
  

 

RAPORTUL PREŞEDINTELUI 
 

privind modul de îndeplinire a atribuţiilor proprii şi a hotărârilor 
Consiliului Judeţean Gorj                 

în anul 2011 
 



Consiliul Județean Gorj             Raportul Președintelui 2011 

 

 
2 

 

 

CUPRINS 

I. ACTIVITATEA DE REGLEMENTARE ........................................................................................................ 19 

II. ACTIVITATEA APARATULUI DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI JUDEŢEAN GORJ ................................ 23 

1. Administraţie publică locală ................................................................................................................ 23 

2. Accesul la informaţiile de interes public pe anul 2011 ....................................................................... 27 

3. Monitorizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice ................................................................... 27 

4. Secretariatul executiv al Autorităţii teritoriale de ordine publică ...................................................... 30 

5. Evidenţa şi administrarea patrimoniului public şi privat .................................................................... 32 

6. Activitatea în domeniul juridic-contencios ......................................................................................... 33 

7. Activitatea economico-financiară ....................................................................................................... 35 

a. Bugetul local pe anul 2011 .................................................................................................................. 37 

b. Bugetul centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate parţial din venituri proprii .......... 42 

8. Resurse umane .................................................................................................................................... 47 

9. Amenajarea teritoriului şi urbanism ................................................................................................... 49 

a. Compartimentul urbanism si amenajarea  teritoriului ....................................................................... 49 

b. Compartimentul autorizări, disciplină și control ................................................................................ 51 

10. Cooperare şi Dezvoltare Regională ................................................................................................... 52 

a. Proiecte implementate din fonduri nerambursabile .......................................................................... 52 

b. Susţinerea manifestărilor  cuprinse în Agenda Culturală 2011 .......................................................... 70 

c. Cofinanţarea proiectelor de interes județean ..................................................................................... 74 

d. Finanţarea activităților de tineret ....................................................................................................... 77 

e. Sprijinirea financiară a unităţilor de cult ............................................................................................. 79 

11. Transport public județean ................................................................................................................. 82 

12. Achiziţii publice şi relaţii contractuale .............................................................................................. 82 

13. Audit public ....................................................................................................................................... 85 

14. Gospodărire ...................................................................................................................................... 87 

15. Sănătatea şi securitatea muncii ........................................................................................................ 87 

16. Promovarea imaginii ......................................................................................................................... 89 

a. Relaţiile cu mass-media ...................................................................................................................... 89 

b. Alte activităţi ....................................................................................................................................... 91 



Consiliul Județean Gorj             Raportul Președintelui 2011 

 

 
3 

III. CULTURĂ ............................................................................................................................................ 92 

1. Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” Târgu Jiu ................................................................ 92 

2. Biblioteca Judeţeană „Christian Tell” Gorj .......................................................................................... 95 

3. Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ștefulescu” ................................................................................... 99 

4. Şcoala Populară de Artă Târgu-Jiu .................................................................................................... 102 

5. Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Tradiționale Gorj ............................. 107 

IV. PROTECȚIE SOCIALĂ ......................................................................................................................... 114 

1. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului - Gorj ................................................. 114 

V. EDUCAȚIE ȘI ÎNVĂȚĂMÂNT ............................................................................................................... 134 

1. Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Gorj ...................................................... 134 

2. Centrul Școlar pentru Educaţie Incluzivă Târgu Jiu ........................................................................... 136 

VI. DEZVOLTAREA JUDEȚULUI GORJ ..................................................................................................... 140 

1. Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară în domeniul Serviciilor Publice de Salubrizare ADIS Gorj 140 

2. Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ADIA Gorj ........................................................................ 147 

3. S.C. Parc Industrial Gorj S.A. Bumbesti-Jiu ........................................................................................ 148 

4. S.C. „ÎNTREPRINDEREA DE DRUMURI ŞI PODURI GORJ” S.A. ........................................................... 149 

VII. SĂNĂTATE ....................................................................................................................................... 151 

1. Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu............................................................................................. 151 

2. Spitalul de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu - Runcu .............................................................. 154 

VIII. PROTECȚIA MEDIULUI .................................................................................................................... 160 

IX. EVIDENȚA PERSOANELOR ................................................................................................................ 165 

X. SALVARE MONTANĂ ......................................................................................................................... 171 

XI. DEZVOLTAREA ȘI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII .................................................................... 174 

1. Infrastructură rutieră ........................................................................................................................ 174 

2. Patrimoniul public al judeţului .......................................................................................................... 191 

XII. AGRICULTURĂ ................................................................................................................................. 201 

 

  



Consiliul Județean Gorj             Raportul Președintelui 2011 

 

 
4 

Elaborarea Raportului  Preşedintelui  Consiliului  Județean  Gorj  privind modul de îndeplinire a 
atribuțiilor proprii și a hotărârilor Consiliului Județean Gorj  pe anul 2011  trebuie  să  pornească de la 
contextual economic, politic, social si administrativ specific anului 2011, an crucial în evoluţia vieţii 
economice, sociale şi politice din ţara  noastră, când criza generală,  prin dimensiunile si efectele ei,  a 
pus România în fata uneia dintre cele mai mari provocări din istoria sa recentă, iar factorii implicaţi în 
viaţa politico-socială  și administrative  de la nivel regional şi,  mai ales, local,  în situații de-a dreptul  
dramatice. Afirmația se fundamentează pe faptul ca, în România, criza financiara si economica a oprit 
procesul dificil de consolidare a autonomiei locale si financiare a autorităților publice din teritoriu, în 
sensul european al conceptului, acestea devenind țintă predilectă a măsurilor de austeritate promovate 
irațional și ineficiente economic, fără studii de evaluare a impactului lor, cu imixtiuni grave în 
funcționarea administrației publice locale şi  anatemizarea  acestei  componente de maximă  importanţă 
în funcționarea statului român. 
 

A existat o preocupare aproape nefirească și de neînțeles a guvernanților de a impune 
conștiinței publice ideea că  administraţia publică  este principala cauză  a crizei care a afectat România 
şi nu lipsa strategiilor guvernamentale anti-criză  coerente, real identificate şi  cu măsuri  operaționale 
eficiente. 

Reducerea salariilor și plafonarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal din administraţia 
publică Locală a însemnat şi în anul 2011, diminuarea veniturilor funcţionarilor publici şi a personalului 
contractual.  Reducerea numărului de personal la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale s-a făcut cu 
încălcarea autonomiei locale și nu a avut la bază  decât dimensionarea lui pe unicul criteriu al populației, 
care a creat mari dificultăţi în funcționarea autorităţilor publice locale. În același timp, blocarea 
posturilor vacante de peste trei ani și menținerea ca legală a prevederii aberante ca se poate organiza 
un concurs pentru un post numai după ce s-au vacantat şapte posturi din organigrama au supraîncărcat 
sarcinile de serviciu ale personalului în funcție, în detrimentul creşterii performanţei individuale și a 
perfecţionării managementului public.   
 

Exista o evidentă incoerenţă  legislativă si ”inflaţie” de reglementari în domenii care vizează  
sfera de competenţă a autorităţilor administraţiei publice locale, care mimează descentralizarea (sunt 
descentralizate atribuţii si responsabilități, fără  a descentra și resurse financiare, umane, materiale), 
întărește rolul structurilor administrației centrale, consultarea prealabilă a structurilor asociative ale 
autorităţilor locale (Uniunea Naționala a Consiliilor Județene, Asociațiile Municipiilor, Orașelor și 
Comunelor din România) este formală, iar respectarea regulilor de tehnică legislativă (Legea nr.24/2000) 
este relativă, din moment ce exista multe acte normative fără  a avea  toate avizele necesare. 
 
În anul 2011,  Consiliul Judeţean  Gorj  a continuat activitatea pentru care a fost  ales,  în sensul rezolvării 
(cu toată perioada de criză traversată) principalelor probleme legate de asigurare a  coordonării şi 
dezvoltării  serviciilor  publice şi îmbunătăţirea calităţii vieţii cetăţenilor.  Anul 2011 şi situaţia economică  
pe care el a  adus-o  a  ridicat multe piedici în calea realizării planurilor noastre de dezvoltare a judeţului. 
Cu toate acestea, au fost găsite soluţiile potrivite, iar obiectivele  propuse la  începutul acestui an, au 
fost atinse în mare parte. Acestea s-au putut realiza, însă, şi pentru că am avut alături o echipă capabilă 
şi devotată  intereselor judeţului, de aceea mulţumesc consilierilor judeţeni şi angajaţilor consiliului 
judeţean pentru sprijin şi pentru munca depusă pe parcursul acestui an.  

 
 
Preşedintele Consiliului Judeţean este o autoritate administrativă executivă distinctă, stabilită de 
legiuitor, care asigură respectarea prevederilor Constituţiei, punerea în aplicare a legilor,  a hotărârilor 
consiliului judeţean, precum şi alte acte normative. 
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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 judeţului; 
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. 
 

Doamnelor şi domnilor consilieri, stimaţi colegi, 
 

În cursul anului 2011, Consiliul Judeţean Gorj s-a întrunit în 14 şedinţe, dintre care 12 ordinare 
(21 ianuarie, 10 februarie, 25 martie, 29 aprilie, 27 mai, 23 iunie, 12 iulie, 26 august, 28 septembrie, 25 
octombrie, 25 noiembrie, 27 decembrie),  1 şedinţă de îndată (1 aprilie) şi 1 extraordinară (14 
decembrie), adoptându-se 104 hotărâri, iar preşedintele consiliului judeţean a emis în anul 2011 un 
număr de 615 dispoziţii. 
 

În intervalul de timp ianuarie – decembrie 2011, cele opt comisii de specialitate constituite la 
nivelul Consiliului Judeţean Gorj s-au întrunit în 102 şedinţe, în cadrul cărora au analizat proiectele de 
hotărâri, au întocmit rapoarte de avizare şi au formulat propuneri şi amendamente referitoare la 
materialele supuse analizei şi avizării, îndeplinindu-si atribuţiile conform legii şi Regulamentului de 
organizare şi funcţionare. 
 

În acest context, trebuie remarcată buna colaborare între comisiile de specialitate şi 
compartimentele din aparatul de specialitate al consiliului în elaborarea documentelor ce au făcut 
obiectul analizelor şi dezbaterilor, precum şi cooperarea grupurilor de consilieri judeţeni în cadrul 
comisiilor de specialitate, pentru promovarea şi susţinerea intereselor Consiliului Judeţean Gorj. 

 
Hotărârile adoptate, se referă la rezolvarea diversităţilor de probleme şi anume:  probleme 

privind bugetul  în număr de 27,  din domeniul culturii şi cultelor 7, probleme de relaţii interne şi 

internaţionale (s-au adoptat 10 de hotărâri referitoare la realizarea de parteneriate încheiate de către 

Consiliul Judeţean Gorj), din domeniul patrimoniu 5,  probleme de tehnică-investiţii (s-au aprobat 16  

hotărâri referitoare la studii de fezabilitate, proiecte tehnice etc). 

O problemă aparte o reprezintă preluarea managementului celor 2 spitale, domeniul sănătăţii 
fiind o preocupare zilnică a Consiliului Judeţean Gorj. Problemele care apar sunt discutate de cele mai 
multe ori la nivel de conducere, ele rezultând pe de o parte din  finanţarea spitalelor, iar pe de altă parte 
din sistemul rămas centralizat de luare a deciziilor, mai ales cele privitoare la structura lor.  
 

În perioada raportată, comisiile de specialitate au contribuit la funcţionarea eficientă şi de 
calitate a Consiliului Judeţean Gorj, avizând proiecte de hotărâri şi soluţionând probleme din principalele 
lor domenii de activitate: administraţie publică locală, buget-finanţe, cooperare şi dezvoltare regională, 
urbanism şi amenajarea teritoriului, agricultură, protecţia mediului, turism, cultură, sănătate, protecţie 
socială, etc. 
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Implicându-se activ în identificarea de soluţii pentru rezolvarea problemelor specifice ale 
administraţiei publice judeţene, Preşedintele Consiliului Judeţean Gorj iniţiat în anul 2011 un număr de 
104  proiecte de hotărâri, dintr-un total de 104  hotărâri adoptate. 

Preşedintele Consiliului Judeţului GORJ a avut în perioada  2011 un  număr de 21 intervenţii  în  
şedinţele  în  plen ale  consiliului şi  totodată a făcut   12 amendamente. 
 

Privitor la dispoziţiile emise, acestea au ca obiect următoarele : aprobarea Planului de măsuri 
privind pregătirea profesională a funcţionarilor publici;  stabilirea drepturilor băneşti ale funcţionarilor 
publici şi personalului contractual;  constituirea unor comisii pentru evaluarea ofertelor în vederea 
achiziţiei de bunuri şi servicii;  recepţionarea unor lucrări de investiţii, consultarea autorităţilor publice 
pentru repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20% din TVA; numire responsabili cu 
îndeplinirea obligaţilor ce decurg din contractele de lucrări şi achiziţii publice;  constituirea comisiilor de 
concurs şi soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea unor funcţii;  dar şi schimbarea pe cale 
administrativă a numelui si/sau prenumelui unor cetăţeni  care solicită acest  lucru. 

 

În ceea ce priveşte activitatea aparatului de specialitate  al Consiliului Judeţean  Gorj, 
aduc în discuţie  următoarele domenii: 

În domeniul juridic-contencios, interesele Consiliului Judeţean Gorj au fost reprezentate în faţa 
instanţelor de judecată, atât la fond cât şi în căile de atac, într-un număr de aproximativ 1385 dosare, în 
cauze civile, comerciale, penale, plângeri contravenţionale, contencios administrativ, conflicte de 
muncă; a fost acordat 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; au fost asigurate 
condiţiile de legalitate la dispoziţiile emise de către Preşedintele CJ Gorj dar şi la hotărârile  consiliului 
judeţean.  

Compartimentul Juridic-Contencios acordă 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, asigură condiţii 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.  

Direcţia Juridică şi Administraţie Publică Locală întocmeşte proiecte de hotărâri ale Consiliului 
Judeţean Gorj,  rapoarte de  specialitate şi expuneri de motive.  

Participă în calitate de responsabili juridici în Unităţile de Implementare a Proiectelor (UIP) a 
proiectelor cu finanţare nerambursabilă accesate de Consiliul Judeţean Gorj.  

Avizează pentru legalitate contractele încheiate în condiţiile legii de către 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.  

Trebuie menţionată aici şi 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.  

Avizează documentaţiile 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.  

Participă,  în calitate de membrii, la lucrările comisiilor de evaluare pentru atribuirea 
contractelor de achiziţie publică iniţiate de Consiliul Judeţean Gorj, cu respectarea atribuţiilor prevăzute 
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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.  

Soluţionează  plângerilor prealabile formulate, în baza Legii nr. 554/2004 - privind contenciosul 
administrativ,  de către persoanele care se consideră vătămate într-un drept al lor. 

* 
Activitatea de Monitorizare a serviciilor comunitare de utilităţi publice a vizat actualizarea în 

permanenţă a băncii de date tehnice, cu privire la infrastructura edilitară a unităţilor administrativ – 
teritoriale de pe raza judeţului, procentul de colaborare cu primăriile fiind de 95%. Această activitate s-a 
desfășurat în bune condiții datorită achiziționării, la începutul anului 2011, a programului informatic 
CentroMSPC, putându-se astfel asigura funcţionalitatea unei baze de date la nivelul Consiliului Judeţean 
privind monitorizarea infrastructurii serviciilor comunitare de utilităţi publice de pe raza judeţului Gorj, 
stadiul de dezvoltare, investiţiile aflate în curs de execuţie, precum şi nevoile de investiţii pentru 
dezvoltarea infrastructurii judeţene, dar şi o evidenţă a operatorilor economici de servicii comunitare de 
utilităţi publice de la nivelul judeţului. 
Alături de acest obiectiv programat și realizat pentru anul 2011 au mai fost îndeplinite și următoarele: 
- Realizarea studiului privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice la nivelul 
judeţului Gorj; 
- Asigurarea unei bune colaborări cu organele centrale, cu ministerele de resort din domeniul 
serviciilor comunitare de utilităţi publice şi cu toate unităţile administrativ-teritoriale de pe raza 
judeţului Gorj; 
- O colaborare fructuoasă şi permanentă cu restul compartimentelor de specialitate din cadrul 
aparatului propriu al Consiliului Judeţean. 

De asemenea, a fost solicitată consiliilor locale execuția bugetară lunară și raportarea 
trimestrială privind repartizarea de către Consiliul Județean Gorj, prin HCJ nr.2/21.01.2011, a cotei de 
20% din sume și cote defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pentru susținerea programelor 
de dezvoltare locală și proiecte de infrastructură ce necesită cofinanțare locală, în conformitate cu Legea 
nr.286/2010 privind bugetul de stat pe anul 2011. La repartizarea acestor sume s-a avut în vedere 
transmiterea de către unităţile administrativ-teritoriale de pe raza judeţului, a necesarului de fonduri 
pentru finanţarea programelor de dezvoltare locală şi proiectelor de infrastructură care necesită 
cofinanţare locală, însoţite de informaţii tehnice şi financiare referitoare la obiectivele de investiţii aflate 
în derulare şi propunerile de proiecte noi necesare a fi demarate începând cu anul 2011, în scopul 
asigurării resurselor financiare destinate implementării obiectivelor propuse. 

Referitor la buna colaborare cu organismele centrale şi cele de resort, au fost comunicate către 
acestea diverse situaţii referitoare la serviciile comunitare de utilităţi publice, dintre care amintim: 
- Solicitare privind modul de cuprindere a proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 
post-aderare în bugetele de venituri și cheltuieli ale unităților administrativ-teritoriale și modul de 
utilizare a sumelor alocate, precum și întocmirea de către beneficiari a cererilor de rambursare a 
sumelor de la Uniunea Europeană pentru cota-parte din plățile efectuate, conform declarațiilor de 
eșalonare a depunerii dosarelor cererilor de plată – de la Ministerul Administrației și Internelor și 
Ministerul Finanțelor Publice;  
- Situația privind solicitările de subvenții de la bugetul de stat, conform O.U.G. nr.51/2006 privind 
Programul național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală – către M.D.R.T.; 
- Situația privind valoarea estimată a necesarului de finanțare a activităților referitoare la eficiența 
energetică a locuințelor în cadrul Axei Prioritare 1 Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – către 
M.D.R.T.; 
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- Situația privind finanțarea obiectivelor de investiții conform H.G. nr.577/1997, finanțările privind 
echilibrarea bugetelor locale și pentru cheltuieli curente și de capital – către Instituția Prefectului – 
Județul Gorj, etc. 

Pe parcursul exerciţiului bugetar al anului 2011, în cadrul serviciului au fost întocmite şi înaintate 
în forma şi temenele legale documentele prevăzute prin atribuţiile ce-i revin, au fost elaborate 
documente specifice serviciului, precum şi: proiectul de buget şi estimările pentru perioada anilor 
următori (de regulă, se elaborează previziuni bugetare pentru trei ani) privind repartizarea sumelor 
necesare susţinerii programelor de dezvoltare locală, pentru proiecte de infrastructură,  hotărârea 
privind repartizarea, pe unităţi administrativ-teritoriale, a sumelor necesare susţinerii programelor de 
dezvoltare locală, pentru proiecte de infrastructură, în condiţiile legii şi în limitele prevederilor bugetare 
aprobate, pentru anul 2011, hotărâri de rectificare a sumelor alocate pentru susţinerea programelor de 
dezvoltare locală, pentru proiecte de infrastructură, pentru anul 2011, întocmite în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, aprobată cu modificările şi completările 
ulterioare, motivate de aplicarea prevederilor actelor normative de rectificare a bugetului de stat, 
respectiv O.G. nr. 10//03.08.2011 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2011 şi adresa nr. 
39287/12.08.2011 a Directorului Executiv al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Gorj. 

* 
Secretariatul executiv al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică asigură, prin activitatea sa, 

reprezentarea şi promovarea intereselor comunităţii în scopul asigurării unui climat de siguranţă şi 
securitate publică . Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Gorj a desfăşurat 4 şedinţe de plen, 
ordinare şi extraordinare, respectând regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiei,  stabilit prin 
Hotărârea Guvernului nr. 787/2002. 

* 
Evidenţa şi administrarea patrimoniului public şi privat în anul 2011, s-a continuat activitatea 

de evidenţă şi administrare a patrimoniului public şi privat al judeţului în concordanţă cu prevederile 
legii şi atribuţiile stabilite prin fişele posturilor, în sarcina  personalului din aparatul propriu cu aceste 
responsabilităţi. Prin Dispoziţia nr. 569/05.12.2011 emisă de Ordonatorul Principal de Credite, 
Preşedintele Consiliului Judeţean Gorj, s-au constituit comisiile de inventariere a bunurilor ce fac parte 
din patrimoniul Consiliului Judeţean, având ca scop principal stabilirea situaţiei reale a tuturor 
elementelor de activ şi de pasiv ale judeţului, precum şi a bunurilor şi valorilor deţinute cu orice titlu, 
aparţinând altor persoane juridice sau fizice, în vederea întocmirii situaţiilor financiare anuale.  Cu ocazia 
inventarierii patrimoniului, domeniul public al judeţului Gorj se completează cu terenul în suprafaţă de 
3.393 mp (dat în administrare Casei judeţene de Pensii Gorj) din municipiul Târgu Jiu, strada A.I. Cuza, 
judeţul Gorj, conform prevederilor H.C.J. nr. 81/25.10.2011. La Centrul Judeţean pentru Protecţie Civilă 
Gorj, din Târgu Jiu, cartier Bârseşti, strada Tismana, valoare clădirii se majorează cu valoarea reparaţiei 
capitale, respectiv 1.161.453,79 lei, devenind 1.459.778 lei.  Trebuie menţionat că imobilele monumente 
istorice din cadrul Muzeului Arhitecturii Populare – Curtişoara sunt în curs de reevaluare de către 
evaluatori autorizaţi. Raportul de reevaluare nu a fost finalizat până la data încheierii inventarierii 
aferente anului 2011.   În domeniul privat al judeţului, s-a diminuat terenul situat în oraşul Bumbeşti Jiu, 
incinta S.C. Parc Industrial Gorj S.A. cu suprafaţa de 550 mp, conform H.C.J. nr. 65/12.07.2011, iar 
valoarea terenului a fost diminuată proporţional de la 368.300,00 lei la 367.129,10 lei. 

