADIA a fost și este realizarea în comun de proiecte de dezvoltare a 

infrastructurii aferente Serviciilor publice de alimentare cu apa și de canalizare la nivelul fiecarei 

Autorități Locale. 

      Forma de gestiune este gestiunea indirecta prin delegarea unei parți din sarcini și 

responsabilitați către un operator comun unic –Aparegio Gorj S.A. 

       În cursul anului 2008, Operatorul Aparegio a întreprins măsurile necesare obținerii finanțării 

proiectului ,,Extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și apă uzată în jud. Gorj”, 

proiect în valoare de 289.964.096 lei fără T.V.A. 

        În urma licitațiilor ca au avut loc în anul 2009 au fost încheiate contracte ferme pentru 

servicii și lucrări, astfel: 

° Asistență tehnică pentru managementul proiectului pentru implementare –

contract nr.7776/169 semnat la data de 08.12.2009, valoarea fiind de 7.263.155 lei fără T.V.A,  

ordinul de începere fiind emis la data de 18.01.2010; 

° Asistență tehnică pentru supervizarea lucrarilor, contractul fiind  semnat la data 

de 14.05.2009, valoarea fiind de 9.861.600 lei fara T.V.A,  ordinul de incepere fiind emis la data 

de 01.06.2009; 

° Reabilitare și extindere stație de epurare Tg-Jiu, contractul fiind semnat la data 

de 07.07.2009, valoarea fiind de 57.553.294 lei fara T.V.A,  ordinul de începere fiind emis la 

data de 04.08.2009; 

° Lucrări la sursele de apa și stație tratare în Municipiul Motru, contractul fiind 

semnat la data de 16.12.2009, valoarea fiind de 6.176.041 lei fara T.V.A; 

° Lucrări la sursele de apa și statie tratare în orasul Bumbesti-Jiu, contractul fiind 

semnat la data de 16.12.2009, valoarea fiind de 5.593.748 lei fără T.V.A; 

° Lucrări la stația de epurare în orașul Bumbesti-Jiu, contractul de lucrări fiind 

semnat la data de 15.12.2009, valoarea fiind de 8.260.083,93 lei fara T.V.A; 
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° Lucrări la stațiile de epurare în orașele Tg-Carbunesti și Țicleni, contractul fiind 

semnat la data de 12.11.2009 cu o valoare de 12.381.365,60 lei fără T.V.A,  ordinul de începere 

fiind emis la data de 15.12.2009. 

 

4. Proiecte și studii de îmbunătățire a calității mediului 
 Proiectul „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” – având ca obiect realizarea 

documentaţiilor tehnico-economice la faza SPF şi SF pentru investiţii în sisteme de 

management al gunoiului de grajd pentru un număr de 75 de localităţi vulnerabile la poluarea cu 

nitraţi, printre care şi localitatea Băleşti – judeţul Gorj. 

Proiectul, în valoare de 50 de milioane de Euro, finanţat de Guvernul României printr-un 

împrumut de la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, este implementat în 

perioada 2008 - 2013. 

Obiectivele generale urmărite în cadrul acestui proiect constau în: 

- Realizarea unor platforme pentru colectarea gunoiului de grajd și a gunoiului menajer; 

- Lucrări de reabilitare a păşunilor; 

- Plantarea de perdele vegetative pentru protecţia cursurilor de apă; 

- Reabilitarea sau extinderea sistemelor de canalizare şi tratare a apelor uzate în zone în care 

poluarea este iminentă; 

- Promovarea aplicării Codului de bune practici agricole. 

În paralel cu aceste investiţii de mediu, tot în cadrul acestui proiect va fi întărită colaborarea cu 

Administraţia Naţională "Apele Romane" şi alte instituţii, de la nivel naţional sau judeţean, 

implicate în implementarea Directivei Nitraţi, în scopul monitorizării calităţii apei şi urmăririi 

implementării planurilor de acţiune, pentru protecţia resurselor de apă împotriva poluării cu 

nutrienţi. 

 Proiectul „Extinderea şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare 
din judeţul Gorj”, proiect depus de către S.C. APAREGIO  GORJ S.A. – structură în cadrul 

căreia Consiliul Judeţean Gorj are calitatea de acţionar. 

Proiectul presupune investiţii privind tratarea şi distribuţia apei potabile, precum şi 

colectarea şi tratarea apelor uzate pentru cinci oraşe situate în Judeţul Gorj. Totalul populaţiei 

din zona de alimentare cu apă potabilă este de 144.000 locuitori.  

În zona de proiect aproximativ 77% din populaţia avută în vedere este racordată la instalaţiile de 

producţie şi de distribuţie a apei şi 54% are acces la serviciile centralizate de evacuare. Restul 

populaţiei ramase depinde de dispozitivele locale care, în majoritatea cazurilor, nu sunt 

standard. Reţelele au deficienţe majore care duc la volume foarte mari de apă ce urmează a fi 

 
159 



Consiliul Județean Gorj                 Raportul Președintelui 2009 
 

tratată. Marea majoritate a apei este extrasă de la surse de apa de suprafaţa, dar oraşele mai 

mici depind de apa subterană. Tratarea apei este necorespunzătoare şi nu asigură calitatea 

apei si standardele de siguranţa în conformitate cu directivele UE. Deşi Târgu Jiu, cel mai mare 

oraş, dispune de o staţie de tratare a apei, multe deversări directe afectează negativ Râul Jiu. 

Partea din apa uzată care este trimisă către staţia de epurare nu este tratată corespunzător, 

cauzând astfel o continuă poluare.  

Valoarea totală a proiectului fără TVA este de 322.592.032 lei. 
 Proiectul „Sprijin pentru AM POS Mediu în vederea pregătirii portofoliului de 

proiecte finanţate prin Axa 2 din POS Mediu” - finanţat din POS Mediu, Axa Prioritară 6, 

“Asistenţă Tehnică”. Prin această axă, Uniunea Europeană finanţează pregătirea de proiecte 

majore pentru accesarea fondurilor comunitare, prin POS Mediu, Axa prioritară 2 – Dezvoltarea 

sistemelor integrate de gestionare a deşeurilor. 

În prima etapă a asistenţei tehnice, echipa de proiect va pregăti un Master Plan în domeniul 

deşeurilor, în judeţul Gorj. Master Planul identifică, pentru o perioadă de 30 de ani, măsurile 

necesare pentru realizarea unui sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Gorj, în 

conformitate cu obligaţiile legale şi cele generate din reglementările legislaţiei europene. Grupul 

ţintă al proiectului include populaţia întregului judeţ. 

Beneficiarul proiectului, AM POS Mediu, va plăti echipa de consultanţă Asocierea ISPE 

Bucureşti – EPEM Grecia, iar Consiliul Judeţean Gorj, în calitate de beneficiar final, va utiliza 

Master Planul rezultat pentru depunerea unui proiect major pe Axa 2 din POS MEDIU. 

 Proiectul “Consolidarea potenţialului de aplicare a tehnicilor durabile de 
remediere a mediului - Aplicarea fitoremedierii în România” a fost implementat de o echipă 

formată din consultantul flamand Ecorem n.v. - lider de proiect, Universitatea Hasselt din Belgia 

– sub-contractor, Universitatea Constantin Brâncuşi din Târgu Jiu, Universitatea de Nord din 

Baia Mare, Agenţiile pentru Protecţia Mediului din judeţele Gorj, Botoşani, Maramureş, 

Suceava, Consiliul Judeţean Maramureş, Consiliul Municipal Baia Mare. 

Proiectul este finanţat în cadrul Programului de cooperare dintre Guvernul Flandrei şi ţările 

din Europa Centrală şi de Est. 

Scopul proiectului este: Introducerea de tehnici durabile pentru rezolvarea problemelor 

comune de mediu, realizarea unui schimb de expertiză România – Flandra şi consolidarea unei 

reţele de fitoremediere România-Flandra-Cipru. 

Consiliul Judeţean Gorj, alături de ceilalţi parteneri din România, a asigurat suportul logistic 

în cadrul proiectului, a încurajat utilizarea soluţiilor promovate de proiect la remedierea  solurilor 

contaminate şi a participat cu experţii săi la sesiunile de instruire.  
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Fitoremedierea este o metodă de folosire a plantelor, arbuştilor şi copacilor pentru 

înlăturarea contaminărilor din sol şi apă.  

Obiectivul iniţiativei este promovarea fitoremedierii la toate nivelurile prin seminarii şi 

schimburi de informaţii, formare profesională, informarea societăţii civile etc. Fitoremedierea nu 

afectează solul sau mediul înconjurător, propune o imagine atractivă şi costuri relativ reduse. 

Foloseşte soarele ca sursă de energie şi reduce răspândirea contaminării. 
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VIII. EVIDENȚA PERSOANELOR 
 
Scopul Direcţiei Comunitare Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Gorj este acela de 

a exercita competenţele ce îi sunt date prin lege pentru punerea în aplicare a prevederilor 

actelor normative care reglementează activitatea de evidenţă a persoanelor, precum şi de 

eliberare a documentelor, în sistem de ghişeu unic, îndeplinind atribuţiile prevăzute de 

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

publice comunitare de evidenţă a persoanelor. 

 

1. Activităţi pe linie de management 
În anul 2009, în colaborare cu direcţia de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean, a fost 

elaborată documentaţia pentru programul finanţat din fonduri europene „Servicii europene 
pentru cetăţeni”. Acest program face parte din Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii 

Administrative” - Axa prioritară 2: „Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice, 

cu accentul pus pe procesul de descentralizare” - Domeniul major de intervenţie 2.2: 
„Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor”. 

 Scopul programului îl reprezintă creşterea calităţii serviciilor publice de evidenţă a 

persoanelor din judeţul Gorj prin facilitarea accesului la aceste servicii, în vederea obţinerii 

actelor de identitate şi de stare civilă a persoanelor netransportabile, internate în unităţi sanitare 

ori de ocrotire socială, care locuiesc în localităţi izolate sau aflate la distanţe mari faţă de sediile 

serviciilor locale de evidenţă a persoanelor din judeţul Gorj. 

Grupurile ţintă: Funcţionarii publici cu atribuţii de primire şi verificare a cererilor şi  

documentelor aferente, de preluare a imaginii solicitanţilor şi de eliberare a actelor de identitate 

şi de stare civilă, din cadrul Direcţiei Comunitare Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Gorj şi a 

serviciilor publice comunitare locale. 

Creşterea calităţii serviciilor prestate către cetăţeni este un obiectiv urmărit atât de către 

Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Gorj, cât şi de toţi factorii implicaţi în 

organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor. La 

nivelul Direcţiei este implementat din anul 2008 sistemul de management al calităţii conform 

standardelor SR EN ISO 9001:2001. 

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 

 
162 



Consiliul Județean Gorj                 Raportul Președintelui 2009 
 

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. 

A fost monitorizată în permanenţă respectarea procedurilor din manualul calităţii, iar în 

cursul lunii septembrie a avut loc auditul de verificare al sistemul de management al calităţii, 

nefiind constatate neconformităţi. 

A fost acordat sprijin de specialitate primăriilor oraşului Tismana şi comunelor Stoina, 

Padeş, Băleşti şi  Teleşti pentru elaborarea documentaţiei specifice privind înfiinţarea de noi 
servicii publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor în baza Ordonanţei Guvernului 

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

evidenţă a persoanelor.  

La această dată, serviciile de la Tismana, Padeş, Stoina, Băleşti şi Teleşti au obţinut avizul 

de înfiinţare de la Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de date şi sunt 

în aşteptarea avizului de la Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici.  

La solicitarea unor autorităţilor locale, Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţă a 

Persoanelor Gorj a început demersurile pentru rearondarea pe linie de evidenţă a persoanelor 

a unor comune de la un SPCLEP la altul. 

Având în vedere necesitatea pregătirii profesionale continue, trimestrial au avut loc 

convocări ale şefilor SPCLEP şi lucrătorilor regim evidenţa persoanelor, ocazii cu care au fost 

prelucrate aspecte pe linie de evidenţă a persoanelor, precum aspecte prezentate la 

convocările metodologice ale I.N.E.P., dispoziţiile transmise, aspecte de noutate ale activităţii 

pe linie de ghişeu unic – paşapoarte (cu participarea unui ofiţer din cadrul S.P.C.E.E.P.S. Gorj), 

măsuri în vederea prevenirii falsurilor prin substituire de persoană, temele de pregătire 

profesională. 
Un capitol special a fost dedicat prelucrării actelor normative şi radiogramelor I.N.E.P. 

privind alegerile prezidenţiale. În scopul stabilirii unor măsuri concrete şi viabile la nivelul 

serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, la nivelul D.C.J.E.P. Gorj a fost 

întocmit Planul de măsuri pentru desfăşurarea activităţilor circumscrise alegerilor prezidenţiale 

nr. 1254/29.09.2009 care a vizat coordonarea activităţilor cu caracter general şi specific în 

perioada premergătoare alegerilor prezidenţiale şi zilele de 22.11. şi 06.12.2009. 

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 
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la sediul instituţiei, cât şi pe centre zonale, ocazie cu care au fost prelucrate dispoziţiile legale şi 

metodologice în domeniu şi au fost dezbătute aspectele ridicate de către ofiţerii de stare civilă.  

De asemenea, la iniţiativa D.C.J.E.P. Gorj s-a desfăşurat în perioada 27-30.10.2009 cursul 

„Managementul structurilor de stare civilă”  la care au participat 27 de ofiţeri de stare civilă din 

judeţ. 

Pe linia prevenii faptelor de corupţie, tot în datele de 16.01.2009 şi 22.10.2009 a fost 

efectuat un instructaj privind prevenirea şi combaterea faptelor de corupţie cu personalul 

propriu şi al S.P.C.L.E.P., în baza Planului de măsuri şi acţiuni al DCJEP Gorj privind 

prevenirea şi combaterea faptelor de corupţie pentru anul 2009 nr. 3/05.01.2009, cu 

participarea domnului comisar-şef de poliţie Georgescu Titi - şeful Serviciului Control din cadrul 

I.N.E.P., a unui reprezentant al Biroului Anticorupţie pentru judeţul Gorj şi a unui ofiţer din carul 

Serviciului de Informaţii şi Protecţie Internă Gorj. La ultimul instructaj a fost prelucrată 

informarea D.G.A. nr. 1161773/14 din 08.09.2009. La nivelul judeţului Gorj nu au fost semnalate 

fapte de corupţie în care să fi fost implicat personalul SPCEP. 

În vederea aplicării în cadrul serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor a 

prevederilor Concepţiei Integrate de Pregătire a personalului instituţiilor / structurilor implicate în 

procesul de aderare a României la spaţiul Schengen, ale Planului de acţiuni pentru 

intensificarea pregătirii personalului M.A.I. şi personalului serviciilor publice comunitare de 

evidenţă a persoanelor, Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Gorj a 

desfăşurat activităţi trimestriale de pregătire în domeniul Schengen, a protecţiei datelor 
cu caracter personal şi protecţiei informaţiilor clasificate în baza documentelor şi 

materialelor puse la dispoziţie de către Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor. 

D.C.J.E.P. Gorj şi serviciile publice comunitare locale au desfăşurat acţiuni de mediatizare a 

obligaţiilor dispuse de art. 18 alin. (2) şi alin. (3), a sancţiunilor prevăzute de art. 42 din O.U.G. 

nr. 97/2005, precum şi a documentelor necesare eliberării actelor de identitate. 

Un alt subiect al intervenţiilor în mass-media l-a constituit transferarea competenţei 

privind aprobarea cererilor de transcriere a extraselor/certificatelor de stare civilă ale cetăţenilor 

români domiciliaţi în judeţul Gorj, procurate din străinătate, de la Inspectoratul Naţional pentru 

Evidenţa Persoanelor către primarul unităţii administrativ-teritoriale de la locul de domiciliu al 

solicitantului, cu avizul prealabil al Direcţiei Comunitare Judeţene de Evidenţă a Persoanelor 

Gorj, începând cu data de 15.06.2009. 

De asemenea, cetăţenii au fost informaţi şi cu ajutorul mass-media asupra programului 

de lucru prelungit al serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor în perioada 23.10. 

- 06.12.2009.  
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În toate cele 82 de interviuri, conferinţe de presă sau comunicate de presă activitatea 

serviciilor de evidenţă a persoanelor a fost reflectată favorabil.  

În perioada 12-18.04.2009, Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Gorj şi  

serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor din judeţ au făcut obiectul 

controlului complex metodologic efectuat de către un colectiv de control din cadrul 
Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa Persoanelor, ce a urmărit modul de cunoaştere şi 

aplicare a legislaţiei şi metodologiilor de lucru pe linie de management, evidenţa persoanelor, 

stare civilă, informatică, personal şi logistică, fiind verificată activitatea din perioada 2006-

30.03.2009. 

 Raportul cu principalele concluzii rezultate în urma efectuării acestui control relevă 

eficienţa activităţii de îndrumare, sprijin şi control metodologic a serviciilor locale de evidenţă a 

persoanelor desfăşurată de către Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor 

Gorj prin Serviciul Evidenţa Persoanelor şi Biroul de Stare Civilă, fiind obţinut calificativul 
FOARTE BINE. 

 

2. Activităţi pe linie de evidenţă a persoanelor 
În baza atribuţiilor de coordonare şi control metodologic, Serviciul Evidenţa Persoanelor 

a efectuat pe parcursul acestui an, conform Graficului anual şi în conformitate cu Planul-cadru 

pentru efectuarea controalelor complexe de sprijin şi îndrumare metodologică pe linie de 
management, evidenţa persoanelor şi informatică, un număr de 33 activităţi la serviciile 

publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor.  

Nu au fost  constatate probleme deosebite, care să fi făcut obiectul unor abateri grave, 

neconformităţile constatate fiind remediate pe loc sau în termenele stabilite prin procesele-

verbale de control. În vederea remedierii neconformităţilor constatate au fost transmise 

S.P.C.L.E.P. adrese cuprinzând măsurile care trebuie dispuse de către şeful serviciului local, 

precum şi termenele de raportare la D.C.J.E.P. privind modul de realizare a măsurilor stabilite.  

Rămân însă în atenţie următoarele aspecte de natură să afecteze calitatea listelor 

electorale şi realizarea în bune condiţii a recensământului populaţiei şi al locuinţelor, care se va 

desfăşura în luna octombrie 2011, care trebuie să se afle în continuare în atenţia 
autorităţilor locale : 

• situaţia particulară a municipiului Târgu Jiu unde, în etape succesive s-au schimbat 

denumirile străzilor, apoi s-au renumerotat imobilele, astfel încât apar situaţii de genul în 

care membrii unei familii figurează cu adrese diferite, deşi în fapt locuiesc în acelaşi imobil, 
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sau situaţii în care persoane care figurează în baza de date cu aceeaşi adresă locuiesc în 

fapt în imobile diferite.  

• faptul că există localităţi unde imobilele nu sunt numerotate. 

Menţionăm că D.C.J.E.P. Gorj s-a implicat, în măsura pe care o permite cadrul legal, în: 

- clarificarea neconcordanţelor dintre nomenclatorul S.N.I.E.P. şi cel existent în evidenţa 

Primăriei Tg. Jiu, în cursul anului 2009. Dovadă stau numeroasele adresele prin care s-a 

solicitat Primăriei Tg. Jiu - Serviciul Urbanism reglementarea acestor neconcordanţe şi 

informările adresate  conducerii Primăriei, secretarului municipiului Tg. Jiu şi viceprimarului care 

coordonează activitatea Serviciului Urbanism; 

- transmiterea către consiliile locale din judeţ, în cursul anului 2009, a unor informări în 

care se reiterează prevederile art. 49 alin. (4) şi (5) din O.U.G. nr. 97/2005 – obligaţia acestora 

de a comunica B.J.A.B.D.E.P. Gorj, în scris, despre înfiinţarea, desfiinţarea sau schimbarea 

denumirii străzilor, anexându-se copiile hotărârilor consiliilor locale prin care s-au înfiinţat, s-au 

desfiinţat sau s-au schimbat denumirile străzilor;  

- distribuirea către primării, în data de 03.07.2008,  a unui model de Adeverinţă din 

Registrul agricol care include şi o rubrică destinată numărului de imobil, spre a fi utilizat în mod 

unitar, la nivelul întregului judeţ.   

Urmare şi a demersurilor anterior menţionate, în cursul anului 2008 la nivelul 

municipiului Târgu Jiu, în baza H.C.L. nr. 33/28.01.2008, s-a realizat alocarea numerelor 

poştale imobilelor din municipiu şi a fost aprobat un nou nomenclator stradal cu imobilele tip 

bloc. 

Totodată, s-a generalizat acţiunea de atribuire a numerelor de imobil la nivelul 

comunelor judeţului. 

Din informaţiile pe care le deţinem de la serviciile locale, la  această dată nu se 
regăseşte numărul de imobil pe Adeverinţele din Registrul agricol eliberate de primăriile: 

- oraş Tismana, com. Băleşti (parţial), com. Dăneşti, com. Padeş, com. Stăneşti 

(D.P.C.L.E.P. Tg. Jiu); 

- com. Albeni, com. Logreşti, com. Vladimir, com. Bustuchin (parţial), com. Scoarţa 

(parţial) (S.P.C.L.E.P. Tg. Cărbuneşti); 

- oraş Rovinari (parţial), com. Bîlteni (parţial), com. Negomir (parţial), com. Urdari 

(parţial), com. Cîlnic, com. Fărcăşeşti (S.P.C.L.E.P. Rovinari; 

- oraş Novaci (parţial), com. Crasna (parţial), com. Bengeşti-Ciocadia (S.P.C.L.E.P. 

Novaci). 
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Alte 10 activităţi de sprijin şi îndrumare metodologică pe linie de ghişeu unic au fost 

desfăşurate de lucrători ai Serviciul de Evidenţă a Persoanelor împreună cu lucrători ai 

Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple Gorj în baza 

Planurilor comune de verificare la S.P.C.L.E.P. Motru, Tg. Cărbuneşti, Rovinari, Novaci şi 

Bumbeşti Jiu. Nu au fost constatate neconformităţi pe această linie. 

În contextul alegerilor prezidenţiale, având în vedere importanţa deosebită pe care o au actele 

de identitate pentru cetăţenii români, precum şi în interesul rezolvării operative a tuturor 

situaţiilor existente care să permită identificarea corectă a cetăţenilor, prevenind astfel 

tentativele de substituire a identităţii, punerea în legalitate cu acte de identitate a cetăţenilor 
constituie principala preocupare a serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor 

de pe raza judeţului Gorj. 

Activităţile întreprinse pe această linie de către serviciile publice comunitare de evidenţă 

a persoanelor s-au desfăşurat în baza Planului de măsuri comun DCJEP – IPJ Gorj nr. 

30/1223/11.01.2008 pentru diminuarea numărului de persoane care nu au solicitat eliberarea 

actelor de identitate în termenul prevăzut de lege, ce are la bază Protocolul de colaborare 

I.N.E.P.-I.G.P.R. nr. 82103/10893 din 2004 pentru realizarea sarcinilor comune pe linie de 

evidenţă a persoanelor, precum şi a Dispoziţiei nr. I/1882 din 06.11.2009 a domnului chestor 

principal de poliţie Dan-Valentin Fătuloiu – secretar de stat, şeful Departamentului Ordine şi 

Siguranţă Publică privind desfăşurarea activităţilor specifice pentru reducerea numărului 

persoanelor care nu au solicitat eliberarea actelor de identitate în termenele prevăzute de lege. 

Astfel, în cursul anului 2009 au fost efectuate două acţiuni constând în selectarea din 

Registrele Locale de Evidenţă a Persoanelor a persoanele restanţiere şi editarea listelor 
pentru verificări în teren. Aceste liste au fost preluate de către D.C.J.E.P. Gorj care le-a 

înaintat, pe bază de adresă, şefilor de poliţii municipale şi orăşeneşti, inclusiv pentru posturile 

de poliţie arondate. 

După primirea listelor, lucrătorii de poliţie au adus la cunoştinţa persoanelor înscrise pe 

liste, pe bază de semnătură, obligativitatea solicitării unui act de identitate la împlinirea vârstei 

de 14 ani, respectiv în locul celui expirat, şi au restituit procesele-verbale completate către 

S.P.C.L.E.P. care arondează localitatea de domiciliu a persoanei. Până la sfârşitul anului au 

fost primite de la structurile de ordine publică un număr de 4282 referate de verificare în teren. 

În baza acestora,  lucrătorii de evidenţă au persoanelor făcut menţiunile corespunzătoare 

privind restanţele justificate şi au continuat verificările, după caz, în R.N.E.P. – 3308 persoane, 

la starea civilă – 310 persoane, paşapoarte – 102 persoane. 
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La solicitarea autorităţilor administraţiei publice locale, a instituţiilor sau a persoanelor 

interesate, în anul 2009 au fost întreprinse în condiţiile art. 51 din H.G. nr. 1375/2006 un număr 

de 97 acţiuni cu camera mobilă, fiind puse în legalitate pe linie de evidenţă a persoanelor un 

număr de 416 persoane netransportabile sau internate în unităţi sanitare ori de ocrotire socială, 

reţinute, arestate ori execută pedepse privative de libertate sau care locuiesc în localităţi izolate 

sau aflate la distanţe mari de serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor.  

Urmare acţiunilor anterior menţionate, în anul 2009 au fost eliberate 36012 acte de 
identitate, din care 34678 cărţi de identitate şi 1334 cărţi de identitate provizorii. 

Privind persoanele restanţiere pe linie de evidenţă a persoanelor, la data de 
31.12.2009, la nivelul judeţului Gorj numărul total al acestora era de 4987 (2031 din anii 

anteriori şi 2956 din anul 2009), din care 1364 la 14 ani (675 din anii anteriori şi  689 din anul 

curent) şi 3623 la expirare (1356 din anii anteriori şi 2267 din anul curent). 

În urma preluării în baza de date a informaţiilor din procesele-verbale de verificare în 

teren a persoanelor restanţiere înaintate serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a 

persoanelor de către structurile de ordine publică din judeţ, rezultă că din totalul de 4987, 1439 

reprezintă restanţe justificate – 436 la prima eliberare şi 1003 la expirare.  

Dintre cele 1439 persoane care din diferite motive nu au solicitat eliberarea unui act de 

identitate în termenul prevăzut de lege 408 sunt plecate în străinătate, 428 sunt plecate în alte 

localităţi din ţară, 69 sunt posibil decedaţi, 20 – reţinuţi, arestaţi, 490 – necunoscuţi la adresă, 

iar 24 – alte cazuri. 

Având în vedere necesitatea aplicării în practică a exigenţelor Uniunii Europene în 

legătură cu situaţia persoanelor asistate în unităţile sanitare şi de protecţie socială, 

monitorizarea situaţiei privind punerea în legalitate pe linie de evidenţă a persoanelor  a 
asistaţilor şi minorilor instituţionalizaţi în unităţile sanitare şi de protecţie socială 

reprezintă o altă coordonată importantă a activităţii DCJEP. 

În baza Protocolului privind activităţile desfăşurate în vederea punerii în legalitate pe linie 

de stare civilă şi de evidenţă a persoanelor a asistaţilor şi copiilor instituţionalizaţi în unităţile 

sanitare şi de protecţie socială încheiat între 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, au fost efectuate 231 controale la unităţile sanitare şi de protecţie 

socială, fiind puse în legalitate pe linie de evidenţa persoanelor un număr de 229 de persoane 

cu acte de identitate sau vize de reşedinţă.  

 
168 



Consiliul Județean Gorj                 Raportul Președintelui 2009 
 

Cu aceste ocazii au fost reinstruiţi factorii de răspundere cu privire la obligaţiile legale ce 

le revin pe această linie şi s-a urmărit identificarea persoanelor neînregistrate la starea civilă ori 

nepuse în legalitate pe linia actelor de identitate. 

 În acest sens s-a avut în vedere personalul căruia îi revin sarcini directe pe această linie 

din secţiile de maternitate, pediatrie, centre de plasament (completarea declaraţiilor în vederea 

stabilirii identităţii mamei, art. 19 şi art. 23 din Legea nr. 119/1996 privind înregistrarea la starea 

civilă a copiilor abandonaţi de părinţi etc.). 

 Personalul din unităţile sanitare şi de ocrotire socială a fost reinstruit în legătură cu 

caracteristicile, forma şi conţinutul actelor de identitate în scopul prevenirii folosirii documentelor 

false, precum şi cu privire la prevederile O.U.G. nr. 97/2005 cu referire în mod special la 

stabilirea domiciliului minorului. 

La solicitarea Spitalului orăşenesc Turceni, D.C.J.E.P. Gorj a acordat sprijin în vederea 

punerii în legalitate pe linie de evidenţă a persoanelor a unui număr de 19 bolnavi internaţi la 

secţia de psihiatrie având actele de identitate expirate, precum şi a unei persoane cu identitate 

necunoscută. 

  D.C.J.E.P. coordonează activităţile de producere şi distribuire a cărţilor de alegător 
pentru tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani şi nu sunt în posesia acestor documente. 

Astfel, trimestrial au fost efectuate selecţiile din bazele de date locale pentru tinerii care 

au împlinit 18 ani în cursul trimestrului anterior, în anul 2009 fiind produse de către BJABDEP 

Gorj un număr de 4010 cărţi de alegător.  
Punerea în practică a conceptului ghişeu unic la nivelul celor 5 servicii publice 

comunitare locale de evidenţă a persoanelor care preiau acte în acest sistem  (Motru, Tg. 

Cărbuneşti, Rovinari, Novaci, Bumbeşti Jiu), s-a concretizat în cursul anului 2009, în primirea un 

număr de 882 cereri de eliberare a paşapoartelor simple, care au fost transmise Serviciului 

Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple Gorj. După confecţionarea 

paşapoartelor, acestea au fost predate serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a 

persoanelor spre a fi înmânate solicitanţilor.  

Conceptul de „ghişeu unic” a suferit o altă trunchiere serioasă a semnificaţiei sale odată 

cu punerea în circulaţie a paşaportului biometric (în judeţul Gorj începând cu data de 

30.10.2009). Astfel, dacă iniţial  „ghişeul unic” la nivelul serviciilor de evidenţă a persoanelor se 

referea la posibilitatea depunerii la acelaşi „ghişeu” a cererilor pentru obţinerea certificatelor de 

stare civilă, actelor de identitate, paşapoartelor, permiselor de conducere, certificatelor de 

înmatriculare şi a plăcilor cu numere de înmatriculare, datorită modificării cadrului legislativ, la 
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această dată „unificarea ghişeelor” priveşte doar certificatele de stare civilă şi actele de 

identitate.  

A fost asigurată aprovizionarea serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a 
persoanelor cu imprimatele necesare activităţii de evidenţă a persoanelor distribuite de 

Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor, inclusiv a celor care sunt puse la dispoziţia 

cetăţenilor în mod gratuit. 

În contextul alegerilor prezidenţiale, D.C.J.E.P. Gorj a coordonat activităţile cu 

caracter general şi specific, una dintre principalele preocupări fiind pe linia actualizării listelor 
electorale permanente. În acest sens, au fost dispuse măsuri astfel încât serviciile locale să 

realizeze actualizarea la zi a bazelor de date locale conform modificărilor intervenite în statutul 

civil al persoanelor, domiciliul sau reşedinţa acestora, pierderea/dobândirea drepturilor 

electorale şi corectării erorilor din bazele de date. Au fost solicitate şi primite de la primării,  în 

avans, borderourile de decedaţi aferente lunilor octombrie şi noiembrie şi au fost actualizate 

Registrele Locale de Evidenţă a Persoanelor. 
Totodată, s-a urmărit asigurarea unui program de lucru flexibil cu publicul la nivelul 

serviciilor locale. Astfel, primirea şi soluţionarea cererilor pentru eliberarea actelor de identitate 

s-a desfăşurat în perioada 20.10. - 06.12.2009 în cadrul unui program de lucru zilnic stabilit 
între orele 08.00-20.00, inclusiv în zilele de sâmbătă, iar în zilele de duminică 22.11 şi 06.12 

între orele 08.00-21.00. 
Pentru creştere calităţii datelor din Registrele Locale/Judeţene/Naţionale de Evidenţă a 

Persoanelor, Serviciul Evidenţa Persoanelor a coordonat pe parcursul acestui semestru 

activităţile aferente eliminării din bazele de date a CNP - urilor duble. 

De asemenea,  Serviciul Evidenţa Persoanelor a coordonat activităţile legate de 

asigurarea coerenţei Registrului Naţional de Evidenţă a Persoanelor cu informaţiile privind 

actele de deces emise de oficiile de stare civilă din cadrul primăriilor în perioada 2000-2008.  

 La solicitarea I.P.J. Gorj, cu avizul prealabil al I.N.E.P, au fost desemnaţi doi poliţişti din 

cadrul Serviciului Evidenţa Persoanelor care au participat la măsuri de asigurare şi menţinerii a 

ordinii şi liniştii publice cu ocazia desfăşurării celor două tururi de scrutin pentru alegerile 

Preşedintelui României. 

În urma ultimului scrutin nu au fost semnalate neconformităţi în ce priveşte conţinutul 

listelor electorale, iar activitatea structurilor de evidenţă a persoanelor din judeţ nu a făcut 

obiectul aprecierilor negative din partea instituţiilor implicate în alegeri, formaţiunilor politice ori 

media locală.  
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În ce priveşte activitatea desfăşurată pe linia Legii nr. 677/2001 pentru protecţia 
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a 
acestor date, furnizările de date cu caracter personal s-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 de Supraveghere. 
Pe parcursul lunilor mai-iunie s-a desfăşurat activitatea de renotificare a SPCLEP, în 

sensul actualizării coordonatelor de contact şi a capitolului privind datele cu caracter special. 

Pe parcursul anului 2009 la nivelul judeţului Gorj au fost efectuate un număr de 69512 

verificări în evidenţele proprii, din care: pentru Ministerul Administraţiei şi Internelor - 55299,  

pentru Ministerul Apărării Naţionale – 95, pentru alte ministere – 11829, pentru agenţi economici 

– 180, iar pentru persoane fizice – 2109. 

Au fost soluţionate un număr de 6230 cereri de furnizare a datelor cu caracter personal, 

adresate instituţiei noastre de diferite persoane fizice şi juridice. 

Nu au fost înregistrate solicitări privind exercitarea drepturilor prevăzute de art. 13-14 din 

Legea nr. 677/2001. 

Privind activitatea pe linie de informatică, începând cu luna ianuarie 2009 a devenit 

funcţională conectarea tuturor serviciilor de evidenţa persoanelor pe baza de date 
judeţeană, iar de la sfârşitul lunii martie s-a realizat conectarea cu baza de date centrală. 

Lucrătorii Serviciului de Evidenţă a Persoanelor au asigurat monitorizarea conectării 

D.C.J.E.P. şi S.P.C.L.E.P. prin VPN la RCVD prin nodul de la BJABDEP Gorj, nefiind semnalată 

nici o  disfuncţionalitate. Funcţionarea acestei reţele la parametrii stabiliţi prin normele tehnice 

specifice reprezintă o condiţie esenţială pentru trecerea la emiterea cărţii electronice de 

identitate începând cu data de 01.01.2011. 

În luna februarie a avut loc o instruire a tuturor utilizatorilor privind modul de lucru în 

reţea, stocarea datelor şi riscurile existente în ce priveşte sistemele informatice şi de 

comunicaţii. 