* 
Activitatea de buget şi activitatea financiar-contabilă  este prezentată trimestrial dar a fost 

prezentată şi în alte şedinţe de Consiliu Județean, când a fost prezentat raportul privind execuţia 
bugetară pe anul 2011 (aprilie 2012), pe baza rapoartelor prezentate de către Direcţia Tehnico-
Economică.  Amintesc aici câteva cifre: 

Bugetul propriu general al judeţului Gorj pe anul 2011  a fost aprobat iniţial la valoarea de 
254.369.240 lei la partea de venituri şi în sumă de 268.464.330 lei la partea de cheltuieli. Urmare 
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adoptării hotărârilor Consiliului Judeţean de rectificare bugetară, bugetul propriu general definitiv al 
judeţului Gorj pe anul 2011 a fost în sumă 264.998.440 lei la partea de venituri şi la valoarea de 
278.520.530 lei la partea de cheltuieli. 

Pe anul 2011, la venituri, bugetul local definitiv a cumulat o valoare de 175.403.640  lei, 
comparativ cu bugetul local iniţial, care a fost atât la partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli în 
sumă de 170.736.940  lei, execuţia bugetară a veniturilor încasate la finele anului 2011, înregistrând o 
valoare de 161.708.179 lei, iar partea de cheltuieli a bugetului local definitiv a cumulat o valoare de 
187.355.670 lei, valoarea plăţilor efectuate fiind de 168.955.371 lei . 

În urma centralizării situaţiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2011 de către toate 

instituţiile şi serviciile de subordonare judeţeană, cumulate cu situaţiile financiare anuale întocmite la 

finele anului pentru activitatea proprie a Consiliului Judeţean, s-a constatat, pe ansamblu, ca rezultat 

financiar final, un excedent în sumă de 12525030 lei (înregistrat la sfârşitul anului 2010). După 

încheierea exerciţiului financiar al anului 2011, excedentul bugetar local înregistrat la data de 

31.12.2011 a fost în cuantum de 5278,19 mii lei.. Bugetul de venituri și cheltuieli al județului Gorj s-a 

realizat în conformitate cu prevederile Legii 273/2006 a Finanțelor Publice Locale, cu modificările și 

completările ulterioare, Legea bugetului de stat pe anul 2011 și potrivit actelor normative specifice 

îndeplinirii atribuțiilor prevăzute în responsabilitatea și competențele autorității publice județene. 

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

anul 2011 a fost fundamentat la partea de venituri, prin bugetul iniţial, la valoarea de 93.623.300 lei, iar 

în bugetul final a fost prevăzută valoarea de 89.594.800  lei, la partea de cheltuieli a fost fundamentat, 

prin bugetul iniţial, la valoarea de 85.202360 lei, iar în bugetul final a fost prevăzută valoarea de 

91.164.860 lei, execuţia, la partea de venituri, înregistrând suma de 78.981.892 lei, iar la partea de 

cheltuieli fiind de 77.239.701 lei, cuprinzând pe ansamblu, veniturile şi cheltuielile a 7 instituţii publice 

de subordonare judeţeană (Muzeul Judeţean Gorj, Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului”, 

Şcoala Populară de Artă, Complexul de servicii comunitare cu secţii protejate, recuperare, reabilitare a 

persoanelor cu handicap şi formare profesională Tg - Cărbuneşti (activitate extrabugetară), Camera 

Agricolă Judeţeană Gorj; Spitalul Judeţean de Urgenţă; Spitalul de Pneumoftiziologie „Tudor 

Vladimirescu” Dobriţa. 

Prevederile bugetare aferente anului 2011, au cumulat la partea de cheltuieli a bugetului centralizat al 

instituţiilor publice şi activităţilor finanţate parţial din venituri proprii suma de 91.164.860 lei, 

înregistrând plăţi în cuantum de 77.239.701 lei. 

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

activităţilor finanţate parţial din venituri proprii la data de 31.12.2011, reprezintă în procent de 100% 

cheltuieli cu active nefinanciare şi au fost în cuantum de 3.824.595 lei. În totalul plăţilor efectuate în 

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

data de 31.12.2011, ponderea este deţinută de cheltuielile de personal respectiv de 70,13%, urmate de 

cheltuielile cu bunuri şi servicii cu o pondere de 24,92% şi activele nefinanciare cu o pondere de 4,95%. 

* 
 Activitatea  resurselor  umane  cuprinde: gestionarea resurselor umane,  managementul funcţiei 

publice şi IT.  Asigurarea unui management eficient al resurselor umane, în condițiile menținerii 

restricțiilor impuse autorităților și instituțiilor publice cu privire la numărul maxim de posturi și 

cheltuielile de personal, a constituit una dintre provocările importante ale anului 2011. 
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În aceste condiții, reîncadrarea personalului și stabilirea drepturilor salariale la un nivel care nu a 

permis recuperarea pierderilor din anul 2010, a fost doar un proces formal prin care au fost stabilite 

noile funcții, fără ca modalitatea de salarizare prevăzută de Legea privind salarizarea unitară a 

personalului plătit din fonduri publice să fie aplicabilă în anul 2011. Diminuarea numărului de posturi 

ocupate prin încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu ale salariaților, ca urmare a îndeplinirii 

condiţiilor de pensionare sau migrării personalului către locuri de muncă mai bine plătite, precum şi 

condiţiile restrictive de ocupare a posturilor vacantate, au impus, cu prioritate, transformarea sau 

redimensionarea unor posturi, precum şi o analiză riguroasă a atribuţiilor la nivelul fiecărui post. 

Îmbunătăţirea structurii fişelor de post şi completarea acestora, pentru asigurarea unei mai atente 

responsabilizări a personalului a fost o măsură necesară pentru atingerea obiectivelor propuse în 

condiţiile diminuării numărului de personal. De asemenea, modificarea organigramelor, statelor de 

funcţii şi regulamentelor de organizare şi funcţionare a avut în vedere cu prioritate, nu doar asigurarea 

funcţionalităţii instituţiilor, ci şi dezvoltarea activităţii acestora, prin crearea unor structuri cât mai 

flexibile şi eficiente. În acest scop, au fost modificate statele de funcţii atât pentru aparatul de 

specialitate al Consiliului Judeţean Gorj, cât şi pentru instituţiile publice subordonate, în vederea 

promovării personalului în funcţii, grade sau trepte profesionale. Elaborarea şi aprobarea în luna 

octombrie a Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean 

Gorj şi instituţiile subordonate pentru anul 2012 s-a subscris aceleiaşi strategii de facilitare a accesului la 

dezvoltarea carierei profesionale. Astfel în luna martie 2011 a fost realizată procedura de evaluare a 

managementului instituţiilor publice de cultură, rezultatele evaluării şi recomandările comisiilor de 

evaluare fiind supuse aprobării Consiliului Judeţean. 

* 
Activitatea de amenajare a teritoriului şi urbanism  

În luna iulie 2011 s-a finalizat ultima etapa din actualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului 

Județului Gorj:   Etapa III    - Strategia de dezvoltare şi programul de  măsuri. 

Până la sfârşitul anului, s-au obţinut majoritatea avizelor de la instituţiile naţionale şi locale şi s-a 

demarat procedura obţinerii Avizului de mediu, prin dezbateri pentru informarea şi consultarea 

publicului şi analiza raportului de mediu. 

Procedura obţinerii avizului de mediu s-a încheiat în luna martie 2012, ultima etapă constând în 

obţinerea avizului M.D.R.T şi aprobarea prin hotărâre a Consiliului Judetean Gorj. Împreună cu Agenţia 

pentru Protecţia Mediului Gorj, s-a analizat şi aprobat prin hotărâre de consiliu, „ Raportul privind 

stadiul realizării măsurilor cuprinse în Programul integrat de gestionare a calităţii aerului, pentru zonele 

Rovinari  pentru indicatorii dioxid de sulf (SO2) şi pulberi în suspensie  (PM 10),  Tg.Jiu pentru indicatorul 

pulberi în suspensie (PM 10) şi Turceni pentru indicatorul dioxid de sulf (SO2),  2010-2013”. S-a analizat 

și aprobat „ Planul de analiză şi acoperire a riscurilor pentru judeţul Gorj”, elaborat de către 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Gorj. S-a întocmit tema de proiectare pentru Studiul privind 

valorificarea patrimoniului natural, cultural şi istoric  al judeţului Gorj din cadrul proiectului Euro – 

Strategie, Euro – Administraţie, Euro – Cetăţeni şi s-a participat la dezbaterile proiectului elaborat. S-a 

participat la licitaţia proiectării şi recepţia documentaţiei pentru reabilitarea Casei Keber din Municipiul 

Târgu Jiu.  S-au analizat  şi identificat, împreună cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă şi cu 

Inspectoratul de Stat în Construcţii,  zonele de risc la alunecări de teren şi la inundaţii din localităţile 

Pojogeni oraş Tg-Cărbunesti, Peşteana de Jos – Valea Plopului comuna Fărcăşeşti, Poiana Seciuri, 
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Poieniţa, Motorgi  comuna Bustuchin, Corsoru comuna Alimpesti, Vladimir, Dragotesti, Bumbesti Pitic, 

Crasna, Stejari, Samarineşti şi Scoarţa. S-a asigurat participarea la grupuri de lucru constituite conform 

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

programe realizate în judeţul Gorj. Cu ajutorul Asociaţiei Localităţilor şi Zonelor Istorice şi de Artă din 

care Consiliul Judeţean Gorj face parte ca membru fondator, s-a organizat participarea gratuită a unui 

membru al Uniunii Artiştilor Plastici filiala Gorj la tabăra naţională de creaţie de la Târgovişte. S-a 

asigurat participarea săptămânală la şedinţele  Comisiei de analiză tehnică  organizate de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Gorj conform Ordinului Instituţiei Prefectului nr. 67/2005 şi a prevederilor Legii nr. 

265/2006. Pentru anul 2011, s-au efectuat demersurile de solicitare la M.D.R.T.  a sumei  de 445.500 lei 

pentru actualizarea planurilor urbanistice generale  a 15 localităţi: Târgu Jiu, Bălăneşti, Borăscu, 

Bumbeşti Piţic, Dănciuleşti, Jupâneşti, Logreşti, Prigoria, Săuleşti, Scoarţa, Stoina,Turburea, Turcineşti, 

Văgiuleşti si Vladimir, dar nu fost alocate fonduri de la bugetul de stat. 

În anul 2011, Compartimentul autorizări şi control a analizat, întocmit, înaintat spre aprobare şi 

eliberat un număr de 86 certificate de urbanism pentru care s-au încasat 41.660 lei şi 29 de autorizaţii de 

construire/desființare pentru care s-au încasat 56.244,78 lei. 

S-a efectuat un număr de 48 de controale privind respectarea disciplinei in urbanism si 

amenajarea teritoriului precum si respectarea legislației privind autorizarea lucrărilor de construire. 

S-a soluționat un număr de 18 de sesizări si scrisori referitoare la abateri de la regulile de construire.  

S-au eliberat 26 de avize ale structurii de specialitate in vederea emiterii certificatelor de urbanism si 

autorizațiilor de construire/desființare. Salariații din cadrul structurii Arhitect Sef, au participat in 

calitate de specialiști, în unitățile de implementare a proiectelor  cu finanțare din fonduri externe si din 

bugetul Consiliului Județean, începând cu elaborarea caietelor de sarcini, licitația, realizarea si recepția 

lucrărilor. 

* 
Activitatea de Cooperare şi Dezvoltare Regională s-a axat, în principal, pe atragerea de fonduri 

externe nerambursabile (prin  proiecte implementate din fonduri nerambursabile), pe proiecte de 

interes judeţean cu  cofinananţare, (pe care le enumer mai jos);  

Proiectele implementate din fonduri nerambursabile:  

1. PROIECTUL “REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI ECHIPAREA AMBULATORIULUI SPITALULUI 
JUDEŢEAN DE URGENŢĂ TÂRGU-JIU” 

2. PROIECTUL „EXTINDERE CAPACITATE, PRIN AMENAJARE ŞI MODERNIZARE  ETAJ III LA COMPLEXUL 
DE RECUPERARE ŞI REABILITARE NEUROPSIHIATRICĂ PENTRU ADULŢI ”BÎLTENI” ”- JUDEŢUL GORJ  

3. PROIECTUL „REABILITARE DRUM JUDEŢEAN DJ 675, KM 0+0.000 – KM 25+0.000” 
4. PROIECTUL “EXTINDERE ŞI DOTARE CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ DOBRIŢA - JUDEŢUL 

GORJ”  
5. PROIECTUL „REALIZAREA SISTEMULUI INTEGRAT DE SALVARE MONTANĂ A JUDEŢULUI GORJ” 
6. PROIECTUL „REABILITARE DRUMURI JUDEŢENE DJ 665, KM 0+000 - 54+500 SI DJ 675C, KM 0+000 - 

4+300” 
7. PROIECTUL “REDESCOPERĂ GORJUL”  
8. PROIECTUL „SISTEM DE CANALIZARE SI STAŢIE DE EPURARE LA SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE 

TUDOR VLADIMIRESCU, COMUNA RUNCU, JUDEŢUL GORJ” 
9. PROIECTUL „ENERGIA SOLARĂ, O ALTERNATIVĂ PENTRU VIITOR” 
10. PROIECTUL „ECO-ENERGIE PENTRU JUDEŢUL GORJ” 
11. PROIECTUL „CALITATE ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ” 
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12. PROIECTUL „EURO-STRATEGIE, EURO-ADMINISTRAŢIE, EURO-CETĂŢENI”  
 

Proiectele de interes judeţean cu cofinanţare: 

1. COFINANȚARE PROIECT "ÎMBUNĂTĂŢIREA DOTĂRII CU ECHIPAMENTE A BAZELOR OPERAŢIONALE 
PENTRU INTERVENŢII ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ ÎN REGIUNEA SUD VEST OLTENIA"  

2. COFINANȚAREA AFERENTĂ ANULUI 2011 CONTRACT NR. 598/27.11.2009.COFINANŢAREA 
PROIECTULUI "CONTROLUL INTEGRAT AL POLUĂRII CU NUTRIENȚI" 

3. COFINANȚAREA PROIECTULUI ”CAMPIONATELE  SELECȚIONATELOR JUDEȚENE U-16”. 
 

Susţinerea manifestărilor  cuprinse în Agenda Culturală 2011 este o altă preocupare a Consiliului 

Judeţean Gorj, ca de altfel şi sprijinirea financiară unităţilor de cult, ca şi sprijinirea ONG-urilor de şi 

pentru tineret; de asigurare a resurselor financiare necesare menţinerii nivelului de performanţă la care 

au ajuns echipele de handbal şi baschet ale Clubului „Energia”, dar şi  sprijinirea asociaţiilor sportive şi 

universităţilor cu materiale de promovare în vederea desfăşurării unor activităţi la nivel local şi naţional. 

 

Conform Agendei culturale a Judeţului Gorj pe anul 2011, au fost organizate peste 400 

manifestări, dintre care circa 200 cu impact zonal, judeţean, regional, naţional şi internaţional. 

Programul anual propriu pentru acordarea de finanţări nerambursabile în vederea susţinerii  proiectelor 

şi  manifestărilor cultural-ştiinţifice şi educative pentru anul 2011, stă la  baza întocmirii şi aprobării 

bugetului propriu al Consiliului Judeţean Gorj unde sunt detaliate în cadrul capitolului bugetar – 67.02 – 

cultură, recreere şi religie, cheltuielile curente cu bunuri şi servicii potrivit clasificaţiei economice şi 

funcţionale aprobate de Ministerul Finanţelor este în valoare de 195.000 lei. Prin adoptarea Hotărârii 

Consiliului Județean Gorj nr. 89/23.12.2010, s-a aprobat Programul anual propriu pentru acordarea de 

finanţări nerambursabile în vederea susţinerii  manifestărilor cultural-ştiinţifice şi educative cuprinse  în 

Agenda Culturală  pentru anul 2011, precum şi suma de 195 mii lei necesara desfăşurării acestora. Din 

totalul sumei de 195.000 lei aprobată pentru acordarea premiilor cuprinse în Agenda Culturală 2011, s-a 

acordat suma de 159.700 lei pentru activităţile culturale sub forma de premii speciale, făcându-se o 

economie de 35.300 lei. 

 Activitatea de finanţare a activităţilor de  tineret  cuprinde  domenii ca:  educaţie, minorităţi 

naţionale, cultură, asistenţă socială. mediu.  promovarea tineretului,  teme europene.  În bugetul anului 

2011 a fost estimată suma de 55.000 lei pentru finanţarea  activităţilor de şi pentru tineret, din care a 

fost alocată suma de 27.178 lei pentru cofinanțarea a cinci ONG-uri de/și pentru tineret. 

 

În ceea ce priveşte sprijinirea financiară a unităţilor de cult, putem spune că,  în activitatea sa, 

Consiliul Judeţean Gorj va sprijini demersurile unităţilor parohiale, protopopeşti, monahale şi a celorlalte 

unităţi de cult pentru realizarea unor obiective care contribuie la dezvoltarea vieţii cultural-spirituale în 

judeţul Gorj. Acestea ar întări şi determina creşterea rolului Bisericii în societate şi împlinirea unor 

obiective majore cum sunt:susţinerea Bisericii în derularea unor programe sociale, educaţionale, 

caritabile, de orientare socio-profesională şi formare continuă, în cooperare cu autorităţile publice; 

dezvoltarea educaţiei religioase în şcoli; sprijinirea unor activităţi de reconstrucţie şi de restaurare a 

spaţiului eclezial; încurajarea construirii şi finalizării unor noi lăcaşuri de cult. Prin adresa nr.1711 din 
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05.09.2011, Mitropolia Olteniei a transmis lista cu lăcașurile de cult din Judeţul Gorj propuse pentru a 

primi sprijin financiar în anul 2011 din partea Consiliului Județean Gorj. Astfel, în baza situaţiei 

centralizatoare a necesarului de lucrări pentru toate unităţile de cult la nivelul anului 2011 primite de la 

unitățile de cult din judeţul nostru şi înregistrate la Consiliul Județean Gorj, precum şi a adresei 

transmisă de Mitropolia Olteniei, s-a aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 77  din  

28.09.2011, suma de 150.000 lei, necesară pentru susținerea unităților de cult, în conformitate cu 

prevederile legislației în vigoare, pentru a se evita degradarea lăcaşurilor de cult şi menţinerea lor în 

funcţiune ca şi obiective de cult. 

* 
Transport public județean 

Serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate ce se realizează printr-un 

număr de 107 trasee judeţene, trebuie să asigure cerinţele de deplasare ale cetăţenilor în interiorul 

judeţului, în funcţie de cererea de transport şi de capacitatea disponibilă. Datorită modificărilor 

survenite, în luna iunie 2011 au fost refăcute caietele de sarcini pentru un număr de 20 trasee care au 

fost transmise Autorităţii Rutiere Române – Agenţia Gorj. S-a desfăşurat un număr de 4 licitaţii 

electronice în cadrul cărora s-au atribuit un număr de 3 trasee. S-au eliberat un număr de 235 licenţe de 

transport pentru servicii de transport public judeţean prin curse regulate speciale, trasee care deservesc 

în special transportul din domeniul mineritului, petrolului şi în şcoli. 

* 
Achiziţii publice şi relaţii contractuale                                                                                                                      

În baza bugetului propriu aprobat şi a Programului achiziţiilor publice, în cursul anului 2011, 

Consiliul Judeţean Gorj, în calitate de autoritate contractantă a achiziţionat produse, servicii şi lucrări, 

ponderea cea mai mare deţinând-o achiziţiile publice de lucrări. Pentru achiziţiile publice din anul 2011 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”. Valoarea însumată a contractelor încheiate în anul 

2011 prin procedurile prevăzute de legislaţia in vigoare privind achiziţiile publice este în sumă de 

58.620.683,07 lei, fără TVA. 

* 
Investiții – dezvoltarea și modernizarea infrastructurii 
În ceea ce privește întreținerea, dezvoltarea și modernizarea infrastructurii rutiere, s-a avut în 

vedere starea de viabilitate, importanţa tehnico-economică a acestora, traficul mediu zilnic, asigurarea 

confortului minim şi a siguranţei în trafic pe drumurile publice aflate în patrimoniul judeţului Gorj, 

reabilitarea şi modernizarea traseelor principale ce fac legătura cu judeţele limitrofe, precum şi 

racordarea centrelor de comună sau oraş la reţeaua de drumuri publice judeţene sau naţionale prin 

drumuri asfaltate. 