În scopul creşterii operativităţii transmiterii şi recepţionării unor documente ce privesc 

îndeplinirea obligaţiilor de serviciu pe linie de evidenţă a persoanelor şi stare civilă, a fost 

conceput şi a devenit funcţional începând cu data de 06.05.2009, prin reţeaua VPN, un serviciu 

de mesagerie electronică criptată gratuit între D.C.J.E.P. Gorj şi serviciile publice comunitare 

locale de evidenţă a persoanelor. Astfel s-a redus substanţial timpul de informare şi de punere 

în aplicare a noilor prevederi normative şi metodologice, precum şi timpul de soluţionare a unor 

lucrări de interes operativ, realizându-se totodată o economie însemnată de hârtie, toner şi alte 

consumabile. 
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Începând cu luna septembrie a devenit funcţional serverul FTP al Inspectoratului 

Naţional pentru Evidenţa Persoanelor, astfel că a crescut operativitatea transmiterii şi 

recepţionării unor documente ce privesc îndeplinirea obligaţiilor de serviciu pe linie de evidenţă 

a persoanelor şi stare civilă, a radiogramelor I.N.E.P., precum şi a documentele elaborate de 

către DCJEP Gorj către/de la toate serviciile de evidenţă a persoanelor din ţară. 

În baza radiogramei I.N.E.P. nr. 580364/08.05.2009, s-au desfăşurat activităţile specifice 

având ca scop obţinerea accesului la Registrul Local/Judeţean/Naţional de Evidenţă a 

Persoanelor pentru personalul cu atribuţii pe linie de stare civilă în scopul soluţionării lucrărilor 

pentru care au competenţă, având în vedere modificarea cadrului legislativ pe linie de stare 

civilă, acestea fiind în curs de desfăşurare. 

Site-ul Direcţiei a fost reproiectat şi este în permanenţă actualizat în vederea  informării 

corecte a vizitatorilor acestuia. 

 

3. Activităţi pe linie de stare civilă 
Lucrătorii Biroului Stare Civilă au efectuat în conformitate cu graficul anual, un număr de 70 

activităţi de sprijin, îndrumare şi control metodologic, dintre care  2 la municipii, 7 la oraşe 

şi 61 controale la comune, ocazie cu care nu au fost întâlnite situaţii deosebite, deficienţele 

constatate fiind remediate pe loc ori în scurt timp în baza notelor de constatare întocmite, 

fiecare dintre acestea cuprinzând aspectele verificate şi termenele de remediere a deficienţelor. 

Obiectivul prioritar al celor cinci funcţionari angajaţi ai acestui birou a fost verificarea modului 

de organizare a activităţii şi respectarea dispoziţiilor legale de către ofiţerii de stare civilă din 

cadrul primăriilor de pe raza judeţului.  

 Acolo unde, cu ocazia verificărilor, s-au constatat nereguli referitoare la asigurarea 

securităţii documentelor de stare civilă ori alte aspecte despre care s-a considerat oportun a fi 

aduse la cunoştinţa primarului localităţii, au fost întocmite un număr de 52 informări scrise.  

 A fost luată măsura sancţionării contravenţionale cu avertisment a ofiţerilor de stare 

civilă delegaţi de la primăriile Albeni, Prigoria, Stăneşti, Rovinari şi Bolboşi pentru încălcarea 

prevederilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă. 

La solicitarea consiliilor locale au fost efectuate 3 deplasări în vederea participării la 

operaţiunea de predare-primire a documentelor de stare civilă, având în vedere desemnarea de 

noi ofiţeri delegaţi. Cu ocazia acestor deplasări, au fost efectuate atât controale ale activităţii de 

stare civilă, cât şi instruirea noilor persoane desemnate în acest sens. 

 În perioada analizată, o altă activitate importantă a fost aceea de primire a dosarelor 

privind solicitarea transcrierii unor certificate de stare civilă emise de către autorităţile străine. 
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În acest sens, în perioada 01.01-06.07.2009 au fost verificate şi înaintate către I.N.E.P. în 

vederea obţinerii aprobării 76 dosare de transcriere din care 55 de naştere, 9 de căsătorie şi 12 

de deces. În perioada 07.07. - 31.12.2009, după modificarea legislaţiei în vigoare, au fost 

avizate de către D.C.J.E.P. Gorj 125 de referate de transcriere, din care 97 de naştere, 22 de 

căsătorie şi 6 de deces.  

Tot în această perioadă au mai fost avizate 101 dosare de rectificare a actelor de stare 

civilă.  

S-au întocmit 29 de dosare de schimbare de nume pe cale administrativă, în toate 

acestea fiind date dispoziţii de admitere de către  Preşedintele Consiliului Judeţean.                                           

 O mare parte din programul de lucru a fost afectată, în intervalul de timp analizat, 

activităţii desfăşurate în arhiva cu registre de stare civilă a Direcţiei, fiind operate de către 

funcţionarii Biroului Stare Civilă în registrele de exemplarul II un număr de 11235 menţiuni. 
 De asemenea, la solicitarea instituţiilor prevăzute de lege, au fost eliberate 288 extrase 
de pe actele de stare civilă. 

 În semestrul II au fost încheiate un număr de 11 căsătorii mixte între cetăţenii români şi 

străini. 

 La nivel de judeţ, activitatea pe linie de stare civilă a fost analizată în 47 de şedinţe ale 

consiliilor locale.  

Având în vedere faptul că una din atribuţiile specifice ale biroului constă în asigurarea 
pentru toate primăriile de pe raza de competenţă a materialelor şi documentelor cu regim 
special, în această perioadă au fost ridicate de la I.N.E.P. un număr de 21000 certificate de 

stare civilă, dintre care 9000 de naştere, 6000 de căsătorie, 6000 de deces, precum şi 72 de 

registre, dintre care 20 de naştere, 24 de căsătorie şi 28 de deces. Pe plan local, au fost 

distribuite către primării 14750 certificate de stare civilă ( 6500 de naştere, 3550 de căsătorie, 

4700 de deces), 49 registre de stare civilă (20 de naştere, 8 de căsătorie şi 20 de deces ), 

precum şi 2550 ml. cerneală specială. 

În vederea aplicării unitare pe raza judeţului a dispoziţiilor de linie, Biroul de Stare Civilă a 

asigurat în această perioadă transmiterea către primării a radiogramelor I.N.E.P., având 

totodată şi rolul de coordonator al activităţii de judeţ prin acordarea de sprijin şi consultanţă de 

specialitate acolo unde s-a solicitat. 
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IX. SITUAŢII DE URGENŢĂ 
 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Lt. col. Dumitru Petrescu" al Judeţului 
Gorj (I.S.U.J. GORJ), este serviciul public deconcentrat, structura profesionistă din 

cadrul Sistemului Judeţean de management al situaţiilor de urgenţă şi funcţionează în baza 

actelor normative în vigoare privind Sistemul Naţional de Management pentru Situaţii de 

Urgenţă. 

ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE 

Pe parcursul anului 2009 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Gorj 

precum şi serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă locale au fost alertate 

pentru gestionarea unui număr de 674 situaţii de urgenţă - media fiind de 1,8/zi şi a 

intervenit la 478 situaţii de urgenţă din care 188 pentru stingerea incendiilor. 

Au mai fost monitorizate 196 situaţii de urgenţă în anul 2009, astfel: 35 situaţii de 

urgenţă în urma fenomenelor meteorologice periculoase; 12 fenomene distructive de origine 

geologică (11 alunecări de teren şi un cutremur); 5 poluări accidentale şi 7 eşecul utilităţilor 

publice; 1 epidemie; 18 incendii; 114 arderi necontrolate; 3 acţiuni pentru protecţia comunităţilor 

şi 1 asistenţa persoanelor, pentru gestionarea acestora intervenind Serviciile Voluntare şi 

Private pentru Situaţii de Urgenţă, cetăţeni alte instituţii publice, operatori economici sub 

coordonarea C.J.S.U./C.L.S.U.  

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Lt.col. Dumitru Petrescu" al judeţului Gorj a 

participat la căutarea şi scoaterea a 8 persoane înecate. 
Serviciile Voluntare şi Private pentru Situaţii de Urgenţă au intervenit şi au participat în 

cooperare cu ISU Gorj din totalul celor 478 intervenţii la 153, cu aportul total a 827 voluntari şi 
1102 civili ceea ce reprezintă o medie de 12 persoane/intervenţie. 

Secretariatul Tehnic Permanent a asigurat convocarea membrilor Comitetului Judeţean 

pentru Situaţii de Urgenţă Gorj în 12 şedinţe din care: 

• o şedinţă ordinară a C.J.S.U. Gorj  în data de 03.07.2009 pentru analiza activităţii în 

semestrul I 2009; 

• 6 şedinţe extraordinare ale C.J.S.U. Gorj pentru adoptarea documentelor operative 

necesare desfăşurării activităţii şi luarea deciziilor imediate în cazul evenimentelor 

prognozate; 

• 5 şedinţa extraordinare ale Grupurilor de suport tehnic din cadrul C.J.S.U. Gorj pentru 

desfăşurarea unor activităţi de pregătire privind gestionarea unor situaţii de urgenţă 

generate de cutremure, accidente chimice sau incendii la fondul forestier. 
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În anul 2009 au fost primite un număr de 30 avertizări meteorologice (28 COD 

GALBEN, 2 COD PORTOCALIU) şi 19 avertizări hidrologice (16 COD GALBEN, 3 COD 

PORTOCALIU) de la instituţiile abilitate în domeniu. 

Au fost organizate şi s-au desfăşurat 4 aplicaţii complexe de pregătire cu 

angrenarea şi a altor componente ale sistemului judeţean de management al situaţiilor de 

urgenţă (Servicii Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă, Servicii Private pentru Situaţii de 

Urgenţă, Sistemul de Gospodărire a Apelor, Inspectoratul Judeţean de Poliţie, Inspectoratul 

Judeţean de Jandarmi, Serviciul de ambulanţă, etc). 

 Finanţare bugetară aprobată de Consiliul Judeţean Gorj pe anul 2009 
Pentru I.S.U. Gorj -  „Ordine publică şi siguranţă naţională” pe capitolul de finanţare bugetară 

61.02.05, Consiliul Judeţean a aprobat bugetul pe anul 2009 în sumă de 110.000 lei, cheltuiala efectivă 

fiind în sumă de 94.340 lei, sumă destinată : 

- achiziţionării de furnituri de birou (rechizite, imprimate, tipizate) - 238 lei;  

- achiziţionării de bunuri de natura obiectelor de inventar – 700 lei şi carburanţilor – 12.500 lei;  

- plăţii bunurilor de întreţinere, serviciilor de reparaţii şi utilităţi publice, în sumă de 80.902 lei  - 

pentru buna desfăşurare a activităţilor pe care le execută personalul angajat din cadrul sediului II al 

I.S.U. Gorj situat în str. Tismanei (energie electrică, apă, canalizare, gaze, revizii tehnice, asigurări auto 

etc.).  

Fondurile alocate au fost utilizate în proporţie de 85,76 % din total, realizându-se o 
economie de 15.660 lei. 

Activitatea de control şi îndrumare pentru prevenirea situaţiilor de urgenţă şi de 

intervenţie în cazul producerii unor astfel de evenimente, s-a concretizat în planificarea, 

organizarea şi executarea a 685 de controale de prevenire (822 în 2007) din care 225 la 

operatorii economici, 193 la localităţi, 128 la instituţii, 58 la serviciile voluntare pentru 

situaţii de urgenţă, 32 la obiective de investiţii, 10 la obiective SEVESO, 6 la societăţile de 

proiectare şi 3 la punctele de comandă. Controalele de fond şi tematice pentru prevenirea 

situaţiilor de urgenţă au fost direcţionate în special către clădirile publice şi cu aglomerări de 

persoane, unităţi din domeniile ocrotirii sănătăţii, de îngrijire şi cazare a copiilor 

instituţionalizaţi, bătrânilor şi persoanelor cu handicap, turismului, educaţiei şi cultelor, 

obiectivele silvice, precum şi către operatorii economici ce distribuie carburanţi, 

complexe comerciale (supermarket-uri) etc. 
Activitatea de asanare a muniţiei rămase neexplodate s-a materializat prin 

executarea a 14 misiuni, respectiv 5 proiectile explozive, 1 grenadă ofensivă, 5 grenade 

defensive, 1 bombă de aruncător, 1 lovitură A.G. 

 
175 



Consiliul Județean Gorj                 Raportul Președintelui 2009 
 

Referitor la activitatea de pregătirea populaţiei aceasta s-a concretizat prin: 

- pregătirea personalului de conducere din cadrul administraţiei publice judeţene şi 

locale cu atribuţii în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, a membrilor 

comitetului judeţean şi comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă, centrelor operative şi 

celulelor de urgenţă, a inspectorilor şi personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul 

protecţiei civile şi apărării împotriva incendiilor, precum şi a personalului din serviciile 

publice voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă s-a executat prin cursuri organizate în 

cadrul Centrului Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de 

Urgenţă şi Centrului Zonal de pregătire Craiova. Procentul de participare la cursuri fiind de 

67,85%; 

-  pregătirea personalului instituţiilor, operatorilor economici şi localităţilor prin 

desfăşurarea a 21 instruiri, fiind prezentate pericolele potenţiale de incendiu, probabilitatea 

de apariţie, consecinţele pe care le presupun pentru viaţa oamenilor, mediu şi bunurile 

materiale precum şi modul de comportare pe timpul situaţiilor de urgenţă. 

- populaţia şi personalul serviciilor voluntare şi private pentru   situaţii de 
urgenţă a fost pregătită prin participarea la cele 60 de aplicaţii cu S.V.S.U/S.P.S.U, 23 

exerciţii de alarmare, 2 exerciţii de testare a planului de urgenţă externă, 30 exerciţii de 

evacuare din care 18 în caz de incendiu şi 12 în caz de protecţie civilă (cutremur şi 

inundaţii). În   acest   context   s-a   organizat   şi   desfăşurat   faza   judeţeană  şi 

interjudeţeană a   concursurilor profesionale ale serviciilor voluntare şi private pentru 

situaţii de urgenţă. 

- pregătirea elevilor s-a desfăşurat prin parcurgerea temelor de specialitate şi prin 

activităţi extraşcolare incluse în cadrul programelor şi planurilor activităţilor de profil, în funcţie 

de particularităţi şi vârstă. De asemenea s-a desfăşurat Campania de educare preventivă 

a preşcolarilor şi elevilor „O casă sigură, o viaţă în plus” în 80 de unităţi de învăţământ 

ale judeţului Gorj, la care au participat 6.146 elevi şi preşcolari şi un număr de 330 cadre 

didactice. 

 Au fost organizate şi desfăşurate concursurile cercurilor de elevi „Prietenii 

Pompierilor" şi „Cu viaţa mea apăr viaţa", iar în unităţile şcolare din judeţ au fost derulate 

activităţi de informare şi conştientizare a riscurilor de inundaţii cu tema „Toţi împotriva 

inundaţiilor".  
 Este demn de remarcat faptul că la faza naţională  a concursului „Cu viaţa mea apăr 

viaţa” a fost obţinut locul II la ciclurile gimnazial şi liceal de echipajul Şcolii generale nr. 1 Ţicleni, 

respectiv echipajul Grupului Şcolar Industrial de Petrol Ţicleni.  

 
176 



Consiliul Județean Gorj                 Raportul Președintelui 2009 
 

În scopul informării populaţiei şi a diferitelor categorii socioprofesionale 

asupra tipurilor de riscuri generatoare de situaţii de urgenţă, a măsurilor de prevenire a 

acestora precum şi a comportamentului care trebuie urmat în cazul manifestării diferitelor 

tipuri de riscuri au fost întocmite şi editate aproximativ o revistă, o broşură, 9 pliante, 2 afişe 

cu tiraj de 100 exemplare, articole, spoturi publicitare, etc, cu sprijinul financiar al Consiliul 

Judeţean, Direcţiei Silvice şi Inspectoratului Şcolar Judeţean Gorj. 

în ceea ce priveşte pregătirea personalului propriu în anul 2009. care a avut ca 

obiectiv profesionalizarea personalului încadrat din sursă externă, se constată o creştere cu 

aproximativ 37% a activităţilor specifice, în sensul că anul acesta au fost organizate şi s-au 

desfăşurat o serie de cursuri de iniţiere în carieră în diferite specialităţi pentru personalul 

încadrat din sursă externă, cursuri de perfecţionare şi dezvoltare a carierei şi cursuri de 

carieră pentru acordarea gradului de plutonier adjutant. Tot în acest sens au fost organizate 

şi s-au desfăşurat 4 sesiuni de pregătire în specialitate cu întreg personalul 

inspectoratului pe categorii de personal şi şedinţe de pregătire la educaţia fizică. 

în scopul informării populaţiei cu privire la activitatea Inspectoratului pentru Situaţii 

de Urgenţă Gorj, cunoaşterii şi aplicării regulilor şi măsurilor de prevenire şi stingere a 

incendiilor şi a consecinţelor negative a nerespectării acestora, au fost publicate pe 

parcursul anului 2009, în mass-media centrală şi locală, un număr de 605 materiale, 

înregistrându-se o creştere procentuală a vizibilităţii imaginii I.S.U. Gorj cu 16,4%, din care 

593 referiri pozitive şi neutre, reprezentând 97,97% şi 12 referiri nefavorabile, 
reprezentând 2,03%, (cu 6 referiri mai mult reprezentând o creştere cu 50% faţă de  anul 
2008). 

De asemenea au fost monitorizate un număr de 215 intervenţii la posturile locale, 
regionale şi centrale de radio şi televiziune, din acestea 211 referiri, reprezentând 98,1% 
au fost pozitive şi neutre şi 4 referiri, reprezentând 1,9% au fost negative. 

În baza Notei de fundamentare a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă 

nr.58353 din 11.06.2009, în perioada 06 - 09.07.2009, a fost organizată la Tg-Jiu o sesiune de 
pregătire în comun între pompierii englezi din Liverpool , din organizaţia de Salvare a 
Marii Britani (UKRO) şi pompierii români de la I.S.U.J. Gorj, pentru aprofundarea tehnicilor 

de descarcerare folosite pentru salvarea victimelor rezultate în urma accidentelor de circulaţie. 

Activitatea de pregătire s-a dovedit un real succes, urmând ca şi în anul 2010, în funcţie 

de posibilităţi, relaţiile de colaborare cu Organizaţia de Salvare a Marii Britanii să continue. 