Pe lângă investițiile finanțate din fonduri externe nerambursabile: „Reabilitare drumuri judeţene 
DJ 665, km 0+000 - 54+500 şi DJ 675C, km 0+000 - 4+300” şi „Reabilitare drum judeţean DJ 675, km 
0+000 - 25+000, Târgu - Cărbuneşti - Ţicleni - Peşteana Jiu” în anul 2011, Unitatea Administrativ 
Teritorială -  Judeţul Gorj şi-a propus şi a realizat executarea unei palete largi de lucrări de întreţinere, 
care asigură o stare de viabilitate corespunzătoare reţelei de drumuri publice judeţene, în scopul 
încadrării în strategia de viabilizarea a celor 34 de drumuri judeţene, astfel încât acestea să fie aduse la 
parametrii impuşi de cerinţele Uniunii Europene. 
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        Printre lucrările importante, amintim realizarea unui număr de aproximativ 10 km de 
îmbrăcăminte asfaltică uşoară şi aproximativ 3 km de covor bituminos, după cum urmează: 

 Îmbrăcăminte asfaltică uşoară (IAU) pe DJ 671C, Km 12+534 - 14+837, L=2,3 km;  
 Îmbrăcăminte asfaltică uşoară (IAU) pe DJ 675B, Km 21+466 - 24+630, L=3,17 km, 

comuna Prigoria şi comuna Alimpeşti;  
 Îmbrăcăminte asfaltică uşoară (IAU) pe DJ 675C, Km 13+400 - 15+500, L=2,1 km, comuna 

Bustuchin;  
 Îmbrăcăminte asfaltică uşoară (IAU) pe DJ 674A, Km 12+640 - 14+163, L=1,53 km, 

comuna Dăneşti;  
 Îmbrăcăminte asfaltică uşoară (IAU) pe DJ 665C, Km 7+400 - 8+420, L=0,72 km, comuna 

Crasna;  
 Covor asfaltic pe DJ 665D, Km 3+470 - 3+970, L=0,5 km, oraşul Novaci;  
 Covor asfaltic pe DJ673, Km 9+600 - 11+400, comuna Slivileşti,  L=1,8 km. 

 

Numeroase demersuri au fost făcute și pentru finalizarea lucrărilor de reparații la tronsonul de 
drum dintre Rovinari și limita județului Hunedoara, de pe traseul DN 66. 

Am speculat și valorificat orice întâlnire cu membrii Guvernului, cu primul-ministru, pentru a 
solicita aducerea la standarde civilizate de circulație a acestui drum național care tranzitează Gorjul și a 
cărui stare deplorabilă produce pagube economice însemnate gorjenilor, persoane fizice sau juridice. 

* 
Activitatea agenților economici din subordinea Consiliului Județean Gorj, la care instituția este 

unic acționar, a asigurat, în anul 2011, locuri de muncă pentru 655 persoane, cu tendință de creștere 
spre finalul anului. 
În S.C. Parc Industrial Gorj S.A. Bumbesti-Jiu și-au desfășurat activitatea 9 agenți economici, dintre care 8 
cu capital românesc, iar unul cu capital italian. Acești agenți economici au avut angajate 350 de 
persoane, la care se adaugă 4 salariați ai S.C. Parc Industrial Gorj S.A. Bumbesti-Jiu. 
S.C. Întreprinderea de Drumuri şi Poduri Gorj S.A. a contractat lucrări în anul 2011 care au asigurat o 
activitate eficientă pentru toți cei 286 de angajați. 
De asemenea, S.C. TISPREST S.A. a executat lucrări de reparații și modernizări din obiectul său de 
activitate, la un standard ridicat, ceea ce a permis extinderea activității și menținerea întregului 
personal, 15 angajați cu care a încheiat anul de raportare. 

* 
 
Minerit și energie: 
Referindu-mă la problematica din minerit și energie, vreau să subliniez că interpelările, 

solicitările  adresate societăților cu capital de stat care susțin aceste activități cu mare pondere în 
economia Gorjului, privind informarea Consiliului Județean cu privire la stadiul investițiilor, nu au fost 
onorate cu niciun răspuns. De asemenea, o preocupare constantă în acest domeniu a fost 
conștientizarea factorilor de decizie asupra importanței direcționării unei părți cât mai mari din 
redevențele plătite pentru exploatațiile miniere către comunitățile locale și implicarea reprezentanților 
acestora în actul de decizie, însă fără un rezultat concret până în prezent. Este un domeniu aflat în 
responsabilitatea Guvernului cu cel mai mare număr de angajați iar neimplicarea factorilor de decizie 
locali se va răsfrânge negativ în următorii ani asupra locurilor de muncă, a potențialului de dezvoltare al 
județului și, implicit, asupra nivelului de viață al locuitorilor. 

* 
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În cursul anului 2011 s-a efectuat evaluarea sistemului de control intern conform planificării, 

angajării, lichidării, ordonanţării şi plaţii cheltuielilor, a aprobării şi evidenţei angajamentelor bugetare şi 

legale, contabilităţii şi controlului financiar la următoarele unităţi şi activităţi: 

 - Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu; 

 - Serviciul contabilitate al Consiliului Judeţean Gorj; 

 - Biblioteca Judeţeană „Christian Tell”; 

 - Spitalul de Pneumoftiziologie “Tudor Vladimirescu “Runcu; 

 - Încadrarea în fondurile alocate C.M.Z. Gorj, I.S.U. Gorj şi  S.T.P.S.Gorj 

 - Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Tg-Jiu; 

 - Compartimentul pentru Transport Public Judeţean din cadrul Consiliului Judeţean Gorj. 

Au fost de asemenea, auditate situaţiile financiare la 31.12.2010, emiţând Rapoarte de 

certificare conform normelor de închidere emise de M.F.P. 

Totodată s-au efectuat misiuni de evaluare şi analiză a unor cheltuieli, dispuse de conducerea 

Consiliului Judeţean Gorj la nivelul Centrului pentru Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj, Spitalul 

Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu precum şi aspecte privind întocmirea adecvată şi la timp a fişelor posturilor , 

fără a avea caracterul misiunilor de audit. 

* 
Promovarea imaginii Consiliului Județean Gorj s-a realizat de către compartimentul mass-media 

care a asigurat cadrul organizatoric pentru desfăşurarea a 30 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.  

Teme de actualitate, care au prezentat interes pentru mass-media şi pentru cetăţeni au fost 

dezbătute în cadrul a peste 61 de emisiuni radio şi tv, cu participarea preşedintelui Consiliului Judeţean 

Gorj, a şefilor direcţiilor şi serviciilor de specialitate, a purtătorului de cuvânt al instituţiei și consilierului 

pe probleme de comunicare. 

În mod constant şi periodic, pentru rapida informare a cetăţenilor, au fost publicate sau difuzate 

comunicate şi informări de presă. Au fost redactate  52 astfel de materiale, care au fost transmise prin 

fax şi poşta electronică redacţiilor locale, fiind postate 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/ consilierului comunicare pentru mijloacele de informare în masă audio-

vizuale 

* 
Activitatea culturală s-a desfășurat, în principal, pe baza Agendei Culturale, cu contribuția 

unităților subordonate cu profil cultural și educativ, respectiv Ansamblul Artistic Profesionist „Doina 
Gorjului”, Biblioteca Județeană „Christian Tell”, Centrul Judeţean pentru Conservarea și Promovarea 
Culturii Tradiţionale Gorj, Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”, Școala Populară de Artă Tg-Jiu. 

* 
Activitatea de protecție socială s-a desfășurat prin intermediul Direcției Județene de Asistență 

Socială și Protecția Copilului, prin centrele maternale, serviciile de monitorizare a femeii gravide şi 
centrele de zi, centrul de primire în regim de urgenţă pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat, casele 
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de tip familial, centrele de tip rezidențial, complexele de servicii comunitare pentru copilul cu handicap, 
complexul de servicii alternative și complexul de servicii comunitare cu secţii protejate, recuperare – 
reabilitare a persoanelor cu handicap şi formare profesională Tg-Cărbuneşti. 
Un sprijin deosebit pentru persoanele cu venituri foarte mici s-a acordat prin intermediul programului 
european de distribuţie de ajutoare –produse alimentare (PEAD 2010). 

* 
Activitatea de educație s-a realizat prin Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Târgu Jiu și prin 

Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională. 
Ambele unități și-au stabilit obiectivele specifice pe baza Programului Managerial al 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj. 
* 

Activitatea desfășurată în domeniul sănătății a căpătat noi dimensiuni prin transferarea în anul 
2010 a managementului asistenţei medicale a Spitalului Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu la Consiliul Judeţean 
Gorj, conform H.G. nr. 529/2010 şi a listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă 
managementul asistenţei medicale către autorităţile publice locale. Au fost preluate Spitalul Județean de 
urgență Tg-Jiu și Spitalul de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu”. 

Preocuparea pentru îmbunătățirea condițiilor din unitățile sanitare coordonate de Consiliul 
Județean Gorj s-a concretizat prin realizarea unor proiecte cu finanțare proprie sau din fonduri 
nerambursabile: 
- Completarea sistemului clasic de producere a apei calde de consum cu sisteme care utilizează 
energia solară şi care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului în locaţiile: Spitalul de 
Pneumoftiziologie Dobriţa, Spitalul de Urgenţă Tg-Jiu (Str. Tudor Vladimirescu), Spitalul de Urgenţă 
Tg-Jiu (Str. Progresului) ;  
- Amenajare grupuri sanitare saloane bolnavi - secţia O.R.L. şi secţia Oftalmologie- Spitalul Judeţean 
de Urgenţă Târgu-Jiu ; 
- Reparaţii curente secţia O.R.L. şi secţia Oftalmologie- Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu - pentru 
asigurarea condiţiilor de igienă, absolut necesare realizării unui act medical de calitate, s-au realizat 
lucrări de reparaţii curente în cele două secţii ce au zizat: finisaje şi zugrăveli interioare, instalaţii 
sanitare, termice, electrice, tâmplărie P.V.C., etc. 
- Reparaţii curente locuinţe serviciu - Spitalul Tudor Vladimirescu Dobriţa – pentru asigurarea unor 
condiții decente de locuit care își desfășoară activitatea în unitatea medicală s-au realizat reparații la 
aceste locuințe aflate în administrarea Spitalului de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu”. 
- Reparaţii curente instalaţii sanitare şi grupuri sanitare - Spitalul Tudor Vladimirescu Dobriţa; 
- Reparații  șarpantă și învelitoare din tablă – clădire centrală termică la Spitalul de Pneumoftiziologie 
,,Tudor Vladimirescu”  ,Dobriţa, Comuna Runcu; 
- Reparaţii şarpantă şi învelitoare din tablă la acoperişul clădirii Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Tudor 
Vladimirescu”, Dobriţa, comuna Runcu; 
- PROIECTUL “REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI ECHIPAREA AMBULATORIULUI SPITALULUI 
JUDEŢEAN DE URGENŢĂ TÂRGU-JIU” 
Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătăţirea calităţii infrastructurii serviciilor de asistenţă 
medicală şi ridicarea acestora la standarde europene în cadrul ambulatoriului Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Târgu-Jiu, cu impact direct asupra calităţii serviciilor medicale oferite de către acestea şi 
asigurarea unui acces egal al cetăţenilor la serviciile de sănătate. 
- PROIECTUL “EXTINDERE ŞI DOTARE CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ DOBRIŢA - JUDEŢUL GORJ”  
Obiectivul general al proiectului este reprezentat de îmbunătăţirea calităţii infrastructurii serviciilor 
sociale şi ridicarea acestora la standarde europene în cadrul Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa,  
judeţul Gorj, cu impact direct asupra egalizării şanselor de acces al persoanelor  la servicii specifice de 
asistenţă medico-socială şi de îngrijire. 
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- PROIECTUL „SISTEM DE CANALIZARE SI STAŢIE DE EPURARE LA SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE 
TUDOR VLADIMIRESCU, COMUNA RUNCU, JUDEŢUL GORJ” 
Obiectivul proiectului a constat în reabilitarea şi extinderea infrastructurii existente în sectorul de apă 

uzată din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu şi optimizarea sistemului de 

colectare şi epurare a apelor uzate, menajere şi spitaliceşti. Prin proiect au fost modernizate sistemul de 

canalizare şi staţia de epurare veche şi a fost construită o unitate adiţională staţiei de epurare. 

* 
Activitatea de protecție a mediului 

          În cursul anului 2011, în cadrul fazei de pregătire a proiectului s-a trecut  la realizarea Aplicaţiei 
de finanţare – subetapă în  care s-a proiectat alternativa optimă sub aspect tehnic,economic,social şi de 
protecţie a mediului şi sănătăţii populaţiei. Aplicaţia conţine Studiul de Fezabilitate,Analiza Cost 
Beneficiu,Analiza Instituţională şi parţial Evaluarea Impactului asupra Mediului . 

În perioada iunie-octombrie, Consiliul Județean Gorj a activat ca partener în cadrul acțiunii ”Let’s 
Do It România”, având ca obiectiv general curățarea țării de gunoaie.  

* 
Activitatea de evidență a persoanelor s-a derulat prin intermediul Direcției Comunitare 

Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Gorj, având ca obiectiv sprijinul, îndrumarea, coordonarea şi 
controlul din punct de vedere metodologic al activității serviciilor publice comunitare locale de evidenţă 
a persoanelor şi a oficiilor de stare civilă din judeţ. 

* 
Activitățile de salvare montană desfășurate în anul 2011 au fost în număr de 168, majoritatea 

accidente pe pârtia de schi (136), alte cazuri asistate la punctul sanitar Rânca (32), iar restul, accidente 
specifice perioadei de vară. 

Alte activități desfășurate de echipa Serviciului Public Județean Salvamont au fost: acţiunile de 
patrulare – prevenire, concentrate către zonele cu mare afluenţă turistică, pregătirea specifică a 
salvatorilor montani la şcolile naţionale și internaționale de pregătire salvamont, activitatea de repunere 
în valoare, dezvoltare şi promovare a potenţialului turistic al judeţului Gorj, acţiuni de educaţie 
montană, ecologică şi de prim ajutor, în rândul copiilor şi tinerilor, menținerea în stare bună a 
marcajelor și a traseelor turistice la ieşirea din iarnă. 

* 
În domeniul agriculturii, Activitatea Camerei Agricole Judeţene Gorj (CAJ) în anul 2011 s-a 

raportat, conform Planului anual de măsuri aprobat de Consiliul Județean Gorj și Ministerul Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale, la acţiunile specifice ce au loc la sediul acesteia, prin compartimentele de specialitate 
(Învăţământ şi pregătire profesională, Consultanţă, extensie şi promovare forme asociative) şi prin cele 
12 centre locale (denumite CLCA) situate la nivelul localităţilor judeţului. 

S-au acordat peste 30.000 consultaţii de specialitate, pentru toate categoriile de ferme: 
exploataţii mici (până la10 ha) – cu pondere majoritară în acordarea de informații agricole, exploataţii 
mijlocii (10 – 50 hectare) şi exploataţii mari (peste 50 hectare).  

S-a realizat un număr de 82 demonstraţii cu un număr total de peste 1500 participanţi, fie la 
loturile demonstrative realizate sau teme de interes legate de tehnologii de cultură, erbicidări, fertilizări, 
tehnologii de creştere a animalelor, utilizarea şi reglarea maşinilor agricole, etc. 
Specialiştii CAJ au întocmit şi depus în cursul anului 2011, proiecte pentru producătorii agricoli, în cadrul 
PNDR, în valoare de 1.309.000 euro, astfel: 

 pe Măsura 141 s-au realizat 70 de proiecte, la o valoare de 7500 €/proiect, cu valoare totală a 
proiectelor de 525.000 euro, realizate în mod gratuit pentru fermieri prin Măsura 143. 

 pe Măsura 112 s-au realizat 32 de proiecte, cu valoarea totală de 784.000 euro. 
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Doamnelor şi domnilor consilieri, 
 

Anul 2011 a fost pentru administrația publică locală un an dificil având în vedere constrângerile 
bugetare determinate de criza economică în care întreaga Europă a intrat, fiind o provocare pentru 
Consiliul Județean Gorj, datorită reducerilor substanțiale ale bugetelor, să asigure în continuare sumele 
necesare dezvoltării județului Gorj. 

În acest context ne-am concentrat pe atragerea fondurilor din surse nerambursabile și am reușit 
să asigurăm un procent de 34,30% din bugetul total a județului din bani de la Uniunea Europeană.  

Deși reducerile veniturilor angajaților au condus la scăderea motivației acestora, ne-am 
concentrat asupra creșterii capacității administrative, în ce privește reorganizarea și instruirea resurselor 
umane. Am urmărit menținerea și respectarea responsabilităților din angajamentul managementului, 
asumat atunci când instituția a fost acreditată ISO 9001:2008. 

Un alt punct important în activitatea desfășurată în anul 2011 a fost reprezentat de realizarea 
”Strategiei de dezvoltare durabilă a județului Gorj, pentru perioada 2011-2020”, document realizat cu 
suportul larg al tuturor factorilor interesați și care va ghida activitatea de dezvoltare a județului pentru 
următoarea decadă. Prin acest document au fost stabilite prioritățile care trebuie să ghideze 
demersurile noastre în direcția asigurării unei dezvoltări sustenabile a județului nostru pentru a avea un 
GORJ „mai prosper“, „mai întreprinzător“, „mai turistic“, „mai verde“ şi „mai social“. 

Stabilirea priorităților s-a făcut luând în calcul resursele financiare și umane, începând cu 
investițiile din infrastructură și continuând cu protecția socială, cultura, sănătatea, învățământul ș.a. 

În ce privește colaborarea cu autoritățile administrației publice locale, cu Instituția Prefectului – 
Județul Gorj sau cu serviciile deconcentrate, aceasta s-a desfășurat bine, în derularea unor proiecte și 
activități comune și țin să evidențiez buna colaborare cu Unitățile Administrativ – Teritoriale din județ în 
ceea ce privește repartizarea și utilizarea cotelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat 
pentru echilibrarea bugetelor locale. De asemenea, subliniez din nou activitatea foarte bună a comisiilor 
de specialitate ale Consiliului Judeţean Gorj. 

Hotărârile consiliului au fost emise în conformitate cu interesele de dezvoltare ale județului, pe 
diferite domenii, în deplinul respect al legii şi cu orientare spre cetăţean, spre nevoile acestuia. 

În măsura în care noua structură a Consiliului Județean ce va fi stabilită în urma votului 
democratic al gorjenilor, ne va credita cu încrederea continuării activității începute, ne propunem pentru 
anul 2012, continuarea proiectelor pe care le avem deja în implementare sau în diferite stadii de 
evaluare, precum și depunerea altor cereri de finanțare, pe programele și măsurile care își deschid în 
acest an linii de finanțare. 

În funcție de evoluția situației în plan politic, vom putea elabora și alte proiecte la nivel 
județean, în conjuncție cu cele ale județelor vecine. 

La final de mandat vreau să mulțumesc tuturor celor care au contribuit la promovarea și 
dezvoltarea județului în această perioadă și îmi manifest încrederea că se va continua dezvoltarea lui, 
astfel încât Gorjul să devină un loc în care cu toții să ne dorim să trăim. 
 

 
Vă mulțumesc! 

     Președinte, Ion Călinoiu 
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I. ACTIVITATEA DE REGLEMENTARE 

 

COMPONENŢA CONSILIULUI JUDEŢEAN GORJ ÎN CURSUL ANULUI  2011 

CĂLINOIU ION- preşedinte 

1. ANGHELOIU RADU ADRIAN- vicepreşedinte 
2. RÂBU VASILE- vicepreşedinte 
3. BARBULEA VALERICĂ 
4. BĂLAN VASILE 
5. BĂLOI TUDOR 
6. BOLDOR-FLITAN CORNELIU 
7. COJOCARU ELENA 
8. CRĂCIUNESCU ION 
9. DASCĂLU DUMITRU 
10. DIACONESCU PUIU 
11. DRĂGOI ALECU 
12. FLORESCU CIPRIAN ADRIAN 
13. GÂRJOABĂ CORNELIU 
14. GRIVEI GHEORGHE 
15. MAIOREANU ANDREI PETRIŞOR 
16. MANŢOG IONEL 

17. MAREŞ DUMITRU 
18. MIHAI CONSTANTIN 
19. MILOSTEANU GHEORGHE 
20. MITESCU GHEORGHE 
21. NEAŢĂ GHEORGHE/ MOŢA IUSTIN 
22. ORZAN GHEORGHE 
23. PAVEL NELU 
24. PĂSĂRIN OVIDIU DRAGOŞ 
25. POPA VALENTIN 
26. POPESCU CORNELIU 
27. RĂDUCU ION 
28. RETEZEANU CONSTANTIN 
29. ŞARAPATIN ELVIRA 
30. TEODORESCU ION CLAUDIU 
31. TROTEA TIBERU 
32. VULPE ION 
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Preşedintele consiliului judeţean a urmărit, în cadrul atribuţiilor ce îi revin, îndeplinirea hotărârilor 

Consiliului Judeţean Gorj, ca for deliberativ. 

În cursul anului 2011, Consiliul Judeţean Gorj s-a întrunit în 14 şedinţe, dintre care 12 ordinare 

(21 ianuarie, 10 februarie, 25 martie, 29 aprilie, 27 mai, 23 iunie, 12 iulie, 26 august, 28 septembrie, 25 

octombrie, 25 noiembrie, 27 decembrie),  1 şedinţă de îndată (1 aprilie) şi 1 extraordinară (14 

decembrie), adoptându-se 104 hotărâri, iar preşedintele consiliului judeţean a emis în anul 2011 un 

număr de 615 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 unui mandat de consilier judeţean 

şi validarea mandatului membrului supleant din lista partidului politic respectiv, modificarea 

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

actelor administrative în Monitorul Oficial al Judeţean Gorj, acordarea titlului Gorjeanul Anului 

domnului  ALEXANDRU (DORU) ŞERBAN. 

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

taxe şi tarife, contribuţii anuale către asociaţii sau structuri asociative la care Consiliul Judeţean 

Gorj este membru fondator sau asociat, aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar, 

acordare sprijin financiar pentru unităţile de cult, etc.; 

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

de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj şi instituţiilor de subordonare judeţeană, modificarea 

Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj, modificarea Statelor 

de funcţii, Organigramelor şi Regulamentelor de organizare şi funcţionare ale unor instituţii de 

subordonare judeţeană; evaluarea managerilor instituţiilor de cultură subordonate Consiliului 

Judeţean Gorj; desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Gorj în Consiliul de 

Administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă. 

 probleme privind cultele şi cultura:  sprijinirea financiară a unor lăcaşuri de cult, aprobarea 

Agendei Culturale 2012. 

 probleme de patrimoniu: darea în administrare a unui teren Casei Judeţene de Pensii Gorj, 

modificarea unor poziţii în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Gorj. 

 probleme privind cooperarea şi dezvoltarea regională: asigurarea cofinanţării necesare 

implementării unor proiecte prin încheierea de parteneriate între Consiliul Judeţean Gorj şi 

Spitalul Judeţean Gorj, Spitalul de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescudiverse, diverse asociaţii 

(TINERI PENTRU VIITOR, PRO VERTICAL, VIITORUL Căpreni, EURO-HOUSE-Bustuchin). 

 probleme de mediu aprobarea Raportului pe anul 2010 privind stadiul realizării măsurilor 

cuprinse în Programul integrat de gestionare a calităţii aerului pentru zonele Tg-Jiu, Rovinari şi 

Turceni, 2010-2013, aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor la nivelul judeţului 

Gorj, pentru anul 2011. 