 
177 



Consiliul Județean Gorj                 Raportul Președintelui 2009 
 

Un sprijin deosebit acordat din partea Consiliului Judeţean Gorj a constat în darea în 
administrare a spaţiilor din clădirea situată în strada Tismanei nr. 1, pentru desfăşurarea 
activităţilor de protecţie civilă din cadrul sistemului de management al situaţii de urgenţă. 

Totodată împreună cu Consiliului Judeţean şi Oficiul de Telecomunicaţii Speciale al 

Judeţului Gorj şi S.C. Comtec S.R.L s-a realizat o infrastructură modernă de informatică la noul sediu 

din cartierul Bîrseşti asigurându-se şi accesul la reţeaua internet. 
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X. SALVARE MONTANĂ 
 

Serviciului Public Judeţean Salvamont şi Salvaspeo Gorj  
În conformitate cu reglementările legale în vigoare, obiectul principal de activitate al 

Serviciul Public Judeţean Salvamont Gorj îl constituie participarea la acţiunile de prevenire a 

accidentelor în munţi şi în mediul subteran speologic, amenajarea şi întreţinerea traseelor 

turistice montane, patrularea preventivă în zonele montane cu flux turistic mare, grad de 

periculozitate ridicat şi în staţiunile montane de practicare intensivă a sporturilor de iarnă, 

deplasarea de urgenţă la locul solicitat, salvarea accidentatului sau a bolnavului, acordarea 

primului ajutor medical şi transportarea acestuia la prima unitate medicala de specialitate.  

 Acţiunile de patrulare - prevenire s-au concentrat către zonele cu mare afluenţă turistică, 

astfel : 

- In zona munţilor Cerna, Mehedinţi, Godeanu s-au efectuat peste 105 de zile/om în 

următoarele perimetre de interes turistic : Cloşani, lac Valea Mare, Izvoarele Cernei, Cerna Sat, 

Motru Sec, pe creasta munţilor Godeanu, pe traseele turistice pedestre din munţii Mehedinţi şi 

în munţii Godeanu; 

- In zona munţilor 

Vâlcan s-au efectuat peste 

180 de zile/om în 

următoarele perimetre de 

interes turistic: Lainici, 

Şusiţa, Cheile Sohodolului, 

Valea Bâlta, Vâja, Tismana, 

Valea şi Plaiul Pocruia, zona 

de alpinism Cheile 

Sohodolului, perimetrele 

speologice Runcu, Tismana, 

Pocruia şi pe cele 8 trasee 

turistice pedestre; 

- in zona munţilor Parâng s-au efectuat 86 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. 
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Aceste activităţi s-au organizat la fiecare sfârşit de săptămână şi permanent pe perioada 

vacanţelor şcolare, în cel puţin două locaţii diferite, reuşindu-se astfel asigurarea unui grad de 

răspundere la acţiuni de 100%.  

În cursul anului 2008 s-au realizat un număr de peste 900 zile patrulare/om, asistenţa la 

punctul sanitar al Bazei de Intervenţie Salvamont de la Rânca fiind asigurată în regim de 

permanenţă cu 2 -12 salvatori, în funcţie de sezon şi afluxul de turişti din zonă. 

 În vederea pregătirii specifice a salvatorilor montani s-a asigurat participarea la şcolile 

naţionale de pregătire salvamont şi s-a organizat lunar câte una - două acţiuni de pregătire 

centralizată şi omogenizare a 

salvatorilor angajaţi şi voluntari precum 

şi de atragere şi formare de noi 

salvatori candidaţi . 

 Pe lângă acestea, Serviciul 

Public Judeţean Salvamont Gorj, s-a 

implicat în activitatea de repunere în 
valoare, dezvoltare şi promovare a 
potenţialului turistic al judeţului 
Gorj, având membri în grupurile de lucru organizate la nivel judeţean şi regional, pentru 

întocmirea planului de dezvoltare socială şi economică, precum şi un membru în Comisia 

Naţională a Muntelui. 

Astfel, programele turistice concepute de noi pe specificul judeţului Gorj : „Acasă la 

Brâncuşi”, „Mânăstirile Gorjului”, „Peşterile Gorjului”, „Rânca Super-schi”, „Gorj Eco-turism” şi 

„România - Gorj - Adventure”, au fost popularizate şi promovate la Târgul Naţional de Turism al 

României din 

aprilie 2009 şi  

la două târguri 

regionale. 

Baza de date a 

Centrului de 

Informaţii 

Turistice s-a 

reactualizat în 

permanenţă şi a 

ntrului de 

Informaţii 

Turistice s-a 

reactualizat în 

permanenţă şi a 
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fost pusă la dispoziţia tuturor turiştilor interesaţi, încercându-se promovarea acesteia prin toate 

mijloacele : presă, internet, târguri turism, materiale promoţionale etc. 

De asemenea, s-a continuat  colaborarea cu studioul teritorial de radio „Radio Oltenia” în 

baza căreia, săptămânal, beneficiem gratuit de un spaţiu de emisie pentru a promova destinaţii 

turistice din judeţul Gorj.  

 Starea marcajelor şi a traseelor turistice este bună, traseele au fost verificate la 

ieşirea din iarnă, au fost refăcute potecile, podeţele şi marcajele, toate traseele beneficiind de 

panouri de informare şi săgeţi indicatoare. De asemenea, zonele expuse pericolului formării de 

avalanşe au fost semnalizate şi marcate corespunzător cu panouri de avertizare. 

În anul 2009, în zona montană a judeţului Gorj s-a răspuns la un număr de 181 de 

solicitări, majoritatea accidente specifice sporturilor de iarnă (96), alte cazuri asistate la punctul 

sanitar Rânca (24), restul, accidente specifice perioadei de vară, înregistrându-se un sigur 

deces, cazul copilului rătăcit în zona Rânca.  

 În 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. Au fost încheiate 

parteneriate de colaborare cu 18 unităţi 

de învăţământ din judeţul Gorj.  

 De asemenea, echipele de salvatori au participat la acţiuni de salvare/recuperare 
de victime din mediul acvatic (în cadrul S.P.J. Salvamont existând singurii scafandrii din judeţul 

nostru) şi din lucuri greu accesibile din mediul urban şi industrial la solicitarea I.S.U. Gorj, 

precum şi la acţiuni ale Inspectoratului Poliţiei Judeţene Gorj, în căutarea de persoane 

dispărute. Serviciul Salvamont a fost cooptat în structura complexă de intervenţie rapidă a 

Poliţiei Judeţene Gorj, în cazul semnalării de dispariţii de copii. 

 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 2009 s-a organizat o competiţie 

de automobilism /viteza pe traseu montan (doua etape de CN),  un concursuri de turism montan 

, un concurs de zbor liber  şi o competiţie locală de schi alpin . 
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De asemenea, s-a colaborat la realizarea unor emisiuni radio/TV şi a unor articole în 

presa scrisă cu caracter promoţional al potenţialului turistic al judeţului Gorj cu următoarele 

posturi de televiziune şi radio : TVR 1, TVR 2, TVR Internaţional, TVR Cultural, TVR 3 Craiova, 

Antena 1, PRO TV, Realitatea, Radio 21, Radio Craiova, Radio România Internaţional etc. 

 

 In anul 2009 s-a 

reuşit achiziţionarea unui 
nou  autoturism de teren 

adaptat cerinţelor şi 

specificului activităţii, 

mijloc de transport 

performant care permite 

reducerea timpului de 

răspuns la intervenţie şi 

realizarea de intervenţii în 

zona montană într-un regim sporit de siguranţă. Activitatea financiar-contabilă s-a desfăşurat 

bine, realizându-se o execuţie bugetară de 97 %. 

In cursul anului 2009 s-a acordat o mare atenţie selecţionării şi pregătirii de noi membri 

salvamont, reuşindu-se atestarea a doi noi membri voluntari şi promovarea acestora în echipele 

de salvatori.  

Considerăm ca a fost un an bun pentru activitatea Salvamont la nivelul judeţului Gorj, an 

în care s-a reuşit să se facă faţă tuturor solicitărilor şi, mai ales, să se menţină un nucleu 

puternic de salvatori profesionişti şi voluntari care să poată asigura activitatea de salvare 

montană „la înălţime”  
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XI. DEZVOLTAREA ȘI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII 
 

1. Investiţii    
a) Investiții proprii  

 Amenajare Secţie Oncologie – Spitalul Judeţean Gorj 
Amenajarea secţiei de oncologie a fost impusă de condiţiile improprii, insalubre şi ineficiente 

în care funcţiona această secţie, având în vedere totodată solicitările permanente care 

depăşeau capacitatea exitentă de prestare a serviciilor de asistenţă medicală de specialitate. 

Astfel în anul 2008, Consiliul Judeţean Gorj a demarat procedura de achiziţie publică de servicii 

proiectare şi ulterior procedura de achiziţie publică de lucrări. 

Din valoarea totală a lucrărilor contractate, în sumă 1.273.975,95 lei, în anul 2009 au 

executate şi decontate lucrări în valoare de 696.728,89 lei. 
În prezent, prin realizarea investiţiei, au fost create premisele necesare asigurării 

condiţiilor corespunzătoare desfăşurării actului medical în Secţia Oncologie a Spitalului de 

Urgenţă Târgu-Jiu. 

 Investiţia a fost finalizată şi recepţionată în anul 2009. 

               
Secţia Oncologie – Spitalul Judeţean Gorj 

 Reabilitarea termică a clădirii Spitalului de Pneumoftiziologie Dobriţa, comuna Runcu, 
jud. Gorj 

La Spitalul de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu”, Dobriţa, comuna Runcu, în perioada 

2008-2009 s-au aflat în execuţie lucrările de reabilitare termică prin ,,Programul Pilot privind 

reabilitarea termică a unor clădiri proprietate publică din domeniul asistenţei sociale şi ocrotirii 

sănătăţii, aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale”, aprobat prin H.G. nr. 

1868/2005.  

 În cadrul acestui program, entitatea achizitoare a fost Compania Naţională de Investiţii 

S.A., Consiliul Judeţean Gorj asigurând în anul 2009, suma de 26.870 lei, cofinanţare. 
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 Acest program a inclus şi reabilitarea centralei termice, fără reţelele termice exterioare şi 

interioare (canal termic şi instalaţii interioare). 

                
Programul Pilot privind reabilitarea termică 

 Canal termic şi instalaţie termică interioară la Spitalul Tudor Vladimirescu Dobriţa, 
judeţul Gorj (proiectare şi execuţie) 

 Pentru finalizarea în bune condiţii a ,,Programului Pilot privind reabilitarea termică a unor 

clădiri proprietate publică din domeniul asistenţei sociale şi ocrotirii sănătăţii, aflate în 

administrarea autorităţilor administraţiei publice locale”, având în vedere uzura fizică a 

instalaţiilor termice interioare şi exterioare, care generau pierderi mari de agent termic şi 

transferuri de căldură foarte mici datorită depunerilor mari de calcar pe pereţii conductelor şi 

corpurilor de încălzire, în anul 2009 s-a elaborat documentaţia tehnică şi a fost încheiat 

contractul de execuţie lucrări pentru obiectivul de investiţie ,,Canal termic şi instalaţie termică 

interioară la Spitalul Tudor Vladimirescu Dobriţa, Judeţul Gorj”. 

 În anul 2009 a fost decontată suma de 17.850,00 lei reprezentând serviciile de 

proiectare, iar din valoarea lucrărilor contractate, de 1.063.372,62 lei: lucrări în valoare de 

858.560,41 lei și 1.521,63 lei, reprezentând contravaloare taxe şi avize.   

 
Canal termic şi instalaţie termică interioară la Spitalul Tudor Vladimirescu Dobriţa 
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 Reţea de distribuţie apă în cadrul S.C. Parcul Industrial Gorj S.A. Bumbeşti-Jiu 
Urmare a solicitării transmise de S.C. PARC INDUSTRIAL GORJ S.A. BUMBEŞTI-JIU, 

privitoare la acordarea sprijinului pentru rezolvarea alimentării cu apă a societăţii şi a spaţiilor pe 

care le administrează, racordate la apă printr-o reţea care nu-i aparţinea, aceasta fiind în 

proprietatea S.C. Uzina Mecanică Sadu S.A., cu o vechime de 30 de ani, având o stare 

avansată de deteriorare, care generau pierderi mari de apă şi, implicit, costuri ridicate pentru 

apa livrată spaţiilor administrate, în anul 2009, a fost realizată o reţea proprie de distribuţie a 

apei, din polipropilenă, având cămine de apometre la fiecare consumator din cadrul parcului 

industrial, cu posibilităţi de racordare a viitorilor potenţiali utilizatori de spaţii.  

Prin realizarea investiţiei, ca urmare a unei minime şi optime îmbunătăţiri a condiţiilor de 

funcţionare, există premisele de generare a unor venituri din majorări şi/sau noi tarife pentru 

închirierea spaţiilor din incinta parcului industrial. 

 Obiectivul de investiţie a fost finalizat şi recepţionat în anul 2009, valoarea lucrărilor 

executate şi decontate fiind de 63.396,89 lei, la care se adaugă suma de 100,00 lei 

reprezentând contravaloare taxe şi avize. 

 

 Alimentare cu energie electrică (racorduri electrice şi instalaţie interioară gospodărie 
de apă) - Alimentare cu apă comuna Bălăneşti satele Bălăneşti, Voiteştii din Deal, 
Voiteştii din Vale, Glodeni şi Cânepeşti" judeţul Gorj – proiectare şi execuţie 

Racord electric - Alimentare cu apă comuna Teleşti” – proiectare şi execuţie 
În cadrul Programului Guvernamental de alimentare cu apă la sate şi locuinţe sociale, aprobat 

prin H.G. nr. 687/1997şi H.G. nr. 1036/2004, au fost incluse şi aprobate investiţiile ,,Alimentarea 

cu apă a localităţilor Bălăneşti, Voiteşti Deal, Voiteşti Vale, Glodeni şi Cânepeşti, comuna 

Bălăneşti, judeţul Gorj” şi ,,Alimentarea cu apă a localităţilor Teleşti şi Buduhala, comuna 

Teleşti, judeţul Gorj”, investitor fiind Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului (M.T.C.T). 

Convenţia privind atribuţiile şi responsabilităţile Ministerulului Transporturilor, Construcţiilor şi 

Turismului şi ale Consiliului Judeţean Gorj, privind realizarea Programului Guvernamental de 

alimentare cu apă la sate şi locuinţe sociale, aprobat prin H.G. nr. 687/1997şi H.G. nr. 

1036/2004, prevede la cap. IV, pct. 8, că este responsabilitatea Consiliului Judeţean Gorj să 

asigure ,,execuţia din fonduri proprii a utilităţilor (racorduri electrice, drumuri acces) pentru 

sistemele de alimentare cu apă aprobate, cu minim 30 zile înainte de recepţia la terminarea 

lucrărilor a fiecărui obiectiv”.  

 În vederea asigurării condiţiilor pentru punerea în funcţiune a obiectivelor de investiţie 

menţionate, în anul 2009 au fost realizate următoarele: 
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- ,,Alimentare cu energie electrică (racorduri electrice şi instalaţie interioară gospodărie de apă) 

- Alimentare cu apă comuna Bălăneşti satele Bălăneşti, Voiteştii din Deal, Voiteştii din Vale, 

Glodeni şi Cânepeşti”, judeţul Gorj – proiectare şi execuţie, fiind decontate servicii proiectare şi 

execuţie lucrări  în valoare de 77.885,11 lei; 

 - ,,Racord electric - Alimentare cu apă comuna Teleşti” – proiectare şi execuţie, fiind decontate 

servicii proiectare şi execuţie lucrări  în valoare de 47.753,96 lei. 

 De asemenea, a fost decontată suma de 435,52 lei, din care 100,00 lei pentru obiectivul 

de investiţie ,,Alimentare cu energie electrică (racorduri electrice şi instalaţie interioară 

gospodărie de apă) - Alimentare cu apă comuna Bălăneşti satele Bălăneşti, Voiteştii din Deal, 

Voiteştii din Vale, Glodeni şi Cânepeşti”, judeţul Gorj şi 335,52 lei pentru obiectivul de investiţie 

,,Racord electric - Alimentare cu apă comuna Teleşti”, reprezentând contravaloare taxe şi avize. 

 Obiectivele de investiţie au fost finalizate şi recepţionate. 

 

 
Alimentare cu apă comuna Teleşti 

 
 Reparaţii curente copertină autobuze şi amenajare în interior a unei staţii auto la 

Parcul Industrial Bumbeşti-Jiu 
Copertina de autobuze, proprietate privată a judeţului Gorj, era o construcţie existentă care a 

funcţionat circa 40 de ani, perioadă în care învelitoarea s-a deteriorat complet iar structura de 

rezistenţă a suferit mici degradări ca urmare a uzurii normale, coroziunii s-au contactului 

accidental au autovehicule. 

 În vederea creării unui spaţiu adăpostit de vânt şi ploaie, în anul 2009 s-au realizat 

lucrările de reparaţii ale copertinei şi amenajarea unei staţii auto în interiorul cacesteia, pentru 

salariaţii navetişti care îşi desfăşoară activitatea în incinta Parcului Industrial Bumbeşti-Jiu. 
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 Lucrările au fost finalizate şi recepţionate în anul 2009, valoarea acestora fiind de 

49.875,42 lei. 

 Racord apă la baza de intervenţie Salvamont-Rânca, Novaci 
Baza de Intervenţie Salvamont Rânca-Novaci a dispus până în anul 2009 de un racord care nu 

asigura un regim continuu de alimentare cu apă. 

 Având în vedere caracterul permanent al serviciile asigurate de către personalul 

Salvamont, s-a impus realizarea unui nou racord prin care să se asigure în regim continuu apa 

curentă. 

  Lucrările au fost finalizate şi recepţionate în anul 2009, valoarea acestora fiind de 

12.073,31 lei. 