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

investiţii; 
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 probleme de turism: asocierea Judeţului Gorj, prin Consiliul Judeţean Gorj, cu Oraşul Novaci şi 

Comuna Baia de Fier, în vederea constituirii  ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ  

„RÂNCA- CORNEŞU MARE, JUDEŢUL GORJ”; participarea judeţului Gorj, prin Consiliul Judeţean 

Gorj,   cu capital la înfiinţarea S.C. „VÂRFUL PĂPUŞA” S.A., ca operator regional în domeniul 

serviciilor comunitare de utilităţi publice; asocierea Judeţului Gorj, prin Consiliul Judeţean Gorj, 

cu Oraşul Novaci şi Comuna Baia de Fier, în vederea constituirii unei  asociaţii de dezvoltare 

intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de alimentare cu apă şi canalizare, aferente 

sistemului public realizate prin proiectul „Dezvoltarea integrată prin optimizarea domeniului 

schiabil şi a sistemului ecologic de colectare –epurare a apelor uzate menajere în zona turistică 

Rânca, Judeţul Gorj”. 

 

B.  Dispoziţiile emise au avut ca obiect: 

 aprobarea Planului de măsuri privind pregătirea profesională a funcţionarilor publici din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj; 

 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 evaluarea ofertelor în vederea achiziţiei de bunuri şi servicii, 

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

unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20% din TVA 

 constituirea comisiilor de concurs şi soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea funcţiilor 

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

instituţiile de cultură subordonate Consiliului Judeţean Gorj, 

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

publice. 

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

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

hotărârilor adoptate, a căror evidenţă a fost ţinută într-un registru special.  

C. Activitatea comisiilor de specialitate 

Preşedintele Consiliului Judeţean Gorj a acordat o atenţie sporită activităţii pe care consilierii 

judeţeni au desfăşurat-o în cadrul comisiilor de specialitate.  

În intervalul de timp ianuarie– decembrie 2011, cele opt comisii de specialitate constituite la 

nivelul Consiliului Judeţean Gorj s-au întrunit în 102 şedinţe, în care au analizat proiectele de hotărâri, au 

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

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

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

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



Consiliul Județean Gorj             Raportul Președintelui 2011 

 

 
22 

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

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

Urmare a încetării unui mandat de consilier judeţean şi validării mandatului membrului supleant, 

componenţa Consiliului Judeţean Gorj s-a modificat, dar structura privind apartenenţa politică a rămas 

neschimbată. 

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

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

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

urbanism şi amenajarea teritoriului, agricultură, protecţia mediului, turism, cultură, sănătate, protecţie 

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

 

1. Administraţie publică locală 

A. Dezvoltarea Capacităţii Administrative şi Monitor Oficial  

În conformitate cu prevedere art. 104 al. 5 lit. a şi b din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a altor acte normative privind activitatea 

desfăşurată de către autorităţile administraţiei publice locale din judeţ, au fost realizate acţiuni de 

îndrumare metodologică în vederea rezolvării problemelor privind administraţia publică locală şi acţiuni 

de verificare şi îndrumare a activităţii de autoritate tutelară. Semestrial, au fost centralizate situaţiile de 

autoritate tutelară transmise de către cele 70 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţ.  

Îndrumarea activităţii autorităţilor administraţiei publice locale în unităţile administrativ-teritoriale a 

presupus în accepţiunea generală, cunoaşterea în prealabil a situaţiei de fapt  şi urmărirea rezultatelor la 

care trebuie să ajungă prin acordarea de îndrumări.  

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

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

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

pregătire a materialelor de analiză şi redactare a proiectelor de hotărâri.  

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

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

privind administraţia publică locală.  

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

 - Prezentarea în şedinţele de consiliu local a stadiului realizării acţiunilor din Programul de gospodărire a 

unităţii administrativ-teritoriale (întocmit în baza O.G. nr. 21/2002 aprobată prin Legea nr. 515/2002);  

 - Respectarea prevederilor H.G. nr. 661/2001 privind procedura de eliberare a certificatului de 

producător, modificată şi completată prin H.G. nr.1334/2004 şi H.G. nr. 1578/2004;  

  - Organizarea şi asigurarea pazei şi protecţia obiectivelor şi a bunurilor de interes public şi privat la 

nivelul localităţilor, înfiinţarea Poliţiei Locale ca serviciu public local, actualizarea şi aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale;  

- Constituirea Comisiei locale de ordine publică, denumită în continuare Comisia locală, organism cu rol 

consultativ, prin adoptarea de hotărârilor de către consiliilor locale;  

- Depunerea declaraţiilor de avere şi interese de către aleşii locali şi a funcționarilor publici pentru anul 

2011 şi transmiterea la A.N.I conform prevederilor cuprinse în Legea 176/2010 privind integritatea în 

exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 

privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru 

modificarea şi completarea altor acte normative, respectiv în 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 adresa 

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 
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informaţiile de interes public unde nu este înfiinţat în structura organizatorică a primăriilor un 

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 cu modificările şi completările 

ulterioare;  

- Verificarea dosarelor speciale de şedinţă din semestrul I/2011, conform art. 42, alin 6 din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; asupra 

următoarelor aspecte: numerotare, sigilare, parafare, semnare de cei în drept, precum şi a conţinutului 

materialelor ce au stat la baza convocării consiliului local, materialelor 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 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Convocarea consiliului local în scris, 

prin intermediul secretarului unităţii administrativ-teritoriale, respectarea termenului de convocare, cu 

cel puţin 5 zile înaintea şedinţelor ordinare sau cu cel mult 3 zile înainte de şedinţele extraordinare; 

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

dispoziţia consilierilor locali a materialelor înscrise pe ordinea de zi; 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 hotărârea consiliului local, 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 a administraţiei publice locale, 

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 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Întocmirea şi aprobarea bugetului local şi a contului anual de încheiere a exerciţiului bugetar, stabilirea 

impozitelor şi taxelor locale conform art. 63, alin. 4, lit. b, din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, 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, a administraţiei publice locale, republicată, cu 
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modificările şi completările ulterioare; prezentarea raportului asupra situaţiei gestionării bunurilor 

conform art. 122;  

- Soluţionarea petiţiilor înregistrate în semestrul II/2011. 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, a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Desemnarea prin dispoziţia primarului a persoanelor responsabile privind liberul acces la informaţiile 

de interes public şi întocmirea Raportului anual privind transparenţa decizională conform Legii nr. 

52/2003 şi a Raportului de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 ce sunt aduse la cunoştinţă 

publică prin afişare la sediul primăriei, prin grija secretarului;  

- Promovarea strategiilor de management de proiect;  

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

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

al. 3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, modificată şi completată de Legea nr. 

286/2006, pentru a prelua problemele cu care aceştia se confruntă;  

- Respectarea prevederilor Legii nr. 16/1996, privind Arhivele Naţionale, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

- 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,  a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

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

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

rezolvarea problemelor. 

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, la 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 corespondenţa gratuită de Monitoare 

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

experienţă în activitatea administraţiei publice locale.  

Acţiunile de control şi îndrumare realizate în teritoriu de către cei 3 specialişti din cadrul 

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

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

locale din judeţ, primarii şi consiliile locale conlucrând mai eficient pentru aplicarea legilor şi a propriilor 

hotărâri în interesul locuitorilor.  



Consiliul Județean Gorj             Raportul Președintelui 2011 

 

 
26 

B. Soluționarea petițiilor  

În conformitate cu prevederile Legii nr. 233/2002 prin care s-a aprobat Ordonanţa Guvernului 

nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, în cursul anului 2011 s-au 

repartizat Compartimentului Dezvoltarea Capacităţii  Administrative şi Monitor Oficial  un număr de 75 

sesizări şi petiţii ale cetăţenilor, urmărindu-se soluţionarea şi comunicarea răspunsurilor în termenul 

prevăzut de lege. Putem detalia petiţiile primite după problematică:  

- un număr de 32 sesizări, au avut ca obiect 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 5 petiţii au avut ca obiect starea proastă a drumurilor judeţene şi comunale, fiind 

solicitate fonduri pentru amenajarea şi repararea acestora  

- un număr de 25 petiţii au avut ca obiect 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 fondului funciar.  

- un număr de 5 petiţii înregistrate la Consiliul Judeţean Gorj au avut ca obiect încălcarea Legii nr. 

50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

- un număr de 8 petiţii au avut ca obiect 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 cetăţenii 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.  

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 a desemnat un responsabil în acest 

sens.  

G. Au fost nominalizate două persoane din cadrul Compartimentului ca membri 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 Județean Gorj pe bază de inventar;  
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2. Accesul la informaţiile de interes public pe anul 2011 

 

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

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

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

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

Au fost asigurate condiţiile necesare pentru implementarea Planului de acţiune pentru 

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

publicul şi pentru desfăşurarea activităţilor de relaţii publice, conform programului de lucru stabilit prin 

acest plan (patru zile pe săptămână, între orele 8,30 – 16,30  iar o zi pe săptămână între orele 8,30 – 

18,30). 

În perioada anului 2011, au fost înregistrate un număr de 41 de cereri de informaţii de interes 

public formulate în scris . 

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

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

Informaţiile solicitate  verbal au fost în număr de 585, răspunsul fiind comunicat pe loc de  

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

celelalte cazuri, solicitanţii au fost îndrumaţi către serviciile din cadrul Consiliului Judeţean Gorj sau 

instituţiilor publice subordonate acestuia. 

Obiectivele stabilite pentru perioada anului 2011 au fost : 

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

condiţiile şi formele în care are loc accesul la acestea ; 

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

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

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

conform prevederilor legale.     

 

3. Monitorizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice  

Ca prioritate monitorizarea activităţilor şi acţiunilor de furnizare a serviciilor de utilitate publică de 

interes local şi judeţean prin care se asigură:  

   a) alimentarea cu apă;  

   b) canalizarea şi epurarea apelor uzate;  

   c) colectarea, canalizarea şi evacuarea apelor pluviale;  

   d) salubrizarea localităţilor şi managementul deşeurilor solide;  

   e) alimentarea cu energie termică în sistem centralizat;  

   f) transportul public local;  

   g) iluminatul public. 

Scopul solicitării acestor informaţii este: 

- monitorizarea, coordonarea şi implementarea strategiilor locale privind accelerarea dezvoltării 

serviciilor comunitare de utilităţi publice, precum şi a planurilor de implementare aferente; 
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- crearea unei baze de date la nivelul Consiliului Judeţean Gorj necesară în vederea adoptării/actualizării 

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

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

modernizării urbane şi rurale; 

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

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

bugetelor locale; 

- fundamentarea propunerilor de proiecte investiţionale finanţate anual prin programele 

guvernamentale. 

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

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

colaborare cu primăriile fiind de 95%. Această activitate s-a desfășurat în bune condiții datorită 

achiziționării, la începutul anului 2011, a programului informatic CentroMSPC, putându-se astfel asigura 

funcţionalitatea unei baze de date la nivelul Consiliului Judeţean privind monitorizarea infrastructurii 

serviciilor comunitare de utilităţi publice de pe raza judeţului Gorj, stadiul de dezvoltare, investiţiile 

aflate în curs de execuţie, precum şi nevoile de investiţii pentru dezvoltarea infrastructurii judeţene, dar 

şi o evidenţă a operatorilor economici de servicii comunitare de utilităţi publice de la nivelul judeţului. 

Alături de acest obiectiv programat si realizat pentru anul 2011 au mai fost îndeplinite și 

următoarele: 

- Realizarea studiului privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice la 

nivelul judeţului Gorj; 

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

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

judeţului Gorj; 

- O colaborare fructuoasă şi permanentă cu restul compartimentelor de specialitate din cadrul 

aparatului propriu al Consiliului Judeţean. 

 De asemenea, a fost solicitată consiliilor locale execuția bugetară lunară și raportarea 

trimestrială privind repartizarea de către Consiliul Județean Gorj, prin HCJ nr.2/21.01.2011, a cotei de 

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

de dezvoltare locală și proiecte de infrastructură ce necesită cofinanțare locală, în conformitate cu Legea 

nr.286/2010 privind bugetul de stat pe anul 2011. La repartizarea acestor sume s-a avut în vedere 

transmiterea de către unităţile administrativ-teritoriale de pe raza judeţului, a necesarului de fonduri 

pentru finanţarea programelor de dezvoltare locală şi proiectelor de infrastructură care necesită 

cofinanţare locală, însoţite de informaţii tehnice şi financiare referitoare la obiectivele de investiţii aflate 

în derulare şi propunerile de proiecte noi necesare a fi demarate începând cu anul 2011, în scopul 

asigurării resurselor financiare destinate implementării obiectivelor propuse. 

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

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

- Solicitare privind modul de cuprindere a proiectelor cu finanțare din fonduri externe 

nerambursabile post-aderare în bugetele de venituri și cheltuieli ale unităților administrativ-teritoriale și 

modul de utilizare a sumelor alocate, precum și întocmirea de către beneficiari a cererilor de rambursare 

a sumelor de la Uniunea Europeană pentru cota-parte din plățile efectuate, conform declarațiilor de 
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eșalonare a depunerii dosarelor cererilor de plată – de la Ministerul Administrației și Internelor și 

Ministerul Finanțelor Publice; 

- Situația privind solicitările de subvenții de la bugetul de stat, conform O.U.G. nr.51/2006 

privind Programul național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală – către 

M.D.R.T.; 

- Situația privind valoarea estimată a necesarului de finanțare a activităților referitoare la 

eficiența energetică a locuințelor în cadrul Axei Prioritare 1 Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – 

către M.D.R.T.; 

- Situația privind finanțarea obiectivelor de investiții conform H.G. nr.577/1997, finanțările 

privind echilibrarea bugetelor locale și pentru cheltuieli curente și de capital – către Instituția Prefectului 

– Județul Gorj; 

- Situaţia privind valorile defalcate ale sumelor repartizate prin hotărâri ale Consiliului 

Judeţean Gorj din bugetul propriu în intervalul 2007-2011, pentru susţinerea programelor de dezvoltare 

locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală  – către 

Instituția Prefectului – Județul Gorj; 

- Situația privind necesarul de fonduri pentru finalizarea execuției lucrărilor la obiectivele 

incluse în Programul privind reabilitarea, modernizarea și/sau asfaltarea drumurilor de interes județean 

și de interes local, alimentarea cu apă, canalizarea și epurarea apelor uzate la sate, precum și în unitățile 

administrativ-teritoriale cu resurse turistice, aprobat prin HG 577/1997, cu modificările și completările 

ulterioare – către Instituția Prefectului – Județul Gorj; 

- Solicitare privind susținerea financiară și alocarea de fonduri localităților pentru dezvoltarea 

infrastructurii de apă  și realizării lucrărilor de canalizare și stațiilor de epurare , în vederea 

implementării Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane - Administraţia Naţională 

„Apele Române” București; 

- Situaţia obiectivelor prioritare de alimentare cu apă și canalizare programate la avizare prin 

proiectul Sisteme de canalizare, epurare a apelor uzate și alimentarea cu apă a localităţilor – către 

M.D.R.T.; 

- Situația privind analiza și evaluarea cererilor de finanțare depuse în perioada 18.10.2010-

17.11.2010 de 18 solicitanți din județul Gorj – către Administrația Fondului de Mediu; 

- Situaţia localităţilor care deţin sisteme de alimentare cu apă şi canalizare din mediul rural – 

către A.N.R.S.C. Slatina; 

- Situația aprovizionărilor cu apă potabilă a localităților cu maximum 5000 de locuitori 

aprovizionați – către A.N.S.V.S.A. București; 

- Repartizarea sumelor alocate prin Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr.286/2010 pentru 

Programul de reabilitare, modernizare și/sau asfaltare a drumuri de interes județean și de interes local 

aprobat prin HG 577/1997, cu modificările și completările ulterioare – către M.D.R.T.; 

- Sprijin privind posibilitatea înființării unui centru de sănătate multifuncțional ca urmare a 

solicitărilor Primăriei orașului Bumbești-Jiu – de la Direcția de Sănătate Publică Gorj; 

- Situația privind stadiul serviciilor comunitare de utilități publice  - către Instituția Prefectului – 

Județul Gorj, Inspectorului Guvernamental Arjoca Sorin; 
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- Situația privind stadiile fizice ale obiectivelor de investiții din județul Gorj finanțate prin 

Programul de Dezvoltare a Infrastructurii din Spațiul Rural, aprobat prin O.G. nr.7/2006, cu modificările 

și completările ulterioare – către Inspectoratul Județean în Construcții Gorj ; 

- Situaţia gospodăriilor de electrificat exclusiv în zonele în care nu există rețea stradală de 

alimentare cu energie electrică – către C.E.Z. Distribuţie S.A. Craiova, etc. 

În anul 2011, Serviciul Unitatea Judeţeană pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de 

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

specialitate şi fundamentarea proiectelor de hotărâri ce privesc activitatea desfăşurată de acest serviciu, 

a expunerilor de motive şi anexelor la acestea, ce au fost supuse aprobării Consiliului Judeţean, precum 

şi soluţionarea corespondenţei repartizate.  

Pe parcursul exerciţiului bugetar al anului 2011, în cadrul serviciului au fost întocmite şi înaintate 

în forma şi temenele legale documentele prevăzute prin atribuţiile ce-i revin, au fost elaborate 

documente specifice serviciului, precum şi: proiectul de buget şi estimările pentru perioada anilor 

următori (de regulă, se elaborează previziuni bugetare pentru trei ani) privind repartizarea sumelor 

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

privind repartizarea, pe unităţi administrativ-teritoriale, a sumelor necesare susţinerii programelor de 

dezvoltare locală, pentru proiecte de infrastructură, în condiţiile legii şi în limitele prevederilor bugetare 

aprobate, pentru anul 2011, hotărâri de rectificare a sumelor alocate pentru susţinerea programelor de 

dezvoltare locală, pentru proiecte de infrastructură, pentru anul 2011, întocmite în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, aprobată cu modificările şi completările 

ulterioare, motivate de aplicarea prevederilor actelor normative de rectificare a bugetului de stat, 

respectiv O.G. nr. 10//03.08.2011 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2011 şi adresa nr. 

39287/12.08.2011 a Directorului Executiv al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Gorj. 

 Conform prevederilor H.G. nr. 246/2006 pentru aprobarea strategiei naţionale privind 

accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice, prin proiectul EURO-STRATEGIE, EURO-

ADMINISTRAŢIE, EURO-CETĂŢENI, în conformitate cu Contractul de finanţare nr. 213/02.11.2010, 

înregistrat la Consiliul Judeţean Gorj sub nr. 12528/19.10.2010, finanţat din Fondul Social European în 

cadrul Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, s-a elaborat şi „Studiul privind 

accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice”, ce a stat, împreună cu alte 3 studii, la 

baza realizării „Strategiei de dezvoltare durabilă a judeţului Gorj, pentru perioada 2011-2020”. 

 

4. Secretariatul executiv al Autorităţii teritoriale de ordine publică 

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

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

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

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

parte. 

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

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

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

Ordine Publică îşi desfăşoară activitatea în plen şi în comisii de lucru. 

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

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

Comisiile de lucru sunt: 

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

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

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

În anul 2011, în cadrul Comisiei de coordonare situaţii de urgenţă şi pentru petiţii, s-au ţinut şedinţele în 

care s-au analizat următoarele probleme: 

- evaziunea fiscală în judeţul Gorj, formă de manifestare, măsuri de prevenire şi sancţionare; 

- căile şi metodele de prevenire a infracţiunilor contra patrimoniului public şi privat; 

- creşterea gradului de siguranţă şi protecţie a cetăţenilor, combaterea infracţionalităţii, combaterea 

traficului şi consumului de droguri; 

- analizarea evoluţiei criminalităţii stradale şi propuneri menite să reducă numărul acestora; 

- creşterea autorităţii structurilor de poliţie, consolidarea activităţii de ordine publică prin realizarea unui 

sistem integrat de ordine publică şi siguranţă publică la nivel local; 

- informare privind evoluţia criminalităţii stradale pe primele 7 luni; 

- informare privind situaţia copiilor care au abandonat şcoala, precum şi măsurile luate pentru 

recuperarea acestora de către instituţiile abilitate în domeniu (Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Gorj, 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj); 

- analiza activităţii de rezolvare a problemei actelor de identitate a cetăţenilor (copii, adolescenţi, mame 

minore etc.) din zonele defavorizate care se confruntă cu lipsuri materiale şi financiare; 

- informare privind activitatea desfăşurată de Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Gorj în anul 2011 

pentru asigurarea securităţii şi siguranţei civice a comunităţilor cu populaţie însemnată din etnia 

rromilor. 

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

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

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

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

extraordinare, respectând regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiei stabilit prin Hotărârea 

Guvernului nr. 787/2002. 
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5. Evidenţa şi administrarea patrimoniului public şi privat  

În cursul anului 2011, s-a continuat activitatea de evidenţă şi administrare a patrimoniului public 

şi privat al judeţului în concordanţă cu prevederile legii şi atribuţiile stabilite prin fişele posturilor, în 

sarcina  personalului din aparatul propriu cu aceste responsabilităţi.  