 Reparaţii curente Spitalul Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu – finisaje interioare la 
construcţii şi reparaţii la instalaţii aferente 

În vederea asigurării unor condiţii optime de desfăşurare a actului medical, la Spitalul Judeţean 

de Urgenţă Târgu-Jiu, str. Tudor Vladimirescu, în anul 2009 a fost încheiat contractul de 

execuţie lucrări având ca obiect ,,Reparaţii curente Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu – 

finisaje interioare la construcţii şi reparaţii la instalaţii aferente”, cu termen de finalizare la 

sfîrşitul lunii ianuarie 2010. 

Din valoarea totală a lucrărilor contractate, în sumă 565.289,43 lei, în anul 2009 au executate şi 

decontate lucrări în valoare de 435.540,68 lei. 

 
Reparaţii curente Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu 

 Lucrări de reparaţii curente la faţade, învelitoare şi reţele exterioare de canalizare ale 
Secţiei Dermatologie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Gorj 

Lucrările de reparaţii la Secţia Dermatologie au fost demarate în trimestrul IV al anului 2008, dar 

nu au putut fi terminate datorită perioadei convenţionale de timp friguros. În anul 2009, aceste 

lucrări au fost finalizate, decontându-se valoarea de 53.136,65 lei 
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Secţia  Dermatologie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Gorj 

 Înlocuire colonă apă rece şi apă caldă la grupurile sanitare din cadrul Palatului 
Administrativ 

Ca urmare a uzurii fizice a coloanelor de apă rece şi caldă din grupurile sanitare situate în 

partea de vest a Palatului Administrativ al judeţului, datorată procesului de coroziune şi a 

vechimii, acestea s-au fisurat, provocând inundaţii în unele spaţii din clădire. Pentru remedierea 

acestor deficienţe, în anul 2009 au fost executate lucrări de înlocuire  a coloanelor de la subsol 

până la etajul II. 

Lucrările au fost finalizate şi recepţionate în anul 2009, valoarea acestora fiind de 11.819,75 lei. 

 

 Extindere şi amenajare a spaţiului de la compartimentul registratură 
 În vederea implementării proiectului PHARE - ,,În slujba cetăţeanului”, a fost necesară 

extinderea spaţiului destinat compartimentului registratură pentru montarea echipamentelor 

dedicate (calculator, imprimantă A3, scanner A4, scanner A3). 

 Lucrările au fost finalizate şi recepţionate în anul 2009, valoarea acestora fiind de 

16.706,68 lei. 

 
 Instalaţie utilizare gaze naturale de joasă presiune la centrala termică a Spitalului 

,,Tudor Vladimirescu”, Dobriţa, comuna Runcu 
La Spitalul de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu”, Dobriţa, comuna Runcu, în cadrul 

,,Programului Pilot privind reabilitarea termică a unor clădiri proprietate publică din domeniul 

asistenţei sociale şi ocrotirii sănătăţii, aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice 

locale”, a fost inclusă şi reabilitarea centralei termice, fără a fi prevăzute în cadrul proiectului şi 

racordul noilor cazane la instalaţia de gaze naturale existentă. 

În aceste condiţii, pentru realizarea punerii în funcţiune a cazanelor aferente acestui obiectiv 

de investiţie, a fost necesară realizarea în anul 2009, a documentaţiei şi execuţiei lucrărilor 
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având ca obiect ,,Instalaţie utilizare gaze naturale de joasă presiune la centrala termică a 

Spitalului Tudor Vladimirescu, Dobriţa, comuna Runcu”, în valoare de 11.033,27 lei.  

 
b) Infrastructură rutieră  

În urma încheierii contractelor de execuţie lucrări, după desfăşurarea licitaţiilor privind 

achiziţiile de execuţie lucrări, a rezultat, faţă de prevederile bugetare preconizate, suma  de 

66.362.812,97 lei inclusiv T.V.A., situaţia pentru fiecare obiectiv în parte prezentându-se astfel:  

• ,,Consolidare terasamente pe DJ 664, km 11+150, Schela” 
Pentru execuţia obiectivului de investiţie ,,Consolidare terasamente pe DJ 664, km 

11+150, Schela” a fost încheiat contractul nr. 10735/02.11.2009 în valoare de 85.963,22 lei 

inclusiv TVA, cu S.C. ECPROD S.A.. Proiectantul lucrării a fost S.C. MIRGHIS SRL. În anul 

2009, s-au făcut plăţi în valoare de 69.532,49 lei, restul decontărilor făcîndu-se în anul 2010.  

În prezent, lucrările la obiectivul de investiţie ,,Consolidare terasamente pe DJ 664, km 
11+150, Schela” sunt finalizate. 

   
Consolidare terasamente pe DJ 664, km 11+150, Schela – recepţie la terminarea lucrărilor 
 
• ,,Consolidare terasamente pe DJ 664, km 12+050, Schela” 

Pentru execuţia obiectivului de investiţie ,,Consolidare terasamente pe DJ 664, km 
12+050, Schela” a fost încheiat contractul nr. 5967/24.06.2009 în valoare de 368.880,60 lei 

inclusiv TVA, cu  societatea comercială S.C. ECPROD S.A.. Proiectantul lucrării a fost S.C. 

MIRGHIS SRL. În anul 2009, s-au făcut plăţi în valoare de 368.880,60 lei. În prezent, lucrările 

la obiectivul de investiţie ,,Consolidare terasamente pe DJ 664, km 11+150, Schela” sunt 

finalizate. 
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Consolidare terasamente pe DJ 664, km 11+150, Schela – recepţie la terminarea lucrărilor 
 
 
• ,,Consolidare terasamente pe DJ664, km 5+500, Arcani” 

Pentru execuţia obiectivului de investiţie ,, Consolidare terasamente pe DJ664, km 
5+500, Arcani” a fost încheiat contractul nr.5966/24.06.2009 în valoare de 399.353,57 lei 

inclusiv TVA, cu  societatea comercială S.C. FORCONCID S.A.. Proiectantul lucrării a fost 

S.C. MIRGHIS SRL. În anul 2009, s-au făcut plăţi în valoare de 354.386,17 lei inclusiv TVA, 

restul lucrărilor fiind decontate în anul 2010. În prezent lucrările la obiectivul de investiţie 

,,Consolidare terasamente pe DJ664, km 5+500, Arcani” sunt finalizate. 

        
Consolidare terasamente pe DJ664, km 5+500, Arcani – recepţie la terminarea lucrărilor 
• ,,Consolidare terasamente pe DJ 672 C, km 6+300 Arcani” 

Pentru execuţia obiectivului de investiţie ,,Consolidare terasamente pe DJ 672 C, km 
6+300 Arcani” a fost încheiat contractul nr. 10733/02.11.2009 în valoare de 451.671,64 lei 

inclusiv TVA, cu  societatea comercială Asociaţia S.C. COREMI INTER S.A. şi S.C. TPSUD 

S.A.. Proiectantul lucrării a fost S.C. PROREDRUM SRL. În anul 2009, s-au făcut plăţi în 
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valoare de 9724,05 lei inclusiv TVA, restul lucrărilor urmînd să fie decontate în anul 2010. 

Lucrările la obiectivul de investiţie ,,Consolidare terasamente pe DJ664, km 6+300, Arcani” 
urmează să fie  finalizate în anul 2010. 

     
Consolidare terasamente pe DJ664, km 6+300, Arcani  - execuţie zid de sprijin 

• ,,Consolidare terasamente pe DJ 674 A, km 18+900, Tîrculesti, jud. Gorj” 
Pentru execuţia obiectivului de investiţie ,,Consolidare terasamente pe DJ 674 A, km 

18+900, Tîrculesti, jud. Gorj” a fost încheiat contractul nr. nr.10734/02.11.2009 în valoare de 

986.844,39 lei inclusiv TVA, cu  societatea comercială S.C. ECPROD S.A.. Proiectantul lucrării 

a fost S.C. PROREDRUM SRL. În anul 2009, s-au făcut plăţi în valoare de 249.571,52 lei 
inclusiv TVA, restul valorii urmînd să fie plătită în anul 2010. Lucrările la obiectivul de investiţie 

,, Consolidare terasamente pe DJ 674 A, km 18+900, Tîrculesti, jud. Gorj” urmează să fie  

finalizate în anul 2010 

 
Consolidare terasamente pe DJ 674 A, km 18+900, Tîrculesti, jud. Gorj – execuţie zid de 

sprijin pe coloane Benotto 

• ,,Ameliorare albie în zona podului şi consolidare rampe acces pod pe DJ 
675 B km 10+250” 
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Pentru execuţia obiectivului de investiţie ,,Ameliorare albie în zona podului şi 
consolidare rampe acces pod pe DJ 675 B km 10+250” a fost încheiat contractul nr. nr. 

5969/24.06.2009 în valoare de 806.917,40 lei inclusiv TVA, cu  societatea comercială S.C. 

FORCONCID S.A.. Proiectantul lucrării a fost S.C. PROREDRUM SRL. În anul 2009, s-au 

făcut plăţi în valoare de 394.273,52 lei inclusiv TVA, restul valorii urmînd să fie plătită în anul 

2010. Lucrările la obiectivul de investiţie ,,Ameliorare albie în zona podului şi consolidare 
rampe acces pod pe DJ 675 B km 10+250” urmează să fie  finalizate în anul 2010. 

 
 

                   
Ameliorare albie în zona podului şi consolidare rampe acces pod pe DJ 675 B km 10+250  

• ,,Consolidare pod pe DJ 671B, km 4+600 Văgiuleşti” 
Pentru execuţia obiectivului de investiţie ,, Consolidare pod pe DJ 671B, km 4+600 

Văgiuleşti” a fost încheiat contractul nr. nr. 5968/24.06.2009în valoare de 3.588.574,62 lei 

inclusiv TVA, cu  societatea comercială S.C.T. BUCUREŞTI S.A.. Proiectantul lucrării a fost 

S.C. PROREDRUM SRL. În anul 2009, s-au făcut plăţi în valoare de 1.266.587,45 lei inclusiv 

TVA, restul valorii urmînd să fie plătită în anul 2010. Lucrările la obiectivul de investiţie 

,,Consolidare pod pe DJ 671B, km 4+600 Văgiuleşti” urmează să fie  finalizate în anul 

2010. 
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Consolidare pod pe DJ 671B, km 4+600 Văgiuleşti – în timpul execuţiei coloane Benotto 

 

• ,,Reabilitare sistem rutier pe DJ 675 A, km 9+700-14+700, Berlesti-
Bustuchin” 

Pentru execuţia obiectivului de investiţie ,,Reabilitare sistem rutier pe DJ 675 A, km 
9+700-14+700, Berlesti-Bustuchin” a fost încheiat contractul nr. 7786/07.08.2009 în valoare 

de 1.457.488,18 lei inclusiv TVA , cu  societatea comercială Asociaţia S.C. IDP. GORJ S.A.şi 

S.C. MGM PROARCONS S.R.L. Proiectantul lucrării a fost S.C. MGM PROARCONS SRL. În 

anul 2009, s-au făcut plăţi în valoare de 1.310.833,69lei inclusiv TVA, restul valorii urmînd să 

fie plătită în anul 2010.  

  
Reabilitare sistem rutier pe DJ 675 A, km 9+700-14+700, Berleşti-Bustuchin 

• ,,Pod peste pîrîul Galbenu, pentru acces la Peştera Muierii, comuna Baia de Fier, 
judetul Gorj” 

Pentru execuţia obiectivului de investiţie ,,Pod peste pîrîul Galbenu, pentru acces la 
Peştera Muierii, comuna Baia de Fier, judetul Gorj” a fost încheiat contractul nr. 

7376/28.07.2009 în valoare de 758.030,00 lei lei inclusiv TVA, cu  societatea comercială 

 
193 



Consiliul Județean Gorj                 Raportul Președintelui 2009 
 

Asociaţia S.C. IDP. GORJ S.A.şi S.C. MGM PROARCONS S.R.L. Proiectantul lucrării a fost 

S.C. MGM PROARCONS SRL. În anul 2009, s-au făcut plăţi în valoare de 502.290,44 lei 
inclusiv TVA, restul valorii urmînd să fie plătită în anul 2010. Lucrările la obiectivul de investiţie 

,, Pod peste pîrîul Galbenu, pentru acces la Peştera Muierii, comuna Baia de Fier, judetul 
Gorj” urmează să fie finalizate în anul 2010.   

 

            
Pod peste pîrîul Galbenu, pentru acces la Peştera Muierii, comuna Baia de Fier, judetul 

Gorj – montat elemente metalice, realizare infrastructură pe pod şi placare pod 

• “Consolidare terasamente pe DJ661, Ţânţăreni-Tg Cărbuneşti-Săcelu-Crasna, km 
56+401, km 61+927 şi km 62+924” 

Pentru execuţia obiectivului de investiţie ,,Consolidare terasamente pe DJ661, 
Ţînţăreni-Tg Cărbuneşti-Săcelu-Crasna, km 56+401, km 61+927 şi km 62+924” a fost 

încheiat contractul nr. 4885/25.05.2009 în valoare de 4.085.975,67 lei inclusiv TVA, cu  

societatea comercială Asociaţia TEHCON ROMPREST şi ROVIMCOM COMPANY şi 

COMPANIA ROMPREST SERVICE. Proiectantul lucrării a fost S.C. PROREDRUM  SRL. În 

anul 2009, s-au făcut plăţi în valoare de 3.087.131.65 lei inclusiv TVA, restul lucrărilor urmînd 

să fie decontate în anul 2010. Lucrările la obiectivul de investiţie ,,Consolidare terasamente pe 
DJ661, Ţînţăreni-Tg Cărbuneşti-Săcelu-Crasna, km 56+401, km 61+927 şi km 62+924” 
urmează să fie finalizate în anul 2010. 
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Consolidare terasamente pe DJ661, Ţânţăreni-Tg Cărbuneşti-Săcelu-Crasna, km 56+401, 

km 61+927 şi km 62+924 – execuţie zid de sprijin pe coloane Benotto 
 

• “Reabilitare DJ 661, Ţînţăreni- Tg Cărbuneşti- Săcelu- Crasna,km 0+000-69+040” 
Drumul judeţean DJ 661, Ţînţăreni – Tg-Cărbuneşti – Săcelu - Crasna, km 0+000 - 

69+040, îşi are originea în drumul european E79 (DN 66 – Filiaşi - Tg Jiu – Petroşani, la km 

5+500 şi face legătura între partea de sud şi partea de nord a judeţului, având punctul terminus 

în localitatea Crasna, la intersecţia cu drumul judeţean DJ 665. Din punct de vedere 

administrativ, drumul judeţean DJ 661 se desfăşoară pe teritoriul judeţului Gorj şi traverseză 

intravilanul oraşului Tg. Cărbuneşti (km 37+100 - 48+000 ) şi teritoriile administrative ale 

următoarelor comune: Ţînţăreni (km 0+000 - 4+000), Turburea (km 4+000 - 16+000), Aninoasa 

(km 16+000 - 19+000), Săuleşti (km 19+000 - 26+000), Bărbăteşti (km26+000 - 33+300), 

Jupîneşti (km 33+300 - 37+100), Albeni (km48+000 - 51+000), Bengeşti - Ciocadia (km 51+000 

- 52+500), Săcelu (km 52+500 - 65+500), Crasna (65+500 - 69+040). 

Având drept criterii prioritare importanţa economică a zonei pe care o traversează, 

intensitatea traficului, nevoia de a realiza o parte din numeroasele cerinţe ale populaţiei 

judeţului, precum şi corelarea programului de reabilitare a drumurilor judeţene cu strategia 

naţională de reabilitare  a drumurilor publice, Consiliul Judeţean Gorj a propus reabilitarea 

drumului judeţean DJ 661 Ţînţăreni - Tg.Cărbuneşti - Săcelu - Crasna, km 0+000 - 69+040. 

Astfel, într-o primă etapă, a fost elaborat studiul de fezabilitate pentru acest obiectiv, indicatorii 

tehnico - economici actualizaţi ai investiţiei fiind aprobaţi prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 

14/ 2007. Într-o etapă următoare, a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 33/ 

2007 şi contractarea unui împrumut intern în valoare de 70.000.000,00 lei, sumă necesară 

pentru realizarea investiţiei “Reabilitare drum judetean DJ 661,  Ţânţăreni – Tg.Cărbuneşti - 
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Săcelu - Crasna, km 0+000 - 69+040”. După obţinerea împrumutului intern de la BANCPOST 

SA, Consiliul Judeţean Gorj a demarat procedura de achiziţie publică de prestări servicii de 

proiectare şi execuţie lucrări, finalizată la începutul anului 2008, contractul de servicii de 

proiectare şi execuţie lucrări fiind încheiat în data de 15.02.2008 cu Asociaţia SC S.C.T 

BUCUREŞTI S.A. - SC DIMAR SRL - SC PROREDRUM SRL, lider de asociaţie S.C. S.C.T. 

Bucureşti S.A. 

Valoarea contractată a lucrărilor este de  48.728.691,99 lei inclusiv TVA. În anul 2009 s-

au făcut plăţi în valoare de 27.496.439,18 lei inclusiv TVA. Execuţia lucrărilor la obiectivul de 

investiţie “Reabilitare DJ 661, Ţînţăreni- Tg Cărbuneşti- Săcelu- Crasna,km 0+000-69+040” a 

fost finalizată la sfîrşitul anului 2009. 

 
Reabilitare DJ 661, Ţînţăreni- Tg Cărbuneşti- Săcelu- Crasna,km 0+000-69+040 – recepţie 

la terminarea lucrărilor 
                                
 

• „Consolidare terasamente pe DJ 674, km 33+000, com. Ioneşti, jud. Gorj” 
Pentru execuţia obiectivului de investiţie ,,Consolidare terasamente pe DJ 674, km 

33+000, în comuna Ioneşti, judeţul Gorj” a fost încheiat contractul nr. 2536/13/C din 

12.03.2008 în valoare de 1.670.566,62 lei cu S.C. SCT BUCUREŞTI S.A. Proiectantul lucrării a 

fost S.C. ROBRICONS S.R.L. CRAIOVA. Ordinul de începere al lucrărilor a fost emis în data de 

01.04.2008 cu numărul de înregistrare 3437. Termenul de execuţie, conform contractului de 

achiziţie publică,  a fost de 8 luni. În urma notificării constructorului având numărul de 

înregistrare  11644/ 18.11.2008, a fost convocată comisia şi efectuată recepţia la terminarea 

lucrărilor, încheindu-se procesul verbal nr. 12280/ 03.12.2008.Valoarea contractată a lucrărilor 

este de 1.670.566,62 lei inclusiv TVA la care se adaugă valoarea unui contract adiţional de 

128.010.45 lei inclusiv TVA. În anul 2009 s-au făcut plăţi în valoare de 565.610,31 lei inclusiv 
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TVA, contribuţie A.F.M.. Obiectivul de investiţie „Consolidare terasamente pe DJ 674, km 
33+000, com. Ioneşti, jud. Gorj “ este realizat în proporţie de 100%.  

• „Consolidare terasamente pe DJ 605A, km 49+900, com. Obîrşia, jud. Gorj” 
Pentru execuţia obiectivului de investiţie ,,Consolidare terasamente pe DJ 605A, km 

49+900, Obârşia, judeţul Gorj” a fost încheiat contractul nr. 2538/14/C din 12.03.2008 în 

valoare de 494.463,27 lei cu S.C. ROVIMCON COMPANY S.A. ROVINARI.  Proiectantul 

lucrării a fost S.C. GEOCONSULTING S.R.L. TG.JIU. Ordinul de începere al lucrărilor a fost 

emis în data de 04.06.2008 cu numărul de înregistrare 5592. Termenul de execuţie, conform 

contractului de achiziţie publică, a fost de 6 luni. În urma notificării constructorului având 

numărul de înregistrare  12166/ 28.11.2008, a fost convocată comisia şi efectuată recepţia la 

terminarea lucrărilor, încheindu-se procesul verbal nr. 12566/ 28.11.2008.Valoarea contractată 

a lucrărilor este de 494.401,3 lei inclusiv TVA. În anul 2009 s-au făcut plăţi în valoare de 

94.133,51 lei inclusiv TVA, contribuţie A.F.M.. Obiectivul de investiţie ,, Consolidare 
terasamente pe DJ 605A, km 49+900, com. Obîrşia, jud. Gorj” este realizat în proporţie de 

100%.  

• “Consolidare terasamente pe DJ 675C, km 13+200, com. Bustuchin, jud. Gorj” 
Pentru execuţia obiectivului de investiţie ,,Consolidare terasamente pe DJ 675C, km 

13+200, în comuna Bustuchin, judeţul Gorj” a fost încheiat contractul nr. 4636/39/C din 

07.05.2008 în valoare de 434.859,32 lei cu Asociaţia  S.C. T.P.S.U.D. S.A. BĂLTENI – S.C. 

COREMI INTER S.A. Proiectantul lucrării a fost S.C. TURECONS S.R.L. CRAIOVA. Ordinul de 

începere al lucrărilor a fost emis în data de 15.05.2008 cu numărul 4975. Termenul de execuţie, 

conform contractului e achiziţie publică, a fost de 6 luni. În urma notificării constructorului având 

numărul de înregistrare 12021/ 26.11.2008, a fost convocată şi efectuată recepţia la terminarea 

lucrărilor şi s-a încheiat procesul verbal nr. 12567/ 09.12.2008. În anul 2009 s-au făcut plăţi în 

valoare de 250.716,31 lei inclusiv TVA, contribuţie AFM. Obiectivul de investiţie ,, Consolidare 
terasamente pe DJ 675C, km 13+200, com. Bustuchin, jud. Gorj” este realizat în proporţie 

de 100%. 

 

• “Reabilitare drumuri judeţene DJ 665, km 0+000-54+500 şi DJ 675C, km 0+000-
4+300” 

Pe parcursul anului 2009 au fost demarate lucrările de execuţie aferente proiectului 

„Reabilitare drumuri judeţene DJ 665, km 0+000 - 54+500 și DJ 675C, km 0+000 - 4+300” 
care fost depus în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 2 - 

Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale, Domeniul de intervenţie 2.1. - 
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Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane inclusiv construcţia / 

reabilitarea şoselelor de centură, al cărui contract de finanţare a fost semnat în anul 2008. 

Bugetul total al proiectului este de 92.131.338,00 lei.  
 În urma desfăşurării procedurii de licitaţie, execuţia lucrărilor a fost câştigată de S.C. 

SECOL ROMÂNIA S.R.L. Prin ordinul de începere astfel emis în data de 06.02.2009, 

executantul lucrării -S.C. SECOL ROMÂNIA S.R.L. a început execuţia lucrărilor. 

Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea accesibilităţii regiunilor şi mobilităţii 

populaţiei, bunurilor şi serviciilor, în vederea stimulării dezvoltării economice durabile. Durata de 

implementare a proiectului este de 32 luni. 

 Ţinta proiectului va fi realizată prin reabilitarea drumului judeţean DJ 665, care face 

legătura între drumurile naţionale DN66 şi DN67 şi reabilitarea drumului judeţean DJ 675C, 

care face legătura între drumul judeţean DJ 665 şi drumul naţional DN 67. 

În anul 2009 a fost finalizat tronsonul de drum DJ 675C, km 0+000-4+300. De asemenea 

au fost executate lucrări de aşternere mixtură asfaltică în proporţie de 65% pe drumul judeţean 

DJ 665. Şanţurile dalate au fost executate în proporţie de aprox. 50%, şanţurile din pămînt în 

proporţie de aprox. 40% şi au fost finalizate un nr. de 12 podeţe tubulare transversale. Se 

lucrează la reabilitarea podurilor de la km 38+070 respectiv 42+230. Lucrările la obiectivul de 

investiţie ,,Reabilitare drumuri judeţene DJ 665, km 0+000-54+500 şi DJ 675C, km 0+000-
4+300” urmează să fie finalizate în anul 2010. 

 
Reabilitare drumuri judeţene DJ 665, km 0+000-54+500 şi DJ 675C, km 0+000-4+300 

 
c) Patrimoniu public al judeţului 

 
 În concordanţă cu atribuţiile prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare ale 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj, Serviciul de Evidenţă şi Administrare a 

Patrimoniului Public şi Privat a desfăşurat în cursul anului 2009, în condiţii de eficienţă şi 

operativitate, operaţiunea de administrare a patrimoniului în colaborare cu celelalte 
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compartimente de specialitate din aparatul propriu şi din cadrul utilizatorilor de bunuri date în 

administrare sau folosinţă gratuită, realizarea unor servicii şi lucrări destinate îmbunătăţirii stării 

fizice şi parametrilor tehnici de calitate la activele fixe şi alte bunuri aflate în proprietatea 

Consiliului Judeţean Gorj şi a judeţului, dezvoltării şi modernizării lor în cadrul previziunilor 

bugetare şi programului de achiziţii. 

 În baza constatărilor efectuate de personalul din acest serviciu, consemnate în note de 

constatare şi referate, au fost alocate din bugetul propriu fonduri pentru finanţarea unor 

obiective de investiţii în infrastructura de sănătate, în scopul îmbunătăţirii condiţiilor 

corespunzătoare desfăşurării actului medical, precum şi investiţii în servicii şi dezvoltare 

publică, după cum urmează: 

• Proiectare şi execuţie obiectivul Canal termic şi instalaţie termică interioară la Spitalul “ Tudor 

Vladimirescu”, Dobriţa, judeţul Gorj (servicii proiectare – 17.850,00 lei, execuţie lucrări – 

858.560,41 lei) – obiectiv realizat până la sfârşitul anului; 

• Studiu fezabilitate pentru realizarea obiectivului „Completarea sistemului clasic de producere 

a apei calde de consum cu sisteme care utilizează energie solară şi care conduc la 

îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului la Spitalul de Pneumoftiziologie Dobriţa, Spitalul 

de urgenţă Tg-Jiu din strada Tudor Vladimirescu şi Spitalul de urgenţă Tg-Jiu din strada 

Progresului” – 70.805,00 lei, studiu realizat şi promovat spre finanţare în cadrul Programului 

Operaţional Regional, 2007-2013, cu obţinere de fonduri structurale în procent de 98% 

pentru execuţia obiectivului; 

• Amenajare Secţia Oncologie – la Spitalul Judeţean Gorj – 1.205.704,62 lei, lucrări iniţiate prin 

programul de achiziţii publice aprobat pe anul 2008 şi finalizate anul acesta. 

• Servicii proiectare – studiu de fezabilitate, proiect tehnic şi detalii de execuţie, pentru 

obiectivul „Extindere şi dotare Centrul de îngrijire şi as12.istenţă Dobriţa, jud.Gorj” - 

117.226,19 lei, din care Consiliul Judeţean Gorj a plătit efectiv 2.456,19 lei, restul finanţării 

fiind asigurată de MDLPL, potrivit HG 1424/2007, privind aprobarea 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", şi finanţarea acestuia din bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 

Locuinţelor; 

• Servicii de proiectare (studiu de fezabilitate, proiect tehnic şi detalii de execuţie) la obiectivul – 

„Extindere capacitate prin amenajare şi modernizare etaj III la Complexul de recuperare şi 

reabilitate neuropsihiatrică pentru adulţi, Bîlteni, jud.Gorj” – 116.921,95 lei din care Consiliul 

Judeţean Gorj a plătit efectiv 5.690,41 lei, restul finanţării fiind asigurată de MDLPL, potrivit 
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HG 1424/2007, privind aprobarea 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", şi finanţarea 

acestuia din bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor; 

• Servicii proiectare „Sistem canalizare şi staţie de epurare la Spitalul de Pneumoftiziologie 

Tudor Vladimirescu, sat Dobriţa, comuna Runcu, jud.Gorj” – în sumă de 86.265,81 lei, 

proiect ce se implementează în cadrul Mecanismului Financiar SEE, cu o valoare totală 

eligibilă de 1.238.427,00 Euro. 

• Altă prioritate a Consiliului Judeţean Gorj în anul 2009 a fost executarea de reparaţii curente 

la Spitalul Judeţean Gorj în cadrul blocurilor operatorii existente – 435.540,68 lei, lucrări 

finalizate în proporţie de circa de 80% din totalul lucrărilor contractate şi continuarea 

lucrărilor de reparaţii curente la Secţia Dermatologie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Gorj – 

160.724,62 lei, lucrări iniţiate în anul 2008 şi finalizate în cursul anului 2009, constând în 

reparaţii la faţada de învelitoare şi reţele exterioare de canalizare ale secţiei respective. 

• Racord apă la baza de intervenţie Salvamont – Rânca, Novaci- 12.073 lei. 

• Alimentare cu energie electrică (racorduri electrice şi instalaţie interioară gospodărie cu apă) 

– Comuna Bălăneşti - 77.885,11 lei; 

• Racord electric – alimentare cu apă comuna Teleşti – 47.753,96 lei; 

• Reţea de distribuţie apă în cadrul SC Parcul Industrial Gorj SA Bumbeşti Jiu - 63.396,89 lei – 

obiectiv contractat şi finalizat în 2009. 

• Consiliul Judeţean Gorj a iniţiat şi finalizat în 2009 reparaţii curente la „Copertină autobuze şi 

amenajare interioară a staţiei auto de la Parcul Industrial Bumbeşti -Jiu”, lucrări a căror 

valoare a fost în sumă de 49.875,42 lei. 

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

republicată, toate bunurile aparţinând unităţilor administrativ – teritoriale sunt supuse 

inventarierii anuale. De asemenea, în conformitate cu prevederile art.7, alin.(1) din Legea 

contabilităţii nr.82/1991 republicată, inventarierea generală a elementelor de activ şi de pasiv 

deţinute trebuie efectuată cel puţin o dată pe an. 

 Prin Dispoziţia nr.507/02.11.2009 a Preşedintelui 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. 
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 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. 

 Pe baza datelor prezentate de comisia centrală de inventariere şi în urma valorificării 

rezultatelor operaţiunii de inventariere, a rezultat faptul că inventarierea a fost finalizată şi 

materializată în termen, fără deficienţe şi nu s-au înregistrat diferenţe între soldurile scriptice şi 

faptice. 

 

2. S.C. „Întreprinderea de Drumuri şi Poduri Gorj” S.A. 
În anul 2009 s-a realizat o producţie facturată (inclusiv T.V.A.) repartizată astfel: 

- lucrări pentru Consiliul Judeţean buget                                        25.055.487,21 lei 

- lucrări pentru diverşi terţi                                            5.530.388,03 lei 

- vânzări materiale                                             1.117.221,39 lei 

- prestări servicii pentru terţi                                    117.271,42 lei 

În cadrul prestaţiilor pentru Consiliul Judeţean Gorj s-au efectuat lucrări de întreţinere 

drumuri şi poduri, semnalizare rutieră, îmbrăcăminţi asfaltice uşoare, aprovizionare de materiale 

antiderapante şi deszăpezirea drumurilor, precum şi unele lucrări accidentale sau consolidări 

terasamente, lucrări executate în regim de urgenţă în urma unor fenomene naturale deosebite. 

 Structura realizărilor la lucrările de întreţinere se prezintă astfel: 
- activitate de iarnă         2.405.484,83 lei 

- semnalizare rutieră                317.323,68 lei 

- activitate întreţinere altele decât reparaţii la partea carosabilă:   1.312.532,44 lei 

- marcaje rutiere 197 km                        716.856,90 lei 

- tratamente bituminoase 112,24 km     4.227.864,06 lei 

- reparaţii îmbrăcăminţi asfaltice 96.193 mp:     4.227.864,06 lei 

- reparaţii drumuri pietruite 8.715 mc:              656.364,83 lei 

- tratare burduşiri la partea carosabilă 8.622 mp               1.342.255,46 lei 

- îmbrăcăminţi asfaltice uşoare 24,433 km:     8.907.941,74 lei 

- DJ663 Urecheşti-Dăneşti, 2,850 km      1.965.471,68 lei 

- DJ605C Alunu-Alimpeşti, 1,830 km      1.642.346,69 lei 

- DJ665C Dumbrăveni-Bibu-Pojogeni, 7,160 km               4.694.162,64 lei 

- DJ607 Lim.MH-Gura Şuşiţei, 1,000 km                      605.960,73 lei 
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- apărări maluri DJ672B                               181.852,47 lei 

După cum rezultă din structura realizărilor în afară de lucrările de reparaţie şi întreţinere 

drumuri s-a desfăşurat şi activitatea de aprovizionare cu materiale antiderapante şi deszăpezire 

a drumurilor judeţene. 

Valoarea compunându-se din următoarele prestaţii: 

- aprovizionat material antiderapant                               1.222.351,64 lei 

- deszăpezire manuală şi mecanică                             1.053.165,30 lei 

- informare operativă:                                  129.967,89 lei 

Pentru desfăşurarea în condiţii de siguranţă a traficului din puncte de vedere a 

semnalizării rutiere, unitatea a realizat în anul 2009 lucrări de semnalizare rutieră prin plantare 

stâlpi şi montare indicatoare, precum şi montare parapeţi elastici în valoare de 317.323,68 lei, 

urmărindu-se în permanenţă completarea indicatoarelor distruse sau deteriorate. 

Baza materială 

Unitatea are în dotare trei staţii sortare amplasate în locaţiile Andreeşti, Tg.Cărbuneşti şi 

Gureni, staţii ce produc agregate sortate necesare atât pentru executarea lucrărilor cât şi 

vânzarea către diverşi beneficiari, patru instalaţii de producere mixturi asfaltice şi o staţie de 

preparare betoane de ciment. 

Cu ajutorul acestor instalaţii societatea a vândut către alţi beneficiari agregate sortate, 

mixturi şi betoane de ciment în valoare de 1.117.221,39 lei. 

În bazele de producţie Tg.Cărbuneşti şi Gureni există instalaţii de preparare mixturi 

asfaltice care au produs în anul 2009 o cantitate de 39.195 to, staţii de sortare care împreună 

cu cea amplasată în baza Andreeşti au produs o cantitate de 60.149 mc agregate sortate şi o 

staţie de betoane de ciment care a produs 2.520 mc. 

Pentru obţinerea unor mixturi asfaltice corespunzătoare normativelor în vigoare s-au 

efectuat numeroase lucrări de îmbunătăţire a parametrilor la staţia Tg.Cărbuneşti, iar instalaţia 

de la Gureni a fost modernizată în totalitate, corespunzând cerinţelor privind calitatea 

produselor cât şi poluarea în zonă. 

Având în vedere că societatea are şi un parc propriu de auto-utilaje în anul 2009 s-au 

achiziţionat următoarele utilaje: 

- 1 buldoexcavator; 

- 2 cilindrii compactori; 

- 3 tăietoare mixturi şi betoane de ciment; 

- 2 perii stradale mecanice; 

- 2 platforme cântar. 
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În acelaşi an s-a modernizat atelierul din cadrul secţiei de reparaţii auto-utilaje aflat în 

Tg.Jiu pe str. Ana Ipătescu, oferind astfel condiţii de reparaţii auto-utilaje şi pe timp nefavorabil 

(intemperii, frig etc.) 

O importantă deosebită se acordă protecţiei şi siguranţei muncii urmărindu-se atât 

respectarea normelor de protecţie a muncii precum şi echiparea muncitorilor cu echipamente 

corespunzătoare meseriei pe care o practică precum şi a sezonului în care se lucrează. 

 

3. S.C. TISPREST S.A. 
S.C. TISPREST S.A. GODINEŞTI, GORJ cu sediul social în localitatea Godineşti, judeţul Gorj, 

este o societate pe acţiuni cu capital integral de stat, Consiliul Judetean Gorj fiind unicul 

acţionar şi are obiect principal de activitate ,,Construcţii clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale”. 

La 31.12.2009, S.C. TISPREST S.A. a înregistrat o cifră de afaceri în sumă de 639.043 

lei, ponderea fiind 100% din prestarea de servicii în domeniul construcţiilor.      