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

privat, în funcţie de prevederile stabilite prin Hotărârile Consiliului Judeţean Gorj, s-au corectat datele 

(suprafeţe construite şi suprafeţe terenuri) din Anexa 1 - Inventarul bunurilor care aparţin domeniului 

public al judeţului Gorj, la Hotărârea Guvernului nr. 973/2002 privind atestarea domeniului public al 

judeţului Gorj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Gorj, după efectuarea 

documentaţiilor cadastrale. S-au completat, de asemenea, cărţile tehnice şi fişele tehnice ale imobilelor 

(construcţii) din domeniul public şi privat al judeţului Gorj şi s-au realizat expertize tehnice la o parte din 

construcţii pentru care nu există documentaţiile tehnice.  

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. 569/05.12.2011 emisă de Ordonatorul Principal de Credite, Preşedintele 

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

patrimoniul Consiliului Judeţean, având ca scop principal stabilirea situaţiei reale a tuturor elementelor 

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

persoane juridice sau fizice, în vederea întocmirii situaţiilor financiare anuale. 

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

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

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

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

modul de păstrare, depozitare şi conservare a bunurilor. 

 Cu ocazia inventarierii patrimoniului, domeniul public al judeţului Gorj se completează cu 

terenul în suprafaţă de 3.393 mp (dat în administrare Casei judeţene de Pensii Gorj) din municipiul Târgu 

Jiu, strada A.I. Cuza, judeţul Gorj, conform prevederilor H.C.J. nr. 81/25.10.2011. 

La Centrul Judeţean pentru Protecţie Civilă Gorj, din Târgu Jiu, cartier Bârseşti, strada Tismana, 

valoarea clădirii se majorează cu valoarea reparaţiei capitale, respectiv 1.161.453,79 lei, devenind 

1.459.778 lei. 

Trebuie menţionat că imobilele monumente istorice din cadrul Muzeului Arhitecturii Populare – 

Curtişoara sunt în curs de reevaluare de către evaluatori autorizaţi. Raportul de reevaluare nu a fost 

finalizat până la data încheierii inventarierii aferente anului 2011. 
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În domeniul privat al judeţului, s-a diminuat terenul situat în oraşul Bumbeşti Jiu, incinta S.C. 

Parc Industrial Gorj S.A. cu suprafaţa de 550 mp, conform H.C.J. nr. 65/12.07.2011, iar valoarea terenului 

a fost diminuată proporţional de la 368.300,00 lei la 367.129,10 lei. 

 Pe baza datelor prezentate de comisiile de inventariere şi în urma valorificării rezultatelor 

operaţiunii de inventariere, a rezultat faptul că inventarierea a fost finalizată şi materializată în termen, 

fără deficienţe şi nu s-au înregistrat diferenţe între soldurile scriptice şi faptice. 

6. Activitatea în domeniul juridic-contencios 

 
COMPARTIMENTUL 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 2011, principalele activităţi desfăşurate prin Compartimentul juridic contencios au 
fost:     
 Reprezentarea şi apărarea intereselor Consiliului Judeţean Gorj în faţa instanţelor de judecată, 
atât la fond cât şi în căile de atac, într-un număr de aproximativ 1385 dosare, în cauze civile, comerciale, 
penale, plângeri contravenţionale (în baza Legii nr.50/1991-privind autorizarea executării construcţiilor 
şi unele măsuri pentru realizarea de locuinţe, OG nr.43/1997-privind regimul juridic al drumurilor); 
contencios administrativ (în baza Legii cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 
publice nr. 330/2009; Legii nr.554/2004-privind contenciosul administrativ; Legii nr.544/2001-privind 
liberul acces la informaţiile de interes public şi Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici) şi 
conflicte de muncă (în baza Legii cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 
publice nr. 330/2009; Codului muncii; Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic; Legii nr. 
84/1995, republicată, privind învăţământul), precum şi în alte cauze în care instituţia a fost citată. În 
aceste cauze, consilierii juridici au susţinut cu demnitate şi competenţă drepturile şi interesele legitime 
ale autorităţii şi au respectat normele de deontologie profesională prevăzute în legea privind 
organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic.  
 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 
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documente, în vederea aprobării/adoptării, precum şi înaintarea acestora spre aprobare Ministerului 
Administraţiei şi Internelor; 
 Participarea în calitate de responsabili juridici în Unităţile de Implementare a Proiectelor (UIP) a 
proiectelor cu finanţare nerambursabilă accesate de Consiliul Judeţean Gorj; 
Avizarea pentru legalitate a contractelor încheiate în condiţiile legii de Consiliul Judeţean Gorj şi de 
instituţiile publice subordonate, cu alte autorităţi publice, instituţii de orice natură, precum şi cu orice 
persoană juridică sau fizică, română sau străină; 
 Îndeplinirea atribuţiilor prevăzute în sarcina compartimentului juridic-contencios prin Dispoziţia 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj nr.22 din 01.07.2008 pentru stabilirea unor măsuri privind 
întărirea disciplinei contractuale în cazul contractelor administrative încheiate de instituţia noastră; 
Avizarea documentaţiilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică iniţiate de Consiliul Judeţean 
Gorj, din punct de vedere al respectării regulilor de elaborare prevăzute de Ordonanţa de urgentă nr. 
34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, 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 Ordonanţa de urgență nr. 34/2006; 
Participarea, în calitate de membrii, la lucrările comisiilor de evaluare pentru atribuirea contractelor de 
achiziţie publică iniţiate de Consiliul Judeţean Gorj, cu respectarea atribuţiilor prevăzute de Ordonanţa 
de urgență 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 urgență nr. 34/2006; 
 Avizarea contractelor de achiziţie publică iniţiate şi atribuite de Consiliul Judeţean Gorj, cu 
respectarea prevederilor Ordonanţei de urgentă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu 
modificările şi completările ulterioare precum şi de instituţiile publice aflate în subordinea Consiliului 
Judeţean Gorj; 
Organizarea informării şi documentării juridice prin constituirea de colecţii de acte normative;    
 Rezolvarea scrisorilor şi sesizărilor  repartizate, conform Ordonanţei nr. 27/2002 - privind 
reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată prin Legea nr. 233/2002; 
 Soluţionarea plângerilor prealabile formulate, în baza Legii nr. 554/2004 - privind contenciosul 
administrativ,  de către persoanele care se consideră vătămate într-un drept al lor ori într-un interes 
legitim prin acte administrative individuale emise de Preşedintele Consiliului Judeţean Gorj sau adoptate 
de Consiliul Judeţean Gorj; 
Acordarea de consultaţii juridice la cerere, cu respectarea legii privind organizarea şi exercitarea 
profesiei de consilier juridic; 
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7. Activitatea economico-financiară 
BUGETUL PROPRIU GENERAL AL JUDEŢULUI GORJ PE ANUL 2011 a fost aprobat iniţial la 

valoarea de 254.369.240 lei la partea de venituri şi în sumă de 268.464.330 lei la partea de cheltuieli, 

structurat pe următoarele bugete componente: 

 

 

 

 

       

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

expunerile de motive ale preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj şi rapoartele compartimentelor din 

cadrul aparatului de specialitate al autorităţii publice judeţene, întocmite în conformitate cu  prevederile 

170.736.940;  

67,12% 

83.632.300;  

32,88% 

     BUGETUL PROPRIU GENERAL INIŢIAL AL JUDEŢULUI 
GORJ PE ANUL 2011   (venituri - lei) 

buget local

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

183.261.970; 

68,26% 

85.202.360;  

31,74% 

       BUGETUL PROPRIU GENERAL INIŢIAL AL JUDEŢULUI GORJ  
PE ANUL 2011   (cheltuieli - lei) 

buget local

buget centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate parţial din venituri proprii
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Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, motivate fie 

de aplicarea prevederilor actelor normative de rectificare a bugetului de stat, precum şi pentru aplicarea 

unor măsuri privind raţionalizarea şi eficientizarea cheltuielilor publice sau ca urmare a unor propuneri 

determinate de necesităţile obiective apărute pe parcursul anului în execuţia bugetară,  

BUGETUL PROPRIU GENERAL DEFINITIV AL JUDEŢULUI GORJ PE ANUL 2011 a fost în sumă 

264.998.440 lei la partea de venituri şi la valoarea de 278.520.530 lei la partea de cheltuieli, structurat 

după cum urmează:  

 

 

175.403.640; 

66,19% 

89.594.800; 

33,81% 

     BUGETUL PROPRIU GENERAL DEFINITIV  AL JUDEŢULUI GORJ  
PE ANUL 2011   (venituri - lei) 

buget local

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

187.355.670;  

67,27% 

91.164.860;  

32,73% 

BUGETUL PROPRIU GENERAL DEFINITIV AL JUDEŢULUI GORJ  
PE ANUL 2011 (cheltuieli - lei)  

buget local

buget centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate parţial din venituri
proprii
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a. Bugetul local pe anul 2011 

La partea de venituri:  
-  prevederi bugetare iniţiale – 170.736.940 lei, din care veniturile secţiunii de funcţionare cumulează 

suma de 139.894.370 lei, (81,94%), iar veniturile secţiunii de dezvoltare cumulează suma de 30.842.570 

lei (18,06%); 

- prevederi bugetare definitive – 175.403.640 lei, din care veniturile secţiunii de funcţionare cumulează 

suma de 134.326.730 lei, (76,58%), iar veniturile secţiunii de dezvoltare cumulează suma de 41.076.910 

lei (23,42%); 

- încasări realizate – 161.708.179 lei, din care veniturile secţiunii de funcţionare cumulează suma de 

136.227.452 lei, (84,24%), iar veniturile secţiunii de dezvoltare cumulează suma de 25.480.727 lei 

(15,76%); 

La partea de cheltuieli: 
 -  credite bugetare iniţiale – 183.261.970 lei, din care cheltuielile secţiunii de funcţionare cumulează 

suma de 139.894.370 lei, (76,34%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează suma de 

43.367.600 lei (23,66%); 

- credite bugetare definitive – 187.355.670 lei, din care cheltuielile secţiunii de funcţionare cumulează 

suma de 134.326.730 lei, (71,70%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează suma de 

53.028.940 lei (28,30%); 

- plăţi efectuate – 168.955.371 lei, din care cheltuielile secţiunii de funcţionare cumulează suma de 

132.179.507 lei, (78,23%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează suma de 36.775.864 lei 

(21,77%). 

În anul 2011, din excedentul înregistrat la finele anului 2010, în sumă de 12.525.034,96 lei, a 

fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 7/10.02.2011, modificată prin Hotărârile 

Consiliului Judeţean Gorj nr. 74/28.09.2011 şi nr. 95/27.12.2011, repartizarea sumei de 12.525.030 lei, 

astfel: 

- ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, suma de 11.952.030 lei;  

- pentru acoperirea temporară a golurilor de casă ale secţiunii de funcţionare, suma de 573.000 lei. 

 Având în vedere prevederile Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al 

anului 2011, aprobate prin Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 2985/16.12.2011 şi modificate de 

Ordinul nr. 18/06.01.2012, punctul 4.16.2.1 cu referire la închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli, 

precum şi Contul de execuţie al bugetului local la data de 30.12.2011 emis de Trezoreria Municipiului Tg-

Jiu, a rezultat că, după deducerea sumelor evidenţiate în contul de venit  corespunzător codului bugetar 

21.40.02.14 „Venituri ale bugetelor locale – Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru 

finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare”, în cuantum de 11.617.129,24 lei, secţiunea de 

dezvoltare a înregistrat deficit în sumă de 11.295.136,55 lei, ce a rămas acoperit definitiv din 
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excedent, respectându-se modul în care a fost programat bugetul local definitiv pe anul 2011, respectiv 

cu încadrarea în deficitul prevăzut la partea de cheltuieli a secţiunii de dezvoltare în sumă de 11.952.030 

lei. 

Pe anul 2011, la venituri, bugetul local definitiv a cumulat o valoare de 175.403.640 lei, 

comparativ cu bugetul local iniţial, care a fost în sumă de 170.736.940 lei, execuţia bugetară a 

veniturilor încasate la finele anului 2011, înregistrând o valoare de 161.708.179 lei (procent de 

realizare de 92,19%), iar partea de cheltuieli a bugetului local definitiv a cumulat valoarea 187.355.670 

lei, în creştere faţă de valoarea iniţială care a fost de 183.261.970 lei, valoarea plăţilor efectuate fiind 

de 168.955.371 lei (procent de realizare de 90,18%). 

În structură, ponderea veniturilor realizate, pe surse de finanţare, se prezintă astfel: 

 

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

prevăzute iniţial în sumă de 1.628.000 lei, comparativ cu veniturile proprii definitive în valoare de 

2.484.760 lei, execuţia bugetară a acestora cumulând la finele anului suma de 6.957.408 lei, 

reprezentând un procent de realizare de 280% din prevederile definitive, urmare încasării în luna 

decembrie a sumei de 4.327.261,93 lei,  în baza cererilor de tragere depuse pentru cele două proiecte 

„ Eco - Energie pentru judeţul Gorj”  şi „Energiea solară, o alternativă pentru viitor” .  

          Raportat la prevederile bugetare definitive ale anului 2011 în sumă de 175.403.640 lei, 

veniturile totale realizate au fost în sumă de 161.708.179  lei, reprezentând un procent de 92,19%. 

 

PONDEREA VENITURILOR REALIZATE ÎN ANUL 2011 - lei

73.908; 

0,05%
44.800.428; 

27,54%

55.806.050;

 34,30%

6.957.407; 

4,28%

48.213.518; 

29,63%

6.844.918; 

4,21%
cote şi sume defalcate din
impozitul pe venit

sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată

alte surse de venituri
proprii

subvenţii de la bugetul de
stat

sume primite de la UE

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

este deţinută de cheltuielile cu asistenţa socială cu o pondere de 27,43%, urmate de cheltuielile de 

personal cu o pondere de 21,22%, bunuri şi servicii cu o pondere de 20,04%, aşa cum se prezintă în 

diagrama ce urmează:  

 

161.708.179; 
92,19% 

13.695.460; 
 7,81% 

VENITURI 2011 - PONDEREA ÎNCASĂRILOR REALIZATE ÎN TOTALUL 
PREVEDERILOR BUGETARE DEFINITIVE - lei 

încasări realizate venituri nerealizate

35.844.097;  

21,22% 

33.851.508;  

20,04% 

2.875.600;  

1,70% 

9.683.606; 

 5,73% 

7.424.948;  

4,39% 

19.110.618; 

 11,31% 

46.352.432; 

 27,43% 

4.412.549;  

2,61% 

6.579.777;  

3,89% 

36.500;  

0,02% 

3.008.592; 

 1,78% -224.856; 

- 0,12% 

PONDEREA CHELTUIELILOR ÎN TOTALUL PLĂŢILOR EFECTUATE,  
POTRIVIT EXECUŢIEI BUGETARE LA DATA DE 31.12.2011 - lei 

cheltuieli de personal

bunuri şi servicii

dobânzi

transferuri între unităţi ale administraţiei
publice

alte transferuri

proiecte cu finanţare FEN

asistenţă socială

alte cheltuieli

active nefinanciare

active financiare

rambursări de credite

plăţi efectuate în anii precedenţi şi
recuperate în anul curent
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Pe capitole de cheltuieli, ponderea deţinută în totalul plăţilor efectuate, conform execuţiei 

bugetare, se prezintă astfel: 

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

capitolul bugetar 68.02 „Asistenţă socială”, reprezentând 43,26%, urmat de capitolul bugetar 84.02 

„Transporturi” cu o pondere de 25,57% şi de capitolul bugetar 65.02 „Învăţământ” cu o pondere de 

7,64%. 

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

local este prezentată în diagrama de mai jos:  

 

7.721.232;  

4,57% 

700.434;  

0,41% 

2.875.600;  

1,70% 
176.274;  

0,10% 

1.200.160; 

 0,71% 

12.900.317;  

7,64% 

8.393.321;  

4,97% 

10.086.254; 

 5,97% 

73.085.688;  

43,26% 

7.157.060;  

4,24% 

683.705; 

 0,40% 

137.334;  

0,08% 

636.000;  

0,38% 

43.201.992;  

25,57% 

PONDEREA CAPITOLELOR DE CHELTUIELI ÎN TOTALUL PLĂŢILOR 
EFECTUATE, POTRIVIT EXECUŢIEI BUGETARE LA DATA DE 31.12.2011 - lei 

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

cap.68.02 Asigurări şi asistenţă socială

cap.70.02 Servicii şi dezvoltare publică,
locuinţe

cap.74.02 Protecţia mediului

cap.80.02 Acţiuni generale economice,
comerciale şi de muncă

cap.83.02 Agricultură, silvicultură și 
vânătoare 

cap.84.02 Transporturi

132.179.507; 78,23% 

36.775.864;, 

21,77% 

BUGET LOCAL LA 31.12.2011 - plăţi efectute pe secţiuni - lei 

secţiunea de funcţionare

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

secţiunii de funcţionare a bugetului local la data de 31.12.2011, se prezintă conform diagramei de mai 

jos: 

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

funcţionare este deţinută de plăţile cu asistenţa socială cu o pondere de 35,07%, urmate de plăţile 

efectuate în cadrul titlului ,,alte cheltuieli” cu 27,12% şi ,,alte transferuri” cu 25,61%. 

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

secţiunii de dezvoltare a bugetului local la data de 31.12.2011, se prezintă conform diagramei de mai 

jos:  

 

3.639.171;  

9,90% 
7.409.798;  

20,15% 

19.110.618;  

51,96% 

6.616.277;  

17,99% 

Ponderea plăţilor efectuate pe titluri de cheltuieli în totalul plăţilor înregistrate 

în cadrul secţiunii de dezvoltare a bugetului local la data de 31.12.2011 - lei 

transferuri intre unitati

alte transferuri

proiecte cu finanţare din

fonduri externe

nerambursabile
cheltuieli de capital

35.844.097; 

 27,12% 

33.851.508; 

 25,61% 

2.875.600;  

2,18% 
6.044.435;  

4,57% 
15.150;  

0,01% 

46.352.432; 

 35,07% 

4.412.549; 

 3,34% 

3.008.592;  

2,28% 

-224.856;  

-0,16% 

Ponderea plăţilor efectuate pe titluri de cheltuieli în totalul plăţilor  

înregistrate în cadrul secţiunii de funcţionare a bugetului local  

la data de 31.12.2011 - lei 

cheltuieli de personal

bunuri şi servicii

dobânzi

transferuri între unităţi ale

administraţiei publice

alte transferuri

asistenţă socială

alte cheltuieli

rambursări de credite

plăţi efectuate în anii precedenti

şi recuperate în anul curent
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Pe titluri de cheltuieli, ponderea cea mai mare în totalul plăţilor efectuate în cadrul secţiunii 

de dezvoltare este deţinută de proiectele cu finanţare din fonduri externe 51,96%, urmate de 

cheltuielile cu ,,alte transferuri”20,15%, ,,cheltuieli de capital” cu 17,99% şi ,,transferuri între unităţi” 

cu 20,15%. 

În cadrul execuţiei bugetare, în totalul cheltuielilor bugetului local,  cheltuielile efectuate în 
cadrul capitolului bugetar 84.02 „Transporturi” deţin o pondere de 25,57%, iar în totalul acestui 
capitol, cheltuielile privind bunuri şi servicii deţin 46,08%, proiectele cu finanţare din fonduri externe 
nerambursabile 32,78%, activele nefinanciare reprezintă 14,17%, iar rambursările de credite 6,97%. 

 

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

capitolul bugetar 68.02 „Asistenţă socială”, reprezentând 43,26%, urmat de capitolul bugetar 84.02 

„Transporturi” cu o pondere de 25,57% şi de capitolul bugetar 65.02 „Învăţământ” cu o pondere de 

7,64% etc. 

b. Bugetul centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate parţial din venituri 

proprii  

 

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

anul 2011 a fost fundamentat la partea de venituri, prin bugetul iniţial, la valoarea de 93.623.300 lei, iar 

în bugetul final a fost prevăzută valoarea de 89.594.800  lei, la partea de cheltuieli a fost fundamentat, 

prin bugetul iniţial, la valoarea de 85.202360 lei, iar în bugetul final a fost prevăzută valoarea de 

91.164.860 lei, execuţia, la partea de venituri, înregistrând suma de 78.981.892 lei, iar la partea de 

cheltuieli fiind de 77.239.701 lei, cuprinzând pe ansamblu, veniturile şi cheltuielile următoarelor 

instituţii publice de subordonare judeţeană: 

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

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

În analiza financiară realizată pe instituţii publice de subordonare judeţeană,  ponderea cea mai 

mare în realizarea veniturilor în total capitol bugetar o deţine Spitalul Judeţean de Urgenţă, respectiv 

80,93%, urmat de Spitalul de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” – 10,51%, Ansamblul Artistic 

Profesionist „Doina Gorjului” - 2,56%, Şcoala Populară de Arte Tg-Jiu – 2,03%,  Muzeul Judeţean  

„Alexandru Ştefulescu”, cu o pondere de 1,91%, Camera Agricolă Judeţeană Gorj, cu o pondere de 

1,07% şi Complexul de servicii comunitare cu secţii protejate, recuperare, reabilitare a persoanelor cu 

handicap şi formare profesională Tg-Cărbuneşti – 0,99%. 
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Încasările înregistrate în anul 2011, în cuantum de 78.982.891 lei, se defalcă pe secţiuni astfel: 

- veniturile secţiunii de funcţionare, programate în sumă de 85.302.800 lei, au fost încasate în 
procent de 88,35%, respectiv în valoare de 75.363.720 lei; 

- veniturile secţiunii de dezvoltare, programate în sumă de 4.292.000 lei, au înregistrat încasări  
în procent de 84,32%, respectiv în valoare de 3.619.171 lei. 