Pe parcursul anului 2009, societatea a dus la îndeplinire execuţia diverselor lucrări în 

construcţii, realizate în baza încheierii unor contracte de concesiune, dintre care amintim: 

 - Contract de concesiune execuţie lucrări nr.13372 din 31.12.2008 în sumă de 72.736,07 

lei tva inclus, având ca obiect ,,Reparaţii curente la Muzeul Judeţean Gorj”;   -  

- Contract de concesiune execuţie lucrări nr.1/1975 din 04.03.2009 în sumă de 

49.875,42 lei, cu tva  inclus, având ca obiect ,,Reparaţii curente la copertină autobuze şi 

amenajare în interior a unei staţii auto la Parcul Industrial Bumbeşti-Jiu”; 

 - Contract de concesiune execuţie lucrări nr. 1/2717 din 27.03.2009 în sumă de 

15.151,54 lei cu tva inclus, având ca obiect ,, Înlocuire coloane de apă rece şi apă caldă la 

grupuri sanitare din Parcul Administrativ al Judeţului Gorj”; 

 - Contract de execuţie lucrări nr. 8745 / 10.06.2009 în sumă de 23.834,37 lei fără tva, 

având ca obiect ,,Reparaţii curente şi întreţinere la Complexul de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa”; 

 - Contract de execuţie lucrări nr.9822 / 26.06.2009 în sumă de 14.741,15 lei fără tva, 

având ca obiect ,,Reparaţii curente şi întreţinere la instalaţii electrice şi sanitare ale Complexului 

de Servicii Alternative la Protecţia Rezidenţială Tg-Jiu”;  

 - Contract de execuţie lucrări nr.5311 /15.07.2009 în sumă de 53.296,42 lei fără tva, 

având ca obiect ,,Lucrări de reparaţii la Sediul Secţiei de Mecanizare şi Protecţie Industrială din 

str. Ana Ipătescu, Tg−Jiu”; 

 - Contract de concesiune execuţie lucrări nr.1/ 8145 / 20.08.2009 în sumă de 13.848,01 

lei cu tva, având ca obiect ,,Racord apă la Baza Salvamont Rânca, Novaci”; 
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 - Contract de execuţie lucrări nr.15981 / 02.10.2009 în sumă de 3.310,78 lei fără tva, 

având ca obiect ,,Lucrări de instalaţii sanitare şi alimentare cu apă la C.P.R.U. Tg.-Jiu”; 

 - Contract de concesiune execuţie lucrări nr. 9393 / 23.09.2009 în sumă de 565.289,43 

lei cu tva, având ca obiect ,,Lucrări de reparaţii curente finisaje interioare şi reparaţii instalaţii, la 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Tg−Jiu”. 

În abordarea acestor lucrări s-a pornit de la necesitatea execuţiei unor lucrări de calitate, 

fiind implicate în acest sens conducerea societăţii, lotul de construcţii şi personalul dornic de 

execuţie, care a fost instruit pentru executarea unor lucrări de calitate, cu respectarea normelor 

în vigoare. 

De asemenea, o atenţie deosebită s-a acordat creşterii calităţii serviciilor prestate, 

protecţiei şi siguranţei muncii, urmărindu-se permanent respectarea normelor de protecţie a 

muncii. 

Situaţia economico−financiară a societăţii la 31.12.2009 se prezenta astfel: 

           - Venituri totale     598.815 lei; 

           - Cheltuieli totale   588.816 lei; 

           - Cifra de afaceri   639.043  lei. 

În urma activităţii desfăşurate, societatea a obţinut profit în sumă totală de 4.266 lei.   

La sfârşitul anului ,,SC TISPREST SA”, a înregistrat şi achitat obligaţiile la bugetele 

asigurărilor sociale şi fonduri speciale, având personal angjat în număr de 19 persoane.          

 În anul 2009 veniturile totale ale societăţii au fost în valoare de 598.815 lei, respectiv: 

o Venituri aferente cifrei de afaceri 639.043 lei;         

Din cheltuielile totale în valoare de 588.816 ponderea principală o reprezintă: 

o Cheltuieli cu materiale consumabile                  282.521 lei; 

o Cheltuielile cu personalul                                  206.930 lei; 

o Cheltuielile cu asig. sociale                                 43.546 lei; 

o Cheltuielile cu asig. de sănătate                          12.706 lei; 

o Cheltuielile cu serviciile bancare                            2.550 lei;     

o Cheltuielile cu colaboratorii                                    3.600 lei; 

o Cheltuielile cu amortizările imobilizărilor                6.349 lei. 

Cifra de afaceri obţinută la sfârşitul anului 2009 de către S.C. TISPREST S.A. este în valoare 

totală de 639.043 lei, iar profitul realizat 4.266 lei.     

       



ANEXA 1 

BUGETUL PROPRIU GENERAL AL JUDEŢULUI GORJ 

– LEI –     

COD DENUMIRE INDICATOR 
PROGRAM 
INITIAL 
2009 

PROGRAM 
DEFINITIV 
2009 

REALIZAT 
2009 % 

  
TOTAL VENITURI 
(I+II+III+IV+V+...) 186.251.500 194.357.000 178.198.009 91,69 

  
I.Total venituri proprii, din 
care: 81.959.500 68.709.930 55.032.863 80,09 

04.02 

a.Cote şi sume defalcate 
din impozitul pe venit, din 
care: 79.513.500 66.310.630 52.649.839 79,40 

04.02.01 
cote defalcate din impozitul 
pe venit 59.803.500 46.600.630 36.137.693 77,55 

04.02.04 

sume alocate de Cons.Jud. 
pentru echilibrarea 
bugetelor locale 19.710.000 19.710.000 16.512.146 83,78 

  
b. Alte surse de veniuri 
proprii  2.446.000 2.399.300 2.383.024 99,32 

16.02 

Taxe pe utilizarea bunurilor, 
autorizarea utilizarii 
bunurilor sau pe 
desfasurarea de activitati, 
din care: 850.000 995.000 998.491 100,35 

16.02.02 
impozit pe mijloacelor de 
transport 400.000 370.000 385.454 104,18 

16.02.03 

taxe şi tarife pt.elib.de 
licenţe şi autorizaţii de 
funcţionare 450.000 625.000 613.037 98,09 

30.02 
Venituri din proprietate, din 
care: 360.000 654.300 654.271 99,99 

30.02.05 
venituri din concesiuni şi 
închirieri 10.000 10.700 10.670 99,72 

30.02.08 venituri din dividende 350.000 643.600 643.601 100,00 

33.02 

Venituri din prestari de 
servicii si alte activitati, din 
care: 626.000 506.000 518.946 102,56 

33.02.27 

contributia lunara a 
parintilor pt. intretinerea 
copiilor… 10.000 6.000 6.103 101,72 

33.02.50 
alte venituri din prestări de 
servicii şi alte activităţi 616.000 500.000 512.843 102,57 

35.02 
Amenzi, penalitati si 
confiscari, din care: 260.000 82.000 56.585 69,01 

35.02.01 

venituri din amenzi şi alte 
sancţiuni aplicate potrivit 
dispoziţiilor legale 100.000 60.000 36.069 60,12 

35.02.50 
alte amenzi, penalităţi şi 
confiscări 160.000 22.000 20.516 93,25 



36.02 Diverse venituri, din care: 150.000 2.000 1.460 73,00 
36.02.50 alte venituri  150.000 2.000 1.460 73,00 

39.02 

Venituri din valorificarea 
unor bunuri ale instituţiilor 
publice, din care: 200.000 160.000 153.271 95,79 

39.02.01 

venituri din valorificarea 
unor bunuri ale instituţiilor 
publice 200.000 160.000 153.271 95,79 

11.02 

II.Sume defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată, din 
care: 54.769.000 54.795.000 54.795.000 100,00 

11.02.01 

sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea chelt. 
descentralizate la nivelul 
judeţelor  34.533.000 34.533.000 34.533.000 100,00 

11.02.05 

sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri 10.900.000 10.926.000 10.926.000 100,00 

11.02.06 

sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor 
locale 9.336.000 9.336.000 9.336.000 100,00 

37.02 

III. Transferuri 
voluntare..., total, din 
care: 100.000 60.000 56.260 93,77 

37.02.01 donaţii şi sponsorizări 100.000 60.000 56.260 93,77 

42.02 
IV.Subvenţii de la bugetul 
de stat, total, din care: 30.313.000 39.576.240 38.673.054 97,72 

42.02.19 
pentru proiecte finanţate 
prin POR 2007-2013 0 305.800 305.767 99,99 

42.02.20 

pentru susţinerea derulării 
proiectelor finanţate din 
fonduri externe 
nerambursabile (FEN) 
postaderare 0 3.927.700 3.444.494 87,70 

42.02.21 

pentru finanţarea drepturilor 
acordate persoanelor cu 
handicap 30.313.000 34.916.000 34.896.057 99,94 

42.02.40 

pentru realizarea 
obiectivelor de investiţii în 
turism 0 400.000 0 0,00 

42.02.42 
pentru programe FEGA 
implementate de APIA 0 26.740 26.736 99,99 



 

45.02 

V.Sume primite de la 
UE/alti donatori in contul 
platilor efectuate si 
prefinantari, din care: 19.110.000 31.215.830 29.640.832 94,95 

45.02.01 

 Fondul European de 
Dezvoltare Regională, din 
care: 19.110.000 31.215.830 29.640.832 94,95 

45.02.01.01 

Sume primite in contul 
plăţilor efectuate în anul 
curent 19.110.000 31.215.830 6.563.054 21,02 

45.02.01.02 

Sume primite in contul 
plăţilor efectuate în anii 
anteriori 0 0 0 - 

45.02.01.03 Prefinanţare 0 0 23.077.778 - 
 
 

TOTAL CHELTUIELI, din 
care: 186.251.500 194.357.000 183.247.311 94,28 

10 cheltuieli de personal 43.828.000 46.870.250 46.694.622 99,63 
20 bunuri şi servicii 45.737.500 48.489.880 48.017.342 99,03 
30 dobânzi 3.700.000 4.225.000 4.190.500 99,18 

51 
transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 6.506.000 6.931.870 6.506.394 93,86 

55 alte transferuri 5.024.000 5.697.950 5.528.500 97,03 

56 

proiecte cu finanţare din 
fonduri externe 
nerambursabile, din care: 19.110.000 33.143.530 25.460.388 76,82 

  - finanţare naţională 0 1.298.750 1.298.744 100,00 
  - finanţare UE 19.110.000 31.844.780 24.161.644 75,87 
  - cheltuieli neeligibile 0 0 0 - 

56.01  

• proiecte cu finantare 
fonduri externe 
nerambursabile FEDR 19.110.000 33.143.530 25.460.388 76,82 

56.01.01 o finanţare naţională 0 1.298.750 1.298.744 100,00 
56.01.02 o finanţare UE 19.110.000 31.844.780 24.161.644 75,87 
56.01.03 o cheltuieli neeligibile 0 0 0 - 
57 asistenţă socială 30.313.000 34.916.000 34.896.057 99,94 
59 alte cheltuieli 3.866.000 3.880.020 3.879.074 99,98 
70 cheltuieli de capital 23.167.000 9.843.700 8.238.869 83,70 
50 fond de rezervă 5.000.000 520.050 0 0,00 
81 rambursări de credite 0 0 0 -  
85 plaţi din anii precedenţi 0 -161.250 -164.435 101,98 



 

51.02 
I. Autorităţi publice şi 
acţiuni externe 13.149.500 10.905.730 10.743.282 98,51 

51.02.01.03 
Consiliul Judeţean Gorj - 
total, din care: 13.149.500 10.905.730 10.743.282 98,51 

10 cheltuieli de personal 9.096.000 7.566.500 7.549.576 99,78 
20 bunuri şi servicii 3.085.500 3.010.500 2.870.862 95,36 
55 alte transferuri  75.000 22.950 22.940 99,96 
70 cheltuieli de capital 893.000 330.110 327.660 99,26 
85 plăţi din anii precedenţi 0 -24.330 -27.756 114,08 

54.02 
II. Alte servicii publice 
generale 6.225.000 2.307.090 1.731.932 75,07 

  
1.Consiliul Judeţean Gorj - 
total, din care: 5.222.000 1.306.900 779.909 59,68 

54.02.05 

 fond de rezervă bugetară 
la dispoziţia autorităţilor 
locale 5.000.000 520.050 0 0,00 

50 

 fond de rezervă bugetară 
la dispoziţia autorităţilor 
locale 5.000.000 520.050 0 0,00 

54.02.50 
alte servicii publice 
generale 0 610.000 610.000 100,00 

51 

transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
(consilii locale în extremă 
dificultate) 0 610.000 610.000 100,00 

54.02.50 
 O.C.S.P.S.Gorj - total,  
din care: 12.000 12.000 5.202 43,35 

20 bunuri şi servicii 12.000 12.000 5.202 43,35 

54.02.50 

 Autoritatea Teritorială de 
Ordine Publică - total, din 
care: 210.000 164.850 164.707 99,91 

10 cheltuieli de personal 200.000 164.850 164.707 99,91 
55 alte transferuri 10.000 0 0 -  

54.02.10 

2. Direcţia Comunitară 
Jud.de Evidenţă a 
Persoanelor - total, din 
care: 1.003.000 1.000.190 952.023 95,18 

10 cheltuieli de personal 833.000 833.000 787.360 94,52 
20 bunuri şi servicii 170.000 170.000 167.469 98,51 
85 plăţi din anii precedenţi 0 -2.810 -2.806 99,86 

55.02 

III. Tranzacţii privind 
datoria publică şi 
împrumuturi 4.000.000 4.325.000 4.282.849 99,03 

  
Consiliul Judeţean Gorj - 
total, din care: 4.000.000 4.325.000 4.282.849 99,03 

20 
bunuri şi servicii -
comisioane 300.000 100.000 92.349 92,35 

30 dobânzi 3.700.000 4.225.000 4.190.500 99,18 



 

60.02 IV. Apărare 220.000 220.000 211.149 95,98 

60.02.02 
Centrul Militar Zonal - total, 
din care: 220.000 220.000 211.149 95,98 

20 bunuri şi servicii 220.000 220.000 211.149 95,98 

61.02 
V. Ordine publică şi 
siguranţă naţională 1.082.000 110.000 94.340 85,76 

61.02.05 
Inspectoratul pt.Situaţii de 
Urgenţă - total, din care: 1.082.000 110.000 94.340 85,76 

20 bunuri şi servicii 110.000 110.000 94.340 85,76 
55 alte transferuri  972.000 0 0 - 
65.02 VI. Învăţământ 13.421.000 12.830.330 12.807.410 99,82 

  
1.Consiliul Judeţean Gorj - 
total, din care: 8.950.000 8.615.430 8.615.422 100,00 

65.02.03.01 
1.1. Învăţământ preşcolar - 
total, din care: 2.100.000 2.134.090 2.134.090 100,00 

20 bunuri şi servicii 2.100.000 2.134.090 2.134.090 100,00 

65.02.03.02 
1.2. Învăţământ primar - 
total, din care: 3.110.000 2.934.300 2.934.293 100,00 

20 bunuri şi servicii 3.110.000 2.934.300 2.934.293 100,00 

65.02.04.01 
1.3. Învăţământ secundar 
inferior - total, din care: 3.740.000 3.547.040 3.547.039 100,00 

20 bunuri şi servicii 3.740.000 3.547.040 3.547.039 100,00 

65.02.07.04 

2. Centrul Şcolar pt. 
Educaţie Incluzivă Tg-Jiu - 
total, din care: 3.400.000 3.408.900 3.394.494 99,58 

10 cheltuieli de personal 3.000.000 3.048.900 3.048.845 100,00 
20 bunuri şi servicii 400.000 360.000 345.649 96,01 

65.02.11 

3.Centrul Judeţean de 
Resurse şi de Asistenţă 
Educaţională Gorj - total, 
din care: 1.071.000 806.000 797.494 98,94 

10 cheltuieli de personal 600.000 600.000 599.569 99,93 
20 bunuri şi servicii 51.000 51.000 49.839 97,72 
55 alte transferuri  420.000 155.000 148.086 95,54 

66.02 
VII. Sănătate - total, din 
care: 2.950.000 3.126.170 2.517.778 80,54 

66.02.06.01 Spitale generale 250.000 250.000 250.000 100,00 
  1. Spitalul Judeţean Gorj 50.000 50.000 50.000 100,00 

51 
transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 50.000 50.000 50.000 100,00 

  2. Spitalul Dobriţa 200.000 200.000 200.000 100,00 

51 
transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 200.000 200.000 200.000 100,00 



 

66.02.50 
Consiliul Judeţean Gorj - 
total, din care: 2.700.000 2.876.170 2.267.778 78,85 

20 bunuri şi servicii 100.000 727.000 488.677 67,22 

51 
transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice  211.000 26.870 26.870 100,00 

55 alte transferuri  327.000 0 0   
70 cheltuieli de capital 2.062.000 2.122.300 1.752.231 82,56 

67.02 
VIII. Cultură, recreere şi 
religie 12.918.000 12.303.020 11.413.403 92,77 

67.02.03.02 

1. Biblioteca Judeţeană 
"Christian Tell"-total, din 
care: 1.680.000 1.680.000 1.664.188 99,06 

10 cheltuieli de personal 1.300.000 1.300.000 1.284.988 98,85 
20 bunuri şi servicii 380.000 380.000 379.200 99,79 

67.02.03.08 
2. Centrul Judeţean de 
Creaţie - total, din care: 540.000 540.000 533.900 98,87 

10 cheltuieli de personal 400.000 400.000 394.000 98,50 
20 bunuri şi servicii 140.000 140.000 139.900 99,93 

67.02.03.03 
3. Muzeul Judeţean Gorj - 
total, din care: 1.725.000 1.725.000 1.570.200 91,03 

51 
transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 1.725.000 1.725.000 1.570.200 91,03 

67.02.03.04 
4. Ansamblul "Doina 
Gorjului" - total, din care: 2.220.000 2.220.000 2.136.825 96,25 

51 
transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 2.220.000 2.220.000 2.136.825 96,25 

67.02.03.05 
5. Şcoala Populară de Arte 
- total, din care: 1.700.000 1.700.000 1.512.499 88,97 