Ponderea veniturilor încasate pe secţiuni în totalul veniturilor realizate la nivelul bugetului 

centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate parţial din venituri proprii este prezentată în 

diagrama de mai jos:  

 

 

1.509.402;  

1,91% 
2.023.083; 

 2,56% 

1.603.192; 

 2,03% 

782.298;  

0,99% 

844.313;  

1,07% 

63.922.021;  

80,93% 

8.297.583;  

10,51% 

PONDEREA VENITURILOR REALIZATE  DE INSTITUŢIILE JUDEŢENE  

ÎN BUGETUL CENTRALIZAT  PE ANUL 2011 

Muzeul Judeţean  „Alexandru 

Ştefulescu” 

Ansamblul Artistic Profesionist „Doina 

Gorjului” 

Şcoala Populară de Arte Tg-Jiu

Complexul de servicii comunitare cu

secţii protejate, recuperare

Camera Agricolă Judeţeană Gorj

Spitalul Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu

Spitalul de Pneumoftiziologie Runcu

75.363.720; 

 95,42% 

3.619.171; 

 4,58% 

Bugetul centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 

parţial din venituri proprii pe anul 2011  

- venituri încasate pe secţiuni  - lei 

secţiunea de funcţionare

secţiunea de dezvoltare
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Ponderea veniturilor încasate la nivelul bugetului centralizat al instituţiilor publice şi 

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

diagrama de mai jos:  

 

Ponderea veniturilor proprii realizate de instituţiile subordonate ce se finanţează la nivelul 

bugetului centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate parţial din venituri proprii este 

prezentată în diagrama de mai jos:  

 

Cea mai mare pondere în realizarea veniturilor proprii în totalul instituţiilor subordonate o 

deţine Spitalul Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu  cu un procent de 86,61%. 

69.340.745; 

 87,79% 

9.642.146;  

12,21% 

STRUCTURA VENITURILOR ÎNCASATE    

ÎN ANUL 2011 

venituri proprii realizate

subvenţii alocate din bugetul

local şi bugetul de stat

139.402;  

0,20% 
273.030;  

0,39% 

358.191;  

0,52% 

373.298;  

0,54% 

208.313;  

0,30% 

60.052.850;  

86,61% 

7.935.661;  

11,44% 

PONDEREA VENITURILOR PROPRII REALIZATE DE INSTITUŢIILE 

PUBLICE SUBORDONATE ÎN ANUL 2011 

Muzeul Judeţean  „Alexandru 

Ştefulescu” 

Ansamblul Artistic Profesionist 

„Doina Gorjului” 

Şcoala Populară de Arte Tg-Jiu

Complexul de servicii comunitare

cu secţii protejate, recuperare

Camera Agricolă Judeţeană Gorj

Spitalul Judeţean de Urgenţă Tg-

Jiu

Spitalul de Pneumoftiziologie

Runcu
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Ponderea veniturilor din subvenţii încasate de instituţiile subordonate ce se finanţează la 

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

este prezentată în diagrama ce urmează:  

 

Cele mai mari ponderi în totalul instituţiilor subordonate o deţin Spitalul Judeţean de 

Urgenţă Tg-Jiu cu 40,11%, Ansamblul Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului ” cu 18,19%,  Şcoala 

Populară de Artă cu 12,92%  şi Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” cu 14,20%. 

Prevederile bugetare aferente anului 2011, au cumulat la partea de cheltuieli a bugetului 

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

91.164.860 lei, înregistrând plăţi în cuantum de 77.239.701 lei, astfel: 

- cheltuielile secţiunii de funcţionare, programate în sumă de 86.872.860 lei, au fost realizate 
în procent de 84,51%, respectiv au fost efectuate plăţi în valoare de 73.415.106 lei; 

- cheltuielile secţiunii de dezvoltare, programate în sumă de 4.292.000 lei, au fost realizate în 
procent de 89,11%, respectiv au fost efectuate plăţi în valoare de 3.824.595 lei. 

 

1.370.000;  

14,20% 

1.755.053; 

 18,19% 

1.246.000;  

12,92% 

409.000;  

4,24% 

636.000;  

6,59% 

3.869.171; 

 40,11% 

361.922;  

3,75% 

PONDEREA VENITURILOR ÎNCASATE DIN SUBVENŢII  DE I 
NSTITUŢIILE PUBLICE SUBORDONATE ÎN ANUL 2011 

Muzeul Judeţean  „Alexandru 
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Ansamblul Artistic Profesionist 
„Doina Gorjului” 

Şcoala Populară de Arte Tg-Jiu

Complexul de servicii comunitare
cu secţii protejate, recuperare

Camera Agricolă Judeţeană Gorj

Spitalul Judeţean de Urgenţă Tg-
Jiu

Spitalul de Pneumoftiziologie
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 Ponderea plăţilor efectuate pe secţiuni în totalul plăţilor înregistrate la nivelul bugetului 
centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate parţial din venituri proprii este prezentată în 
diagrama de mai jos:  

 

 

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

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

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

 

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

şi activităţilor finanţate parţial din venituri proprii la data de 31.12.2011, reprezintă în procent de 

100% cheltuieli cu active nefinanciare şi au fost în cuantum de 3.824.595 lei. 

 

 

73.415.106; 

95,05% 

3.824.595;  

4,95% 

PONDEREA PLĂŢILOR EFECTUATE PE SECŢIUNI     

ÎN ANUL 2011 

sectiunea de

functionare

sectiunea de dezvoltare

54.168.839; 

 73,78% 

19.246.267; 

 26,22% 

Ponderea plăţilor efectuate în anul 2011, pe titluri de cheltuieli,  

în totalul plăţilor înregistrate în cadrul secţiunii de funcţionare - lei 

cheltuieli de personal

bunuri şi servicii

54.168.839;  

70,13% 

19.246.267;  

24,92% 

3.824.595;  

4,95% 

Ponderea plăţilor efectuate în anul 2011, pe titluri de cheltuieli,  

în totalul plăţilor înregistrate la data de 31.12.2011 - lei 

cheltuieli de personal

bunuri şi servicii

active nefinanciare
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În totalul plăţilor efectuate în cadrul bugetului centralizat al instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate parţial din venituri proprii la data de 31.12.2011, ponderea este deţinută de 

cheltuielile de personal respectiv de 70,13%, urmate de cheltuielile cu bunuri şi servicii cu o pondere de 

24,92% şi activele nefinanciare cu o pondere de 4,95%. 

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

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

 

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

capitolul bugetar 66.10 „Sănătate”, reprezentând 91,21%, urmat de capitolul bugetar 67.10 „Cultură, 

recreere, religie” cu o pondere de 6,65%. 

8. Resurse umane 

Asigurarea unui management eficient al resurselor umane, în condițiile menținerii restricțiilor 

impuse autorităților și instituțiilor publice cu privire la numărul maxim de posturi și cheltuielile de 

personal, a constituit una dintre provocările importante ale anului 2011.  

Măsurile privind reîncadrarea și salarizarea personalului, aprobate în luna decembrie 2010 prin 

Legea nr. 284/2010 și Legea nr. 285/2010, în absența reglementării unor modalități de recunoaștere și 

motivare a efortului suplimentar și a performanței, nu s-au constituit într-un suport al managementului 

care să permită motivarea și menținerea personalului. 

În aceste condiții, reîncadrarea personalului și stabilirea drepturilor salariale la un nivel care nu a 

permis recuperarea pierderilor din anul 2010, a fost doar un proces formal prin care au fost stabilite 

noile funcții, fără ca modalitatea de salarizare prevăzută de Legea privind salarizarea unitară a 

personalului plătit din fonduri publice să fie aplicabilă în anul 2011. 

Diminuarea numărului de posturi ocupate prin încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu 

ale salariaților, ca urmare a îndeplinirii condițiilor de pensionare, sau migrării personalului către locuri de 

muncă mai bine plătite, precum și condițiile restrictive de ocupare a posturilor vacantate, au impus, cu 

70.454.024;  

91,21% 

5.135.677;  

6,65% 
805.687;  

1,04% 
844.313;  

1,10% 

PONDEREA CAPITOLELOR DE CHELTUIELI ÎN TOTALUL PLĂŢILOR 

EFECTUATE, POTRIVIT EXECUŢIEI  LA DATA DE 31.12.2011 

cap.66.10 Sănătate

cap.67.10 Cultură, recreere, religie

cap.68.10 Asigurări şi asistenţă
socială

cap.83.10 Agricultură, silvicultură și 
vânătoare 
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prioritate, transformarea sau redimensionarea unor posturi, precum și o analiză riguroasă a atribuțiilor 

la nivelul fiecărui post. 

Îmbunătăţirea structurii fişelor de post şi completarea acestora, pentru asigurarea unei mai 

atente responsabilizări a personalului a fost o măsură necesară pentru atingerea obiectivelor propuse în 

condiţiile diminuării numărului de personal. 

De asemenea, modificarea organigramelor, ștatelor de funcții și regulamentelor de organizare și 

funcționare a avut în vedere cu prioritate, nu doar asigurarea funcţionalităţii instituţiilor, ci şi 

dezvoltarea activităţii acestora, prin crearea unor structuri cât mai flexibile şi eficiente. 

Au fost astfel modificate: 

- Organigrama aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj, prin înfiinţarea Unităţii de 

Implementare a Proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Gorj”, măsură 

necesară pentru respectarea condițiilor de eligibilitate a acestui proiect; 

- Organigrama, Statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare ale Bibliotecii 

Județene ,,Christian Tell”  Gorj, prin transformarea Secţiei de împrumut pentru copii din cadrul acestei 

instituții în filială specializată, fără personalitate juridică, respectiv Filiala pentru copii. Scopul acestei 

transformări a fost acela de a permite includerea filialei în programul ,,Biblionet”, fiind astfel asigurată 

dotarea acesteia cu echipamente IT şi birotică, inclusiv softurile aferente, precum şi participarea 

bibliotecarilor la cursuri de formare profesională; 

- Organigrama, Statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare ale Ansamblului 

Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” Târgu-Jiu, prin modificarea unor posturi și redistribuirea acestora în 

cadrul compartimentelor existente, în vederea asigurării necesarului de personal de specialitate.  

Motivarea personalului în absenţa componentei materiale a acesteia (de asemenea 

restricţionată) a reprezentat o nouă provocare pentru management, astfel că asigurarea condiţiilor 

pentru dezvoltarea carierei funcţionarilor publici şi personalului contractual a reprezentat un factor 

motivaţional important. 

În acest scop, au fost modificate statele de funcții atât pentru aparatul de specialitate al 

Consiliului Județean Gorj, cât și pentru instituțiile publice subordonate, în vederea promovării 

personalului în funcții, grade sau trepte profesionale. 

Elaborarea şi aprobarea în luna octombrie a Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul 

de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj şi instituţiile subordonate pentru anul 2012 s-a subscris 

aceleiaşi strategii de facilitare a accesului la dezvoltarea carierei profesionale. 

Realizarea unei evaluări obiective s-a constituit, de asemenea, în factor motivaţional, având 

totodată un rol determinant în identificarea problemelor întâmpinate în îndeplinirea atribuţiilor de 

serviciu, precum şi a nevoilor de instruire a personalului pentru îmbunătăţirea performanţelor 

profesionale individuale.  
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Astfel în luna martie 2011 a fost realizată procedura de evaluare a managementului instituțiilor 

publice de cultură, rezultatele evaluării și recomandările comisiilor de evaluare fiind supuse aprobării 

Consiliului Județean. 

De asemenea, în vederea aplicării Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, au fost aprobate, prin 

Dispoziția nr. 336/2011, Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursurilor de ocupare a 

posturilor contractuale vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcțiilor contractuale din 

aparatul de specialitate şi aparatul permanent de lucru ale Consiliului Judeţean Gorj, precum şi 

instituţiile publice subordonate Consiliului Judeţean Gorj și Regulamentul de organizare şi desfăşurare a 

examenelor de promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare și de evaluare a 

personalului contractual din aparatul de specialitate şi aparatul permanent de lucru ale Consiliului 

Judeţean Gorj, precum şi instituţiile publice subordonate Consiliului Judeţean Gorj. 

Dezvoltarea competenţelor profesionale ale personalului, în  strânsă legătură cu dezvoltarea 

carierei, a reprezentat o prioritate în anul 2011, astfel că pentru depăşirea restricţiilor financiare, 

elaborarea şi implementarea unor proiecte cu finanţare nerambursabilă, prin care să se asigure 

participarea personalului la diverse forme de pregătire profesională, s-a dovedit a fi soluţia acestei 

probleme. Numărul participanţilor  la astfel de cursuri a fost de 67. 

9. Amenajarea teritoriului şi urbanism 

 

a. Compartimentul urbanism si amenajarea  teritoriului 

 

- În luna iulie 2011 s-a finalizat ultima etapa din actualizarea Planului de Amenajare a 

Teritoriului Județului Gorj.:   Etapa III    - Strategia de dezvoltare și programul de  măsuri. 

- Până la sfârșitul anului, s-au obținut majoritatea avizelor de la instituțiile naționale și 

locale și s-a demarat procedura obținerii Avizului de mediu, prin dezbateri pentru informarea și 

consultarea publicului și analiza raportului de mediu. 

Procedura obținerii avizului de mediu s-a încheiat în luna martie 2012, ultima etapă constând în 

obținerea avizului M.D.R.T și aprobarea prin hotărâre a Consiliului Judetean Gorj. 

 

- Împreună cu Agenția pentru Protecția Mediului Gorj, s-a analizat și aprobat prin 

hotărâre de consiliu, „ Programul integrat de gestionare a calităţii aerului, pentru zonele Rovinari  

pentru indicatorii dioxid de sulf (SO2) şi pulberi în suspensie  (PM 10),  Tg-Jiu pentru indicatorul pulberi în 

suspensie (PM 10) şi Turceni pentru indicatorul dioxid de sulf (SO2),  2010-2013”  

-  S-a analizat si aprobat „ Planul de analiza si acoperire a riscurilor pentru județul Gorj”, 

elaborat de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență Gorj. 

 

- S-a întocmit tema de proiectare pentru Studiul privind valorificarea patrimoniului 

natural, cultural și istoric  al județului Gorj din cadrul proiectului Euro – Strategie, Euro – Administrație, 

Euro – Cetățeni și s-a participat la dezbaterile proiectului elaborat. 
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- S-a participat la licitația proiectării și recepția documentației pentru reabilitarea casei 

Keber din municipiul Târgu Jiu. 

 

- S-au verificat si recepționat lucrări privind sistemul informațional specific domeniului 

imobiliar – edilitar și băncilor de date urbane pentru orașul Țicleni, în valoare de 132.500 lei, fonduri 

primite de la M.D.R.T. 

- S-au analizat si avizat : 

- Planul Urbanistic General al comunei Polovragi; 

- Planul urbanistic zonal „ Sistem de gestionare a deșeurilor nepericuloase O.M.V. Petrom 

Țicleni – faza II – Clădiri; 

- Planul urbanistic zonal pentru strada Panduri „Intre Jiețe” din municipiul Tîrgu Jiu; 

- Planul urbanistic zonal pentru Aleea Mehedinți din municipiul Tîrgu Jiu 

- S-a verificat, recepționat si avizat documentaţia întocmita conform H.G. nr. 834/1991 

privind terenurile din patrimoniul societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, in 

vederea obținerii certificatului de atestare a dreptului de proprietate pentru S.C. Hidrocentrale Ramnicu 

Vâlcea S.A. – Captare secundara Olteț și S.C. Complexul Energetic Turceni – Jilț Sud Slivilești si Mătăsari. 

  

- S-au analizat  şi identificat, împreună cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență și cu 

Inspectoratul de Stat in Construcții,  zone de risc la alunecări de teren şi la inundaţii din localitățile 

Pojogeni oraș Tg.-Cărbunești, Peșteana de Jos – Valea Plopului comuna Fărcășești, Poiana Seciuri, 

Poienița, Motorgi  comuna Bustuchin, Corsoru comuna Alimpești, Vladimir, Dragotești, Bumbești Pițic, 

Crasna, Stejari, Samarinești și Scoarța. 

 

-  S-a asigurat participarea la grupuri de lucru constituite conform H.G. 1076/2004 privind 

stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu  pentru planuri şi programe realizate în judeţul 

Gorj. 

- Cu ajutorul Asociației Localităților și Zonelor Istorice și de Artă din care Consiliul 

Judetean face parte ca membru fondator, s-a organizat participarea gratuita a unui membru al Uniunii 

artiștilor plastici filiala Gorj la tabăra națională de creație de la Tîrgoviște. 

 

- S-a asigurat participarea săptămânala la şedinţele  Comisiei de analiză tehnică  

organizate de Agenţia pentru protecţia mediului Gorj conform Ordinului Instituţiei Prefectului nr. 

67/2005 şi a prevederii Legi nr. 265/2006 

 

- S-a asigurat participarea la întâlniri de lucru, informări, instruiri organizate la nivel 

judeţean, regional si național cu scopul informării şi însuşirii legislaţiei:  

- Conferința națională Urbanconcept – Dezvoltare urbană modernă în România 

- Adunarea generala a Asociației Localităților și Zonelor Istorice și de Artă  

- Consiliul consultativ al Parcului Național Domogled – Valea Cernei 

- Participare la acțiunile colectivului privind colectarea selectivă a deșeurilor  la nivelul 

instituției Consiliului Judetean 
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- Participarea săptămânala la şedinţele  Comisiei de analiză tehnică  organizate de Agenţia 

pentru protecţia mediului Gorj conform Ordinului Instituţiei Prefectului nr. 67/2005 şi a prevederii Legi 

nr. 265/2006 

- Participare la recepția drumului Judetean DJ 665 Curtișoara  - Polovragi 

 

- Pentru anul 2011, s-au efectuat demersurile de solicitare la M.D.R.T.  a sumei  de 

445.500 lei pentru actualizarea planurilor urbanistice generale  a 15 localități: Târgu Jiu, Bălănești, 

Borăscu, Bumbești Pițic, Dănciulești, Jupînești, Logrești, Prigoria, Săulești, Scoarța, Stoina,Turburea, 

Turcinești, Văgiulești si Vladimir, dar nu fost alocate fonduri de la bugetul de stat. 

 

- S-a făcut solicitare la M.D.R.T. pentru cofinanțarea cu suma de 110.000 lei, pentru 

întocmirea Hărților de risc la alunecări de teren pentru localitățile Tîrgu Jiu, Roșia de Amaradia, 

Samarinești, Logresti și Vladimir, dar nu s-au primit aceste fonduri. 

 

- Pe tot parcursul anului am acordat asistenta de specialitate compartimentelor de 

urbanism din cadrul primăriilor localităților și am transmis noutățile legislative in domeniu. 

 
 

b. Compartimentul autorizări, disciplină și control 

 

În anul 2011, Compartimentul autorizări şi control a analizat, întocmit, înaintat spre aprobare şi 

eliberat un număr de 86 certificate de urbanism pentru care s-au încasat 41.660 lei şi 29 de autorizaţii de 

construire/desființare pentru care s-au încasat 56.244,78 lei. 

S-a efectuat un număr de 48 de controale privind respectarea disciplinei in urbanism si 

amenajarea teritoriului precum și respectarea legislației privind autorizarea lucrărilor de construire. 

S-a soluționat un număr de 18 de sesizări si scrisori referitoare la abateri de la regulile de 

construire. 

S-au eliberat 26 de avize ale structurii de specialitate în vederea emiterii certificatelor de 

urbanism și autorizațiilor de construire/desființare. 

Salariații din cadrul structurii Arhitect Sef, au participat în calitate de specialiști, în unitățile de 

implementare a proiectelor cu finanțare din fonduri externe și din bugetul Consiliului Judetean, 

începând cu elaborarea caietelor de sarcini, licitația, realizarea și recepția lucrărilor. 
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10. Cooperare şi Dezvoltare Regională 

 

a. Proiecte implementate din fonduri nerambursabile 

 
1. PROIECTUL “REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI ECHIPAREA AMBULATORIULUI SPITALULUI 

JUDEŢEAN DE URGENŢĂ TÂRGU-JIU” 
Proiectul a fost depus în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa  Prioritară 3 - 

Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.1 - Reabilitarea / modernizarea / 
echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate, în data de 10.08.2009.  
Contractul de finanţare nr. 1222 a fost semnat în data de 23.02.2011, perioada de implementare a 
proiectului fiind de 24 de luni de la această dată.  
Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătăţirea calităţii infrastructurii serviciilor de asistenţă 
medicală şi ridicarea acestora la standarde europene în cadrul ambulatoriului Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Târgu-Jiu, cu impact direct asupra calităţii serviciilor medicale oferite de către acestea şi 
asigurarea unui acces egal al cetăţenilor la serviciile de sănătate. 
 
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:  

 Reabilitarea, modernizarea şi echiparea ambulatoriului Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-
Jiu; 

 îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale oferite în cadrul Ambulatoriului Spitalului judeţean 
de urgenţă. Acest obiectiv va fi atins prin eficientizarea fluxurilor sanitare specifice ca urmare 
a asigurării unor condiţii termice, de ventilaţie, sanitare, de circulaţie şi evacuare,  
corespunzătoare activităţilor medicale; 

 creşterea gradului de confort al pacienţilor atât în perioadele caniculare, cât şi în cazul unor 
temperaturi exterioare scăzute;  

 mărirea gradului de igienă şi a controlului microbian prin asigurarea unei termoizolaţii şi 
ventilaţii eficiente; 

 creşterea gradului de protecţie la incendii;  

 asigurarea accesibilităţii persoanelor cu handicap prin crearea de facilităţi şi respectarea 
exigenţelor specifice persoanelor cu dizabilităţi;  

 optimizarea cheltuielilor cu utilităţile ca urmare a scăderii consumurilor de energie electrică şi 
termică, şi reducerea 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. 

Principalele activităţi ale proiectului, conform graficului din cererea de finanţare, sunt următoarele: 
Achiziţia proiectului tehnic + DDE, Evaluarea cererii de finanţare şi a proiectului tehnic, Reabilitarea, 
modernizarea şi echiparea Ambulatoriului Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu – Jiu, Achiziţia 
vizibilităţii proiectului, Auditul proiectului, Închiderea proiectului, Management de proiect. 
Indicatorii propuşi prin cererea de finanţare sunt următorii: 

 Unităţi medicale reabilitate/modernizate/echipate – 1 ;  

 Suprafaţă  reabilitată, modernizată şi echipată - 7.716 mp;  

 Panou temporar - 1buc şi placă comemorativă - 1buc  pentru asigurarea vizibilităţii;  

 Comunicate de presă - 4 buc (2 comunicate de presă, la începerea şi încheierea activităţilor din 
proiect , 2 comunicate de presă care să descrie etapele principale ale proiectului);  
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 Conferinţe de presă  - 2 ( 1 la lansarea şi 1 la închiderea proiectului);  

 Informare asupra proiectului în presa scrisă - 1;  

 Acces crescut la unităţile medicale reabilitate/modernizate/echipate, indiferent de sex, rasă, 
religie +10%;  

 Economie în consumul de  energie în unitatea reabilitată + 53,76 %.  
Pe parcursul anului 2011 au fost realizaţi următorii indicatori, din cei propuşi prin cererea de finanţare: 
un panou temporar, un comunicat de presă la începerea activităţilor din proiect, o conferinţă de presă 
(la lansarea proiectului). 
În data de 18.08.2011 a fost emis ordinul de începere al lucrărilor cu data de 22.08.2011.  
Bugetul total al proiectului, conform contractului de finanţare, este în sumă de 19.454.812,64 lei, din 
care: Cheltuieli eligibile 15.583.678,00 lei; Cheltuieli neeligibile 107.320,00 lei;  TVA 3.763.814,64 lei. 
În urma derulării procedurilor de achiziţie publică, valoarea totală a contractelor însumează 
15.266.828,69 lei cu TVA. La această valoare se adaugă contravaloarea taxelor ISC (care se calculează ca 
procent din fiecare situaţie de plată) şi eventualele cheltuieli diverse şi neprevăzute ce pot apărea pe 
parcursul implementării proiectului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2. PROIECTUL „EXTINDERE CAPACITATE, PRIN AMENAJARE ŞI MODERNIZARE  ETAJ III LA COMPLEXUL 
DE RECUPERARE ŞI REABILITARE NEUROPSIHIATRICĂ PENTRU ADULŢI ”BÎLTENI” ”- JUDEŢUL GORJ  

 
Proiectul 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 24.07.2009. 
Contractul de finanţare nr. 746 a fost semnat în data de 21.06.2010 , perioada de implementare a 
proiectului a  fiind de 16 luni de la această dată. Proiectul a fost finalizat în data de 21.10.2011. 
Obiectivul general al proiectului a fost reprezentat de 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. 
Principalele activităţi, conform cererii de finanţare au fost: Achiziţie SF şi PT, Evaluare cerere de 
finanţare, Achiziţii Execuţie lucrări, Achiziţii  dotări, Achiziţie servicii dirigentare de şantier, Achiziţie 
servicii vizibilitate Proiect, Achiziţie servicii de audit, Management proiect. 
Indicatorii atinşi prin implementarea proiectului sunt următorii: 

 Suprafaţă amenajată, reabilitată şi dotată (sistem de termoizolaţie 1236,95 mp, suprafaţa 
construită 704,83 mp, casa lift 1,45 m X 1,80 m, cursă nivel 3,15 m, înălţime clădire 12,90 m); 
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 Creşterea numărului de persoane care beneficiază de infrastructura reabilitată/ modernizată/ 
extinsă/ echipată-infrastructura pentru servicii sociale - 40 persoane adulte beneficiari; 

 Panou temporar şi placă comemorativă pentru asigurarea vizibilităţii (un panou temporar pe 
toată perioada de implementare; 

 o placă comemorativă; 

 Comunicate presă  - 4 comunicate de presă la începerea şi încheierea activităţilor din proiect , 4 
comunicate de presă care să descrie etapele principale ale proiectului; 

 Conferinţe de presă (lansare şi închidere proiect) - 2 conferinţe de presă ( lansare şi închidere 
proiect ); 

 Informare asupra proiectului în presa scrisă  -  o informare asupra proiectului în presa scrisă  

 Postere, pliante, broşuri, etichete autocolante - 300 postere, 300 pliante, 300 broşuri, etichete 
pentru echipamentele achiziţionate; 

 Clipuri video 30 sec - 4 clipuri video care să prezinte  proiectul; 

 Locuri de muncă  create/menţinute în faza de execuţie – 26; 

 Locuri de muncă menţinute în faza de operare – 34;  
 

Bugetul total aprobat al proiectului a fost în sumă de 1.167.843,20 lei, din care 697.666,51 lei – asistenţă 
financiară nerambursabilă solicitată şi 470.176,70 lei – cofinanţarea beneficiarului. 
În urma derulării activităţilor din proiect, valoarea finală a investiţiei a fost în sumă de 1.010.421,43 lei.   
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3. PROIECTUL „REABILITARE DRUM JUDEŢEAN DJ 675, KM 0+0.000 – KM 25+0.000” 
 

Proiectul a fost depus în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, AXA PRIORITARĂ 2 - 
„Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”,  DOMENIUL DE INTERVENŢIE 2.1 – 
„Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv 
construcţia/reabilitarea şoselelor de centură”, în data de 28.02.2008. 
În data de 25.06.2011 a fost semnat Contractul de finanţare nr. 1869, perioada de implementare a 
proiectului fiind de 32 de luni de la această dată. 
Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea accesibilităţii regiunilor şi mobilităţii populaţiei, 
bunurilor şi serviciilor, în vederea stimulării dezvoltării economice durabile. 
Principalele activităţi, conform cererii de finanţare, sunt următoarele: Studiu de fezabilitate, Avize şi 
acorduri, Evaluare Cerere de Finanțare, Proiect Tehnic, Achiziţie lucrări de reabilitare, Execuţie lucrări de 
reabilitare drumuri, Management proiect, Promovare şi vizibilitate proiect, Audit financiar extern.  
Indicatorii principali ai proiectului, conform cererii de finanţare, sunt: 

 Reabilitare drumuri judeţene - 24,865 km drum judeţean reabilitat din 836,993 km drumuri 
judeţene existente în judeţul Gorj; 

 Reabilitare şi construcţie Podeţe - 7 podețe noi construite, 55 podeţe reabilitate şi 10 poduri 
reabilitate; 

 Reabilitări poduri cu deschidere peste 5 m - 10 poduri reabilitate; 

 Protecţia mediului - Zone afectate - 0 mp (Reabilitarea şi modernizarea drumului va urmări 
traseul existent, fără a implica afectarea altor suprafeţe); 

 Reducere costuri de exploatare a vehiculelor - 25%; 

 Reducere timp de parcurs - 30%; 

 Creare sau păstrarea locuri de munca pe durata execuţiei lucrărilor - 100 locuri de muncă vor fi 
create/menținute în timpul execuţiei lucrărilor; 

 Creare sau păstrarea de locuri de muncă pe durata exploatării investiţiei - 3 locuri de muncă vor 
fi create sau relocate pentru întreţinerea şi operarea sectoarelor de drum reabilitate; 

 Creştere trafic de persoane şi marfă – 1305 autoturisme/microbuze şi 113 camioane; 

 Conştientizarea publică a ajutorului nerambursabil din partea Uniunii Europene  -8; Comunicate 
de presă, 7 Anunţuri de presă/invitaţie pentru licitaţie, 7 Panouri temporare pe perioada de 
execuție a lucrărilor, 7 Plăci permanente după finalizarea implementării proiectului, 50 Pliante, 
Promovare pe pagina web a Consiliului Judeţean Gorj. 

Din indicatorii propuşi, pe parcursul anului 2011, au fost realizaţi următorii: 1 comunicat de presă şi 
promovarea pe pagina web a Consiliului Judeţean Gorj. 
Bugetul total al proiectului, conform contractului de finanțare este în sumă de 52.843.727,46 lei, din 
care: valoare eligibilă – 42.376.498,97 lei, valoare TVA aferentă cheltuielilor eligibile – 10.035.299,92 lei 
şi cheltuieli neeligibile şi TVA aferent – 431.928,57 lei. 
În urma derulării procedurilor de achiziţie publică, valoarea totală a contractelor însumează 
24.503.879,40 lei cu TVA. La această valoare se adaugă contravaloarea taxelor ISC (care se calculează ca 
procent din fiecare situaţie de plată) şi eventualele cheltuieli diverse şi neprevăzute ce pot apărea pe 
parcursul implementării proiectului. 
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4. PROIECTUL “EXTINDERE ŞI DOTARE CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ DOBRIŢA - JUDEŢUL 
GORJ”  

 Proiectul a fost depus în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa  Prioritară 3 - 
Îmbunătăţirea  infrastructurii sociale, DOMENIUL DE INTERVENŢIE 3.2. Reabilitarea/ modernizarea/ 
dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale, în data de 07.08.2009. 
Perioada de implementare a proiectului este de 32 de luni de la data semnării contractului de finanţare. 
În data de 04.02.2010 , în urma raportului de vizită la faţa locului, concluzia reprezentanţilor AM POR/OI 
a fost următoarea: recomandarea încheierii contractului de finanţare.  
 
Data de Semnare a contractului de finanţare nerambursabilă nr. 763 a fost 21.06.2010, reprezentând 
luna 1 din calendarul activităţilor proiectului (perioada de implementare a proiectului). 
 
Bugetul total al proiectului aprobat este în sumă de 3.494.886 lei, respectiv: cheltuieli eligibile – 
2.713.185 lei, cheltuieli neeligibile -227.660 lei şi TVA – 554.043 lei. 
 
Obiectivul general al proiectului este reprezentat de îmbunătăţirea calităţii infrastructurii serviciilor 
sociale şi ridicarea acestora la standarde europene în cadrul Centrului de Îngrijire şi asistenţă Dobriţa,  
judeţul Gorj, cu impact direct asupra egalizării şanselor de acces al persoanelor  la servicii specifice de 
asistenţă medico-socială şi de îngrijire.  
Prin proiect se urmăreşte construirea unui nou pavilion (P+1 - capacitate 50 locuri) care este necesar 
pentru crearea condiţiilor  de cazare şi masa conform standardelor minime de calitate pentru centre 
rezidenţiale destinate persoanelor adulte cu handicap precum şi pentru a se transfera toţi beneficiarii 
actuali ai Centrului, care în prezent sunt cazaţi în cele două pavilioane existente (Pavilion A asigură atât 
spaţii de cazare pentru beneficiari cât şi spaţii pentru compartimentul administrativ, iar Pavilion B 
asigura doar spaţii de cazare pentru beneficiari). 
De asemenea va fi înfiinţat un nou serviciu social „Centru de recuperare-reabilitare”cu o capacitate 11 
locuri. Acest centru se va înfiinţa în clădirea - Pavilionul B- al Complexului de Îngrijire şi Asistenţă 
Dobriţa, care va fi modernizată şi dotată cu echipamente specifice activităţilor desfăşurate, pentru a fi 
create condiţii conform standardelor în vigoare. 
Principalii indicatori ai proiectului sunt: 
- Construirea unei extinderi cu o suprafață construită de 1.011,26 mp 
- reabilitarea a 57,12 mp din clădirea existentă 
- dotarea, corespunzătoare a centrului conform listei de dotări aprobate în cadrul proiectului. 
 
Valoarea contractelor de servicii și lucrări încheiate în cadrul proiectului, exceptând achiziția de dotări, 
este de 1.807.600.00 lei fără TVA, rezultând o economie de 875.802,60 lei fără TVA. 
 
În anul 2009  au fost cheltuiţi 116.960 lei, reprezentând plata proiectului tehnic şi avizelor.  
În anul 2010 nu au fost cheltuiţi bani din bugetul propriu al Consiliului Judeţean. 
 
Au fost estimați ca necesari și prevăzuți în bugetul propriu al Consiliului Judeţean pe anul 2011 suma de 
1.940.520 lei din care: 

- prefinanţare în valoare de 812.860 lei  
- TVA, din surse proprii în sumă de 218.290 lei 
- Buget de stat – 118.240 lei 
- Venituri proprii aferente contribuției proprii la cheltuieli eligibile și neeligibile – 290.890 lei 
- Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent (rambursări) – 500.240 lei 
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Având în vedere modificările aduse modalităţii de acordare a prefinanţării, respectiv diminuarea 
procentului de acordare al acesteia de la 30% la 15%, pe parcursul anului 2011 a fost înregistrată ca şi 
venit din fonduri externe nerambursabile suma de 406.430 lei. 
 
Ordinul de începere al lucrărilor a fost emis în data de 29.04.2011. 

 
 

5. PROIECTUL „REALIZAREA SISTEMULUI INTEGRAT DE SALVARE MONTANĂ A JUDEŢULUI GORJ” 
 Obiectivul general al proiectului „REALIZAREA SISTEMULUI INTEGRAT DE SALVARE MONTANĂ 
A JUDEŢULUI GORJ” este 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, cum sunt „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. 
Astfel, conform contractului de finanțare nr. 1541 din 28.04.2011, valoarea totală a proiectului 
„Realizarea sistemului integrat de salvare montană al judeţului Gorj” este de 9.203.949,60 lei, din care: 

- Cheltuieli eligibile 7.253.283,38 lei; 
- Cheltuieli neeligibile 169.256,62 lei; 
- TVA 1.781.409,60 lei. 

În realizarea obiectului general al proiectului au fost identificate pentru implementare următoarele 
obiective specifice: 
 Amenajarea a  9 posturi salvamont prin construirea a 6 clădiri şi reabilitarea a 3 clădiri existente, 

după cum urmează: Tismana - clădire P+1, cu suprafaţă construită la sol de 75 mp şi un teren în 
suprafaţă de 530 mp, localizat în extravilanul oraşului Tismana; Bumbeşti-Jiu - o clădire (localul 
Şcolii Generale Pleşa) în suprafaţă construită de 147 mp şi terenul  în suprafaţă de 1.000 mp, 
localizat în intravilanul oraşului Bumbeşti-Jiu, sat Pleşa; Stăneşti - o clădire în suprafaţă construită 
178,45 mp suprafaţă şi terenul în suprafaţă de 1256 mp, localizat în intravilanul satului Vaidei, 
comuna Stăneşti; Polovragi – clădire nouă în suprafaţă de 104,18 mp şi un teren în suprafaţă de 
350 mp, localizat în intravilanul comunei Polovragi, sat Polovragi; Baia de Fier – clădire nouă în 
suprafaţă de 71,80 mp şi un teren în suprafaţă de 100 mp., localizat în intravilanul comunei Baia 
de Fier, în zona turistică Corneşul Mare-Rânca, punctul Coada – Râncii, respectiv clădire nouă în 
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suprafaţă de 71,80 mp şi un teren în suprafaţă de 100 mp., localizat în intravilanul comunei Baia 
de Fier, satul Baia de Fier; Runcu – clădire nouă în suprafaţă de 133,63 mp şi un teren în suprafaţă 
de 150 mp., localizat în intravilanul satului Runcu, comuna Runcu; Padeş - clădire nouă în 
suprafaţă de 133,63 mp şi un teren în suprafaţă de 200 mp, localizat în intravilanul satului Motru - 
Sec, comuna Padeş; Schela - clădire nouă în suprafaţă de 133,63 mp şi un teren în suprafaţă de 
250 mp., localizat în intravilanul satului Schela, comuna Schela – incinta fostei mine Schela. 

 Înzestrarea celor 9 posturi salvamont cu mijloace şi echipamente specifice asigurării condiţiilor 
optime de salvare în arie montană 

 Crearea de noi locuri de muncă  
 
Proiectul se află în implementare, fiind semnat contractul de finanțare nr. 1541 semnat în data de 
28.04.2011.  
 
Ordinul de începere al lucrărilor a fost emis în data de 31.10.2011. 
 
Pentru anul 2011 a fost estimat ca şi venituri suma de 393,35 mii lei : 

-  375.990  lei – reprezentând prefinanţare în procent de 5% din totalul cheltuielilor eligibile.  
- 17.360 lei reprezentând TVA aferent prefinanţării din venituri proprii 

 
Valoarea contractelor de servicii și lucrări încheiate în cadrul proiectului, exceptând achiziția de dotări, 
este de 3.989.956,67 lei fără TVA, rezultând o economie de 104.923,33 lei fără TVA. 
 
 
6. PROIECTUL „REABILITARE DRUMURI JUDETENE DJ 665, KM 0+000 - 54+500 SI DJ 675C, KM 0+000 - 

4+300” 
 

Proiectul a fost depus în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 2 - 
Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale, Domeniul de intervenţie 2.1. - Reabilitarea 
şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane inclusiv construcţia / reabilitarea şoselelor de 
centură, având un buget total de 92.371.340 lei 

 
Obiectivul general al proiectului este reprezentat de îmbunătăţirea accesibilităţii regiunilor şi mobilităţii 
populaţiei, bunurilor şi serviciilor, în vederea stimulării dezvoltării economice durabile. Durata de 
implementare a proiectului a fost de 32 luni, conform contractului de finanțare nr 1222/22.04.2008, 
proiectul aflându-se în faza de implementare cu finalizare în cursul anului 2011. 
 
Obiective specific ale proiectului: 

1.  reabilitarea drumurilor  judeţene DJ 665, Km 0+000-54+500 şi DJ 675C, Km 0+000-4+300 pentru 
îmbunătăţirea accesibilităţii şi mobilităţii populaţiei, bunurilor şi serviciilor în vederea stimulării 
dezvoltării economice durabile a judeţului. 

2.  conectarea drumurilor judeţene DJ 665 şi DJ675C la reţeaua de drumuri  naţionale (DN 67, DN 
67C şi DN 66)  şi TEN (drumul european E 79 – DN 66). 

Principalele activități care au fost derulate în cadrul proiectului: 
- Execuție lucrări de reabilitare drumuri județene; 
- Audit financiar extern; 
- Asistență tehnică prin diriginți de șantier 
- Vizibilitate proiect; 
- Management proiect. 
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Lucrările executate în cadrul proiectului au constat în:  
- curăţire şanţuri de pământ şi şanţuri din dale de beton; 
- amenajare şanţuri neprotejate; 
- decolmatare, reparaţii şi amenajări podeţe; 
- frezare îmbrăcăminte asfaltică existentă; 
- aşternere strat de legătură din beton 
- asfaltic; 
- aşternere strat de uzură din beton asfaltic. 
- realizarea acostamentului din piatră spartă; 
- amenajare pasaj intersecţie cu calea ferată; 
- realizarea marcajelor rutiere longitudinale, transversale şi montarea panourilor indicatoare; 
- montare parapet metalic; 
- amenajare pasaj intersecţie cu calea ferată; 

Lucrările au fost recepționate în data de 23.06.2011. 
Au fost obținute următoarele rezultate: 

- 57,7 km drumuri judeţene reabilitați; 
- 79 podeţe reabilitate şi 1 podeţ nou construit; 
- 2 poduri reabilitate; 
- 17 poduri reparate. 

 
De asemenea, au fost prevăzuta în bugetul propriu al Consiliului Judeţean pe anul 2011 suma de 
18.178.040 lei, astfel: 

- Buget de stat – 969.310 lei; 
- TVA rambursat de la bugetul de stat - 4.233.890 lei; 
- Sume primite in contul finanțării UE– 7.645.490 lei; 
- Venituri proprii de la Bugetul local – 5.329.350 lei; 

 

 
 
7. PROIECTUL “REDESCOPERĂ GORJUL”  
 
 Proiectul a fost depus, în data de 11 ianuarie 2010, în cadrul Programului Operaţional Regional 
2007-2013, Axa  Prioritară 5 - Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 5.3. 
„Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, Domeniul Major de Intervenţie 5.3. „Promovarea 
potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare în scopul creşterii atractivităţii României ca 
destinaţie turistică”, Operaţiunea „Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea 
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promovării produselor specifice şi a activităţilor de marketing specifice”. Perioada de implementare a 
proiectului este de 18  luni de la data semnării contractului de finanţare nr. 995/10.11.2010. 
 
Proiectul Redescoperă Gorjul are ca obiectiv general 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. 
Prin implementarea acestui proiect se urmăreşte creşterea numărului de turişti cu minim 20% după 
finalizarea proiectului. Acest proiect este coroborat cu alte investiţii pentru dezvoltarea infrastructurii 
turistice a judeţului Gorj, aflate în fază de execuţie, cum sunt „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”. 
Pentru realizarea obiectivului general al proiectului au fost identificate pentru implementare 

următoarele obiective specifice: 
 îmbunătăţirea gradului de atractivitate al judeţului Gorj 

şi Regiunii prin transformarea judeţului într-o zonă atractivă 
pentru investiţii; 

 valorificarea patrimoniului natural şi cultural; 
  promovare cu impact naţional a turismului montan, 

cultural, monahal, de agrement, de aventură etc. din judeţul 
Gorj; 

 includerea în circuite turistice culturale, de afaceri şi de 
agrement interne; 

 creşterea cu cel puţin 20 % a numărului de turişti 
români; 

 creşterea utilizării mijloacelor informatice şi a internetului pentru informare, marketing şi 
rezervare;  

 menţinerea locurilor de muncă din sectorul 
turism în judeţul Gorj;  

 integrarea principiilor dezvoltării durabile în 
dezvoltarea turismului la nivel de judeţ. 

Contractul de finanţare nr. 995 a fost semnat în data de 
10.11.2010, transmis de către MDRT prin adresa nr. 
6492/03.12.2010 şi înregistrată la Consiliul Judeţean Gorj 
sub nr. 15418/9.12.2010. Durata de implementare a 
proiectului 10.11.2010 – 10.05.2012. 
Bugetul total al proiectului, conform contractului de 
finanţare este în sumă de 970.549,24 lei, din care:  

- Cheltuieli eligibile 787.401,00 lei; 
- cheltuieli neeligibile 4.000,00 lei 
- TVA  179.148,24 lei 
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Principalele activităţi ale proiectului, conform graficului din cererea de finanţare sunt următoarele: 
întrunire echipa de proiect, achiziţie bunuri şi servicii, realizare şi difuzare servicii publicitate şi reclamă a 
destinaţiilor şi produselor româneşti, participarea la târguri de turism, organizare şi realizare eveniment 
local – Săptămâna turismului gorjean, vizibilitate proiect, monitorizare, auditare şi evaluare proiect. 
 