51 
transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 1.700.000 1.700.000 1.512.499 88,97 

  
6. Consiliul Judeţean Gorj - 
total, din care: 5.053.000 4.438.020 3.995.791 90,04 

67.02.05.01 Sport, din care: 511.000 632.000 631.707 99,95 

59.11 
transferuri-asociaţii şi 
fundaţii 511.000 632.000 631.707 99,95 

67.02.06 Servicii religioase, din care: 3.100.000 3.048.020 3.047.367 99,98 

59.15 
transferuri - contribuţii 
personal neclerical 3.100.000 3.048.020 3.047.367 99,98 

67.02.50 Alte servicii 1.442.000 758.000 316.717 41,78 
20 bunuri şi servicii 195.000 129.000 115.599 89,61 

59.12 
transferuri -susţinerea 
cultelor 255.000 200.000 200.000 100,00 

70 cheltuieli de capital 992.000 429.000 1.118 0,26 



 

68.02 
IX. Asigurări şi asistenţă 
socială 67.672.000 76.353.890 76.262.472 99,88 

85 plăţi din anii precedenţi 0 -54.110 -54.108 100,00 

  

1.Direcţia Generală 
Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului 67.672.000 76.408.000 76.316.580 99,88 

68.02.05.02 
1.1. Asist. socială în caz de 
invaliditate - total, din care: 12.290.000 14.322.000 14.306.462 99,89 

10 cheltuieli de personal 8.100.000 10.211.000 10.204.471 99,94 
20 bunuri şi servicii 3.700.000 3.597.000 3.596.999 100,00 

51 
transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 400.000 400.000 400.000 100,00 

70 cheltuieli de capital 90.000 114.000 104.992 92,10 

68.02.06 

1.2. Asistenţă socială 
pt.familie şi copil - total, din 
care: 25.069.000 27.170.000 27.114.061 99,79 

10 cheltuieli de personal 18.969.000 21.416.000 21.402.307 99,94 
20 bunuri şi servicii 5.500.000 5.533.000 5.532.861 100,00 
70 cheltuieli de capital 600.000 221.000 178.893 80,95 

68.02.50 

Alte cheltuieli în domeniul 
asigurărilor şi asistenţei 
sociale 30.313.000 34.916.000 34.896.057 99,94 

57 asistenţă socială 30.313.000 34.916.000 34.896.057 99,94 

70.02 
X. Servicii şi dezvoltare 
publică, locuinţe 2.004.000 1.931.000 1.802.027 93,32 

70.02.50 
1. Serviciul Public 
Salvamont - total, din care: 920.000 920.000 888.239 96,55 

10 cheltuieli de personal 500.000 500.000 474.338 94,87 
20 bunuri şi servicii 300.000 300.000 294.477 98,16 
70 cheltuieli de capital 120.000 120.000 119.424 99,52 

70.02.50 
2. Consiliul Judeţean Gorj - 
total, din care: 1.084.000 1.011.000 913.788 90,38 

20 bunuri şi servicii  60.000 60.000 56.081 93,47 
55 alte transferuri   220.000 520.000 520.000 100,00 
70 cheltuieli de capital 804.000 431.000 337.707 78,35 
74.02 XI. Protecţia mediului 894.000 894.000 847.154 94,76 

74.02.05.02 

1. Serviciul Jud. de 
Gestionare a Deşeurilor şi 
Activităţi de Salubrizare - 
total, din care:  894.000 894.000 847.154 94,76 

10 cheltuieli de personal 830.000 830.000 784.461 94,51 
20 bunuri şi servicii 64.000 64.000 62.693 97,96 



 

80.02 

XII. Acţiuni generale 
economice, comerciale şi 
de muncă 0 369.000 356.395 96,58 

80.02.01 
1. Consiliul Judeţean Gorj - 
total, din care: 0 369.000 356.395 96,58 

20 bunuri şi servicii 0 63.000 50.629 80,36 
70 cheltuieli de capital  0 306.000 305.766 99,92 
84.02 XIII. Transporturi 61.716.000 68.681.770 60.177.120 87,62 

84.02.03.01 
1. Consiliul Judeţean Gorj - 
total, din care: 61.716.000 68.681.770 60.177.120 87,62 

20 bunuri şi servicii 22.000.000 24.847.950 24.847.945 100,00 
55 alte transferuri  3.000.000 5.000.000 4.837.474 96,75 

56 

proiecte cu finanţare din 
fonduri externe 
nerambursabile 19.110.000 33.143.530 25.460.388 76,82 

  o finanţare naţională 0 1.298.750 1.298.744 100,00 
  o finanţare UE 19.110.000 31.844.780 24.161.644 75,87 
  o cheltuieli neeligibile 0 0 0 - 

FEDR 

Reabilitare drumuri 
judeţene DJ 665, km 
0+000 - 54+500 şi DJ 
675C, km 0+000 - 4+300 19.110.000 33.143.530 25.460.388 76,82 

56.01.01 o finanţare naţională 0 1.298.750 1.298.744 100,00 
56.01.02 o finanţare UE 19.110.000 31.844.780 24.161.644 75,87 
56.01.03 o cheltuieli neeligibile 0 0 0 - 
70 cheltuieli de capital 17.606.000 5.770.290 5.111.078 88,58 
85 plăţi din anii precedenţi 0 -80.000 -79.765 99,71 
 



CAPITOLUL II 

Planul de acțiuni specifice Consiliului Județean Gorj 
pentru realizarea în județul Gorj a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare în anul 2010 

AFACERI EUROPENE 
NR. 
CRT 

DENUMIREA OBIECTIVULUI ACȚIUNI TERMEN DE 
REALIZARE 

RESPONSABILI

1.  Îmbunătățirea accesului firmelor la 
programele de finanţare active pe piaţă 
prin acţiuni de mediatizare ale acestora 

Organizarea de activități de informare 
județene și diseminarea informațiilor privind 
oportunitățile active în cadrul ședințelor 
Grupurilor de lucru pentru implementarea 
strategiei de dezvoltare socio-economică a 
județului Gorj. 

Permanent Persoane desemnate 
din cadrul serviciilor 
de specialitate 

 
CAPITOLUL IX 
REFORMA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
NR. 
CRT 

DENUMIREA OBIECTIVULUI ACȚIUNI TERMEN DE 
REALIZARE

RESPONSABILI

1.  Prezentarea mai clară a rolului fiecărei 
structuri în cadrul sistemului 
administrativ judeţean, determinarea 
mecanismelor instituţionale 
coerente, eficientizarea proceselor de 
luare a deciziilor, de implementare a 
normelor şi programelor naţionale şi 
europene. 

Adaptarea organigramei structurilor 
funcționale ale Consiliului Județean Gorj la 
cerințele unui management eficient și 
adaptarea acestora în conformitate cu 
standardele de costuri. 

31.12.2010 Conducătorul 
instituției, managerii 
instituțiilor subordonate

2. Întărirea capacităţii administraţiei 
publice locale de a formula şi 
implementa politici naţionale şi locale, 
compatibile cu cele comunitare şi de a 
funcţiona la standardele de 
performanţă ale administraţiilor 
naţionale din celelalte state membre 
UE 
 
 

Implementarea instrumentelor de 
management al calității la nivelul Consiliului 
Județean Gorj și menținerea sistemului de 
management al calității. 
Implementarea în cooperare cu Ministerul 
Administrației și Internelor a unui nou 
instrument de management al calității 
(Balanced Score Card). 
Participarea la implementarea proiectului 
„Modernizare și performanță în Administrația 
Publică Locală” în parteneriat cu 
Universitatea din Craiova și Consiliul 
Județean Dolj 

Permanent Persoanele responsabile 
cu managementul 
calității, 
Managerul public,  
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3. Îmbunătățirea pregătirii personalului 
de specialitate al Consiliului Județean 
Gorj 

Implementarea proiectelor, proprii sau în 
parteneriat finanțate în cadrul programelor: 
Programului Operaţional Sectorial 
Dezvoltarea Capacităţii Administrative şi 
Programul Operațional 
Sectorial - Dezvoltarea Resurselor Umane; 
Implementarea programelor anuale de 
pregătire 

Permanent Managerii de proiecte, 
personalul serviciului 
Resurse Umane. 

4. Generarea de noi proiecte în cadrul 
Programului Operaţional Sectorial 
Dezvoltarea Capacităţii Administrative 
şi Programul Operațional 
Sectorial - Dezvoltarea Resurselor 
Umane; 

Realizarea a cel puțin 2 proiecte ce au ca scop 
modernizarea Consiliului Județean Gorj. 

30.09.2010 Managerii de proiecte, 
Managerul public 

5. Coordonarea de activităţi de însuşire a 
bunelor practici şi transfer de 
cunoştinţe şi identificarea ariilor care 
ar putea beneficia de asistenţă externă 
privind reforma administraţiei publice 

Organizarea de întâlniri cu reprezentanții 
Administrației Publice Locale. 
Acordarea de asistență la elaborarea cererilor 
de finanțare. 

Permanent Direcția pentru 
Cooperare și 
Dezvoltare Regională 

 
CAPITOLUL XI 
POLITICA ÎN DOMENIUL TURISMULUI 
NR. 
CRT 

DENUMIREA OBIECTIVULUI ACȚIUNI TERMEN DE 
REALIZARE

RESPONSABILI

1.  Punerea în valoare a potenţialului 
turistic din zona Rânca Novaci 

Promovarea proiectului “Dezvoltarea 
infrastructurii turistice pentru zona de Nord-
Est a judeţului Gorj, punerea în valoare a 
domeniului schiabil la Rânca, staţie de 
epurare şi canalizare Rânca, reabilitarea 
Centrului de Instruire şi Informare Turistică” 
pentru finanţare în cadrul Programului 
PHARE 2004 – 2006 

31.12.2010 Personalul de 
specialitate al 
Consiliului Local 
Novaci, 
Consiliului Local Baia 
de Fier, 
Consiliului Judeţean 
Gorj 

2. Identificarea surselor de finanţare 
pentru proiectele prioritare din cadrul 
studiului de oportunitate „Valorificarea 
potenţialului turistic al judeţul Gorj” 

Elaborarea unui proiect cu finanțare 
extrabugetară pentru promovarea 
potențialului turistic al județului GORJ. 

30.04.2010 Direcția pentru 
Cooperare și 
Dezvoltare regională 
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APITOLUL XII 
POLITICA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ 
NR. 
CRT 

DENUMIREA OBIECTIVULUI ACȚIUNI TERMEN DE 
REALIZARE

RESPONSABILI

1.  Acordare de consultanţă potenţialilor 
beneficiari de finanţări prin Programul 
Operaţional Regional 2008-2013 

Acordarea de asistență la elaborarea cererilor 
de finanțare Autorităților Administrației 
Publice Locale. 

Permanent ADR 4 SV Oltenia 
Instituția Prefectului 
Gorj 
Consiliul Judeţean Gorj 
Autorităţi locale 

2. Promovarea programelor specifice pe 
care Uniunea Europeană le derulează 
în România 

Organizarea unor evenimente de promovare 
a programelor Uniunii Europene. 

Permanent Persoane desemnate 

3. Întocmirea bazei de date cu proiecte 
prioritare pentru a fi promovate spre 
finanţare prin fondurile structurale 

Realizarea unei baze de date a proiectelor 
prioritare, actualizată periodic de membrii 
Comitetului de coordonare a implementării 
Strategiei de dezvoltare 

Permanent Persoane desemnate 
din cadrul Serviciilor 
de specialitate 

4. Sprijinirea organizării de misiuni 
economice în străinătate, cu participarea 
agenţilor economici din judeţ. 

Organizarea anual evenimentul Open – Days 
atât la nivel local cât și la Comitetul 
Regiunilor din cadrul Comisiei Europene. 

31.10.2010 Camera de Comerţ şi 
Industrie Gorj, 
Prefectura Gorj 
Consiliul Judeţean Gorj 
 

5. Îmbunătățirea calității serviciilor oferite 
în cadrul unităților de asistență socială 
și sanitară prin intermediul unor 
proiecte depuse în cadrul Axei prioritare 
3 – Îmbunătățirea infrastructurii sociale 

Extinderea și dotarea Centrului de îngrijire și 
asistență Dobrița 
Reabilitarea, modernizarea și echiparea 
Ambulatoriului Spitalului Județean de 
Urgență Târgu Jiu 
Extinderea capacității, prin amenajare și 
modernizare etaj III la complexul de 
recuperare și reabilitare neuropsihică pentru 
adulți “Bîlteni” – județul GORJ 

31.12.2012 Persoane desemnate 
din cadrul Serviciilor 
de specialitate și al 
unităților subordonate 
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CAPITOLUL XIII 
POLITICA PRIVIND AMENAJAREA TERITORIULUI 
NR. 
CRT 

DENUMIREA OBIECTIVULUI ACȚIUNI TERMEN DE 
REALIZARE

RESPONSABILI

1.  Îmbunătățirea modului de implementare 
a legislației în domeniul urbanismului și 
amenajarea teritoriului. 

Actualizarea Planului de Amenajarea 
Teritoriului Judeţului Gorj 

31.12.2012 Arhitect Şef 

2. Finanţarea în cadrul Programului 
Operaţional Regional 2008-2013 a  unor 
proiecte de reabilitare drumuri județene 

- Reabilitare sistem rutier DJ 672, km 0+000 
– 43+423, Ciuperceni – Godineşti – Tismana 
– Topeşti – Peştişani – Brădiceni – 
Buduhala. 
- Reabilitare DJ 675 km 0+000 – 25+000, 
Târgu-Cărbuneşti – Ţicleni – Peşteana-Jiu, 
judeţul Gorj -Reabilitare drum judeţean DJ 
665 km 0+000-54+500 şi DJ 675C km 
0+000-4+300” 
  

31.12.2012 Compartimentele de 
specialitate 

3. Reabilitare sisteme rutiere pe drumurile 
judeţene 

Realizarea de îmbrăcăminți asfaltice ușoare, 
tratamente bituminoase , marcaje rutiere  
longitudinale și marcaje rutiere transversale. 
 

31.12.2010 Direcţiile de 
specialitate 

4. Îmbunătăţirea infrastructurii de drumuri 
publice locale 

Finanțare proiectelor  locale pe baza (HG 
577/1997): 
-Reabilitare DJ 673 Şiacu-Borăscu-Turceni-
Broşteni (DN66), km 16+650-41+650  
- Reabilitare DJ 673 A Dragoteşti-Mătăsari 
DN67 pe lungimea de 27,79 km 

31.12.2010 Consiliile Locale 
Primari 
Direcţia Tehnică 

5. Îmbunătățirea sistemului de canalizare 
și realizarea unei stații de epurare la 
Spitalul de pneumofiziologie Tudor 
Vladimirescu, comuna Runcu, judeţul 
Gorj” 

Inplementarea proiectului „Sistem de 
canalizare şi staţie de epurare 
la Spitalul de pneumoftiziologie Tudor 
Vladimirescu, comuna Runcu, judeţul Gorj” 
depus spre finanţare în cadrul programului 
EAA Grants.  

31.12.2010 Structurile de 
specialitate 
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CAPITOLUL XIV 
POLITICA ÎN DOMENIUL TRANSPORTURILOR 
NR. 
CRT 

DENUMIREA OBIECTIVULUI ACȚIUNI TERMEN DE 
REALIZARE

RESPONSABILI

1. Reabilitare sisteme rutiere pe drumurile 
judeţene 

Realizarea de îmbrăcăminți asfaltice ușoare, 
tratamente bituminoase , marcaje rutiere  
longitudinale și marcaje rutiere transversale. 

31.12.2010 Direcţiile de 
specialitate 

 
 
CAPITOLUL XV 
POLITICA PRIVIND PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR 
NR. 
CRT 

DENUMIREA OBIECTIVULUI ACȚIUNI TERMEN DE 
REALIZARE

RESPONSABILI

1. Implementarea cerințelor de protecție a 
mediului pentru lucrările proprii ale 
Consiliului Județean Gorj 

Obţinere aviz de mediu pentru proiectele de 
infrastructură implementate de Consiliul 
Județean GORJ 
 
 

31.12.2010 Direcţiile de 
specialitate 

2. -Reabilitare si extindere rețele de 
canalizare existente, stații de epurare. 
-Construcții rețele de canalizare noi, 
stații de epurare ape uzate noi. 
-Reabilitare si modernizare stații de 
tratare urbane. 
-Extindere rețele de alimentare cu apa. 
-Construcții de rețele noi de alimentare 
cu apa. 

Implementarea proiectelor conform HG 
577/1997( 14 lucrări)  
 

31.12.2010 Direcția Tehnico - 
Economică 
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CAPITOLUL XVII 
POLITICA ÎN DOMENIUL TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢII 
NR. 
CRT 

DENUMIREA OBIECTIVULUI ACȚIUNI TERMEN DE 
REALIZARE

RESPONSABILI

1. Implementarea unei soluţii de e-
guvernare la nivelul Consiliului 
judeţean Gorj, Instituţiei Prefectului-
Judeţul Gorj şi a consiliilor locale 
municipale şi orăşeneşti pentru 
eficientizarea serviciilor publice oferite 
cetăţenilor şi mediului de afaceri. 
 

Realizarea unui proiect înaintat spre 
finanţare în cadrul PO Creşterea 
Competitivităţii Economice, axa 3 – 
tehnologia informaţiei şi telecomunicaţiilor 
pentru sectoarele privat şi public, domeniu 
major de intervenţie 2, operaţiunea 1 

31.12.2011 Persoane Desemnate 

 
CAPITOLUL XIX 
POLITICA ÎN DOMENIUL CULTURII 
NR. 
CRT 

DENUMIREA OBIECTIVULUI ACȚIUNI TERMEN DE 
REALIZARE 
 

RESPONSABILI

1. Sprijinirea desfășurării în bune condiții 
a activităților culturale 

Organizarea şi realizarea evenimentelor 
culturale cuprinse în Agenda 
culturală a judeţului Gorj în anul 2009

31.12.2011 Persoane Desemnate 
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