Indicatorii propuşi prin cererea de finanţare sunt: 

 Materiale publicitare:  30000 pliante turism monahal, 30000 pliante turism montan, 30000 
pliante turism istorie, cultură şi tradiţii, 30000 pliante muzeele Gorjului, 30000 pliante peşterile 
Gorjului, 2000 albume de prezentare a judeţului Gorj, 10000 DVD cu filmul de prezentare 
turistică, 10000 steguleţe, 5000 pixuri, 10000 brelocuri, 10000 hărţi turistice Gorj, 5000 insigne, 
1 banner, 1 film de prezentare de 15 minute, 1 spot de 90 secunde, 1 site turism, Difuzarea de 
minim 10 ori a spotului pe posturi de televiziune cu difuzare naţională 

 Promovare proiect: 2 conferinţe de presă: la începutul şi sfârşitul proiectului; 3 comunicate de 
presă; 400 pliante promovare proiect 

 Un stand modular  
 5 participări la târguri de turism 
 Eveniment local: 1 eveniment, 1 seminar, 3 concursuri 
 Menţinerea locurilor de muncă – 2.100 locuri de muncă 
 Creşterea numărului de turişti – 20% 

 
Pe parcursul anului 2011 au fost realizaţi următorii indicatori: 

 Materiale publicitare:  30000 pliante turism monahal, 30000 pliante turism montan, 30000 
pliante turism istorie, cultură şi tradiţii, 30000 pliante muzeele Gorjului, 30000 pliante peşterile 
Gorjului, 10000 steguleţe, 5000 pixuri, 10000 brelocuri, 5000 insigne, 1 banner, 1 spot de 90 
secunde, 1 site turism. 

 Promovare proiect: 1 conferinţe de presă: la începutul proiectului; 2 comunicate de presă; 400 
pliante promovare proiect 

 Un stand modular  
 1 participări la târguri de turism 
 Eveniment local: 1 eveniment, 1 seminar, 3 concursuri 
 Menţinerea locurilor de muncă – 2.100 locuri de muncă 
 Creşterea numărului de turişti ~7 % 

 
În urma derulării procedurilor de achiziţie publică, valoarea totală a contractelor încheiate în anul 2011 
însumează 521.079,86 din care: cheltuieli eligibile – 418.215,00, cheltuieli neeligibile – 3.950,00 lei, TVA 
– 98.914,86. La acestea se vor adăuga costurile aferente închirierii spaţiilor la 4 târguri de turism (la care 
se va participa în anul 2012), precum şi cheltuielile aferente deplasării (diurnă, carburant şi cazare), 
achiziţii ce se vor realiza în anul 2012. 
 

 
8. PROIECTUL „SISTEM DE CANALIZARE SI STAŢIE DE EPURARE LA SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE 

TUDOR VLADIMIRESCU, COMUNA RUNCU, JUDEŢUL GORJ” 
 
 Obiectivul proiectului a constat în reabilitarea şi extinderea infrastructurii existente în sectorul de 
apă uzată din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu şi optimizarea sistemului de 
colectare şi epurare a apelor uzate, menajere şi spitaliceşti. Prin proiect au fost modernizate sistemul de 
canalizare şi staţia de epurare veche şi a fost construită o unitate adiţională staţiei de epurare. 
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Valoarea totală a proiectului, potrivit contractului de finanțare a fost  de 1.238.427  Euro, formată din  
1.052.663 Euro– grant SEE (85%) şi  185.764 Euro cofinanţare Consiliul Judeţean Gorj (15%) respectiv, 
5.348,612 mii lei, din care: cheltuieli eligibile – 5.268,315 mii lei, şi cheltuieli neeligibile – 85,297 mii lei. 
 
Principalele activităţi ale proiectului au fost:  
1. servicii de proiectare;  
2. modernizarea reţelei de canalizare; 
3. modernizarea staţiei de epurare existente şi construirea unei staţii noi modulare; 
4. managementul proiectului şi publicitate. 
 
Indicatorii de rezultat ai proiectului au fost realizaţi în totalitate:  
1. o staţie de epurare existentă reabilitată; 
2. o staţie nouă, modulară; 
3.  reţea de canalizare modernizată; 
4. 250 de fluturaşi cu informaţii despre proiect; 
5. 12 comunicate în presa locală, TV şi radio; 
6. o placă comemorativă; 
7. 240 mc apă uzată epurată/zi; 
8. 94% grad de epurare; 
9. 95% grad de dezinfecţie. 
 
Suma totală facturată în perioada de implementare a proiectului (29.04.2009 – 30.04.2011), este de 
2.385.342.62 lei, din care 2.327.959,39 lei cheltuieli eligibile, 54.358,47 lei penalităţi aplicate şi 3.024,76 
lei cheltuieli neeligibile.  
 
Conform Contractului de Implementare nr. 3/RO 0020/08.12.2009, finanţatorul proiectului a reţinut 
suma de 61.921 euro, reprezentând 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului, care va fi restituită după 
transmiterea Raportului Final al Proiectului. 
 
După aprobarea Raportului Final al Proiectului (PCR),  finanţatorul va rambursa garanţia de 61.921,00 
euro, respectiv, suma de 254.092,82 lei. 
 
 
9. PROIECTUL „ENERGIA SOLARĂ, O ALTERNATIVĂ PENTRU VIITOR” 
 

Completarea sistemului clasic de producere a apei calde de consum cu sisteme care utilizează 
energia solară şi care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului în locaţiile: Spitalul de 
Pneumoftiziologie Dobriţa, Spitalul de Urgenţă Tg-Jiu (Str. Tudor Vladimirescu), Spitalul de Urgenţă Tg-
Jiu (Str. Progresului) – în cadrul proiectului ,,Energia solară o alternativă pentru viitor”. 
 
În anul 2009, prin Ordinul Ministrului mediului, a fost aprobat Ghidul de finanţare a 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. 
 
Obiectul Programului cuprindea finanţarea de la Fondul pentru mediu a proiectelor 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. 
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Implementarea 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 sectorul sănătate, respectiv pentru imobilele situate 
în strada Progresului şi strada Tudor Vladimirescu în care funcţionează Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Târgu-Jiu, precum și clădirea Spitalului de Pneumoftiziologie Dobriţa, comuna Runcu, a fost impusă de 
necesitatea reducerii consumurilor mari de gaze naturale înregistrate în prezent. 
 
Valoarea totală a contractului de finanţare nerambursabilă nr. 285/N/15.02.2010, încheiat între 
Administraţia Fondului de Mediu şi Consiliul Județean Gorj, a fost de 2.335.231,20 lei, reprezentând 80% 
din valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale proiectului, respectiv 2.919.039 lei. 
 
Perioada de implementare a proiectului a fost de 12 luni, de la data semnării contractului de finanţare. 
Prin actul adiţional nr.1/25.10.2010 la Contractul de finanţare nerambursabilă nr.285/N/15.02.2010, 
încheiat între Administraţia Fondului pentru Mediu şi Unitatea Teritorial Administrativă Judeţul Gorj, s-a 
prelungit durata de implementare a proiectului până la 19 luni. 
 
Implementarea 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 sectorul sănătate, respectiv pentru imobilele situate 
în strada Progresului şi strada Tudor Vladimirescu în care funcţionează Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Târgu-Jiu, precum și clădirea Spitalului de Pneumoftiziologie Dobriţa, comuna Runcu, a fost impusă de 
necesitatea reducerii consumurilor mari de gaze naturale înregistrate în prezent. 
 
În anul 2011,  în cadrul acestui proiect au fost înregistrate plăţi în valoare totală de 2.731.133,22 lei , 
după cum urmează :  

-suma de  2.681.962,01 lei a reprezentat contravaloarea lucrărilor finalizate şi recepţionate; 
- suma de 40.672 lei servicii de proiectare; 
-suma de 8.499,21 lei  taxe şi avize. 
 

10. PROIECTUL „ECO-ENERGIE PENTRU JUDEŢUL GORJ” 
 

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: Complexul  de 
recuperare pentru adulţi ”Bâlteni Târgu-Jiu”, Complexul de servicii comunitare pentru copilul cu nevoi 
speciale , Complexul de Servicii comunitare pentru copilul cu handicap, Complexul de Servicii alternative 
la protecţia rezidenţială, Complexul de Servicii comunitare pentru copilul în dificultate, Complexul de 
îngrijire şi Asistenţă Suseni, Complexul de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa, Complexul de Servicii comunitare 
pentru recuperare-reabilitare a persoanelor cu handicap şi formare profesională Târgu-Cărbuneşti – în 
cadrul proiectului ,,ECO-ENERGIE PENTRU JUDEŢUL GORJ” 
  
Proiectul ECO-ENERGIE PENTRU JUDEŢUL GORJ privind obiectivele de investiţii „Completarea sistemului 
clasic de producere a apei calde de consum cu sisteme care utilizează energia solară şi care conduc la 
îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului la: Complex de recuperare pentru adulţi Bâlteni, Tg Jiu, 
Complexul de Servicii comunitare pentru copilul cu nevoi Speciale, Complexul de Servicii comunitare 
pentru copilul cu handicap, Complexul de Servicii alternative la protecţia rezidenţială, Complexul de 
Servicii comunitare pentru copilul în dificultate, Complexul de Îngrijire şi Asistenţă Suseni, Complexul de 
Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa, Complexul de Servicii comunitare pentru recuperare - reabilitare a 
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persoanelor cu handicap şi formare profesională Tg.Cărbuneşti”, a fost depus 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.  
 
Perioada de implementare a proiectului a fost de 12 luni, de la data semnării contractului de finanţare. 
Prin Prin actul adiţional nr. 1/09.11.2011 la Contractul de finanţare nerambursabilă 
nr.869/N/16.11.2011, încheiat între Administraţia Fondului pentru Mediu şi Unitatea Teritorial 
Administrativă Judeţul Gorj, s-a prelungit durata de implementare a proiectului până la 14 luni. 

 
Implementarea 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 sectorul sănătate, respectiv pentru: Complexul  de 
recuperare pentru adulţi Bâlteni Târgu-Jiu, Complexul de servicii comunitare pentru copilul cu nevoi 
speciale, Complexul de Servicii comunitare pentru copilul cu handicap, Complexul de Servicii alternative 
la protecţia rezidenţială, Complexul de Servicii comunitare pentru copilul în dificultate, Complexul de 
îngrijire şi Asistenţă Suseni, Complexul de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa, Complexul de Servicii comunitare 
pentru recuperare-reabilitare a persoanelor cu handicap şi formare profesională Târgu-Cărbuneşti, a 
fost impusă de necesitatea reducerii consumurilor mari de gaze naturale înregistrate în prezent, 
reducerea consumului de combustibil convenţional, protecţia mediului prin diminuarea emisiei de gaze 
cu efect de seră, reducerea costurilor pentru producerea energiei termice, creşterea confortului 
beneficiarului, ca exemplu de bună practică şi implicare socială (stimularea conştiinţei civice) şi de 
încadrare în efortul României de îndeplinire a obligaţiilor asumate din dezvoltarea durabilă. 
 
Valoarea totală eligibilă a Proiectului conform contractului de finanţare nerambursabilă nr. 
869/N/16.11.2010 a fost de  3.749.836 lei, din care: 
 Valoarea eligibilă de 2.999.836 lei, reprezintând 80% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, 

suportată de către Administraţia Fondului pentru Mediu, 
 Valoarea eligibilă de 749.967 lei, reprezintând 20% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, 

suportată de către  Consiliul Judetean Gorj. 
 
În anul 2011,  au fost înregistrate plăţi în sumă totală de 3.559.369 lei din care suma de de 77.872,00 lei  
a reprezentat contravaloare servicii  de proiectare, suma de 3.477.028 lei a reprezentat contravaloarea 
lucrărilor finalizate şi recepţionate, iar suma de 4.469 lei a reprezentat taxe şi avize. 

 
La finele anului 2011, în cadrul acestui proiect au fost încasate venituri în bugetul de venituri şi cheltuieli 
al Consiliului Judeţean Gorj,  de la Administraţia Fondului pentru Mediu în sumă totală de 2.327.657 lei 
aferente cererilor de tragere depuse respectiv, pentru proiectare(62.298 lei) şi execuţie 
lucrări(2.265.359 lei) . 

- exemplu de bună practică și implicare socială; 
 
11. PROIECTUL „CALITATE ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ” 

 
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 eficienţei furnizării 
serviciilor”, Operaţiunea: „Introducerea şi menţinerea în funcţiune a sistemelor de management, inclusiv 
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ISO şi EMAS”. Perioada de implementare a proiectului a fost de 14 de luni de la data semnării 
contractului de finanţare. Contractul de finanţare a fost semnat în data de 16 iunie 2010.  

 
    Obiectivele generale ale proiectului au fost: 

1. Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei serviciilor furnizate de către administraţia publică locală la 
nivelul judeţului Gorj; 

2. 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 vizează: 

1. Obţinerea certificării sistemului de management al calităţii, conform standardului ISO 9001 
pentru minim 3 unităţi subordonate Consiliului Judeţean Gorj; 

2. Constituirea la nivel judeţean a unei unităţi de implementare a politicilor în domeniul calităţii; 

3. Implementarea “Cadrului comun de autoevaluare” la 9 unităţi subordonate ale Consiliului 
Judeţean Gorj şi la minim 20 de autorităţi ale administraţiei publice locale. 

 
Principalele activităţi ale proiectului au fost: achiziţie echipamente, servicii şi 
consumabile;implementarea Cadrului Comun de Autoevaluare;implementarea standardului ISO 9001 în 
unităţile subordonate;promovare, monitorizare, evaluare. 
 
Indicatorii propuşi prin cererea de finanţare şi atinşi în urma 
implementării proiectului sunt următorii:  
Persoane instruite cerinţe ISO 9001 – 100; Persoane 
certificate ca auditori interne de calitate – 12; Persoane 
instruite CAF – 10; comunicate de presă – 5; banner al 
proiectului – 1; Afişe – 50; Eveniment de promovare – 1; 
persoane care au efectuat o vizită de studiu intr-o ţară 
membră a Uniunii Europene – 15; Zile participant la instruire 
curs cerinţe ISO 9001 - 100 particip X 3 zile = 300 zile; Zile 
participant la instruire curs auditori interni de calitate - 12 
particip X 5 zile = 60 zile; Zile participant la instruire curs CAF 
- 10 particip X 10 zile =100 zile; Unităţi certificate ISO 9001 – 3; Unităţi în care a fost documentat 
sistemul de management al calităţii  - 9; Instituţii publice ce au implementat Cadrul Comun de 
Autoevaluare – 29; Unităţi de implementare a CAF înfiinţate – 1. 
 
Bugetul total al proiectului a fost în sumă de 518.333,10 
lei, respectiv:  

      - cheltuieli eligibile - 429.000,00 lei;  
      - cheltuieli neeligibile - 0,00 lei; 
      - TVA – 89.333,10 lei; 

-  cofinanţare eligibilă 2% CJ Gorj – 8.580 lei; 
 
Valoarea finală a proiectului a fost în sumă de 339.336,75 
lei cu TVA. 
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12. PROIECTUL „EURO-STRATEGIE, EURO-ADMINISTRAŢIE, EURO-CETĂŢENI”  
 

Proiectul ”EURO-STRATEGIE, EURO-ADMINISTRAŢIE, EURO-CETĂŢENI”, a fost finanţat în cadrul 
Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, AXA PRIORITARĂ 1 „Îmbunătăţiri de 
structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice”, DOMENIUL DE INTERVENŢIE 1.1 
„Îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico – administrativ”, OPERAŢIUNEA „Strategii 
de dezvoltare locală”. 
 
Perioada inițială de implementare a proiectului a fost de 12 luni de la data semnării contractului de 
finanţare. Durata de implementare a fost prelungită cu 3 luni ( până la 01.02.2012 ), prin Actul adiţional 
nr.1 la Contractul de finanţare nr. 213 /02.11.2010. Perioada totală de implementare a proiectului a fost 
de  15 luni. 
Prin proiectul „Euro-Strategie, Euro-Administraţie, Euro-Cetăţeni” s-a urmărit echilibrarea celor trei 
aspecte majore ale unei dezvoltări durabile: dezvoltarea economică, socială şi gestionarea echilibrată a 
resurselor şi a mediului natural, având ca scop elaborarea Strategiei de dezvoltare durabilă a judeţului 
Gorj pentru perioada 2011-2020. 
Scopul proiectului a fost atins prin  îndeplinirea a două obiective specifice, şi anume:  

1) reactualizarea Strategiei de dezvoltare socio-economică a judeţului Gorj, 2007-2013 pe baza 
principiilor şi practicilor dezvoltării durabile şi  
2) instruirea a 125 de persoane din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale din judeţul 
Gorj în cadrul a cinci sesiuni de instruire în următoarele domenii: planificare strategică; 
autorizări şi legislaţie orizontală în domeniul mediului şi dezvoltare durabilă; managementul 
resurselor umane, relaţiilor publice şi egalităţii de şanse; managementul proiectului; achiziţii 
publice şi managementul financiar. 

Proiectul are o durată de implementare de 15 de luni, respectiv 02.11.2010 – 01.02.2012, conform 
Contractului de finanţare din Fondul Social European în cadrul Programului Operaţional Dezvoltarea 
Capacităţii Administrative nr. 213/02.11.2010, încheiat între Ministerul Administraţiei şi Internelor, 
Direcţia pentru Dezvoltarea Capacităţii Administrative, în calitate de Autoritate de Management şi 
Unitatea Administrativ-Teritorială Judeţul Gorj, în calitate de Beneficiar. 
Valoarea totală a probată a proiectului conform contractului de finanțare: 781.500 lei, fără TVA, din 
care: 

 Cheltuieli eligibile - 781.500 lei fără TVA; 
 Cheltuieli neeligibile – 0 lei. 

Participare şi cofinanţare: 
 85% valoare eligibilă nerambursabilă FSE – 664.275 lei fără TVA; 
 13% valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional – 101.595 lei fără TVA; 
 2 % co-finanţarea eligibilă a beneficiarului – 15.630 lei fără TVA; 
 valoare TVA – 187.560 lei. 

 
Prin implementarea proiectului „Euro-Strategie, Euro-Administraţie, Euro-Cetăţeni” a fost elaborată 
Strategia de dezvoltare durabilă a judeţului Gorj pentru perioada 2011-2020, prin reactualizarea 
Strategiei de dezvoltare socio-economică a judeţului Gorj 2007-2013 și prin realizarea a patru studii de 
cercetare care au stat la baza fundamentării strategiei, respectiv: 

- Studiu privind valorificarea patrimoniului natural, cultural şi istoric; 
- Studiu privind managementul resurselor umane la nivelul autorităţilor administraţiei publice 

locale; 
- Studiu privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice; 
- Studiu privind dezvoltarea infrastructurii de drumuri şi poduri din judeţul Gorj. 
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Potrivit atribuţiilor şi competenţelor sale, Consiliul Judeţean Gorj a coordonat, începând cu anul 2007, 
elaborarea şi implementarea unei strategii de dezvoltare socio-economică a judeţului Gorj, aprobată 
prin Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 105 din 20 decembrie 2007.  
Reactualizarea strategiei de dezvoltare a judeţului Gorj a apărut ca o consecinţă a necesităţii revizuirii 
periodice, la fiecare doi ani, a Strategiei Naţionale pentru Dezvoltare Durabilă a României. În 
conformitate cu deciziile adoptate de Consiliul European, statele membre ale Uniunii Europene au 
obligaţia să-şi creeze forme de suport instituţional adecvate pentru coordonarea dezvoltării şi utilizării 
instrumentelor statistice de monitorizare şi pentru sincronizarea cu raportările asupra implementării 
Strategiei pentru Dezvoltare Durabilă la nivelul Uniunii Europene. Revizuirea la intervale scurte a 
strategiilor reduce marja de eroare în privinţa evaluării resurselor necesare pentru implementarea 
obiectivelor convenite. 
Procesul metodologic de elaborare a Strategiei de dezvoltare durabilă a județului Gorj pentru perioada 
2011-2020 a fost amplu, conținând componenta de analiză socio-economică și elaborarea studiilor de 
cercetare, precum și componenta de elaborare propriu-zisă a documentului actual, Strategia de 
dezvoltare durabilă a județului Gorj pentru perioada 2011-2020. 
 
Printre instrumentele metodologice folosite se numără: 
Cercetarea cantitativă 
În folosirea datelor statistice a existat o preocupare constantă pentru folosirea datelor cele mai recente 
disponibile la nivelul național și județean (date provenite de la Institutul Național de Statistică și de la 
Direcția Județeană de Statistică Gorj).  
 
Cercetarea calitativă prin:  

 analiza de date colectate din diferite surse la nivel de județ (au fost adresate solicitări de date 
către direcțiile Consiliului Județean, instituții județene şi alți membri ai comunităţii locale); 

 vizite în teritoriu în județul Gorj (pentru mai multe detalii a se vedea mai jos secțiunea 
Consultarea și analiza factorilor interesați la nivel local). 

 
Colectarea datelor de la autoritățile publice locale 
Echipa de experţi a elaborat şi trimis spre avizare un Chestionar de evaluare a localităţilor judeţului 
Gorj, aplicat tuturor autorităților locale din județ. 
 
Consultarea și analiza factorilor interesați la nivel local 
În perioada de colectare a datelor au fost realizate întâlniri cu grupurile de lucru constituite în perioada 
de elaborare a strategiei anterioare. Totodată, în perioada 12-16 august 2011, au fost  organizate o serie 
de focus – grupuri și interviuri structurate. Scopul acestor vizite a fost acela de a colecta informaţii de 
ordin calitativ privind direcţiile de dezvoltare, principalele probleme identificate la nivel local, precum și 
cu privire la provocările cu care se confruntă instituțiile administrației publice.  
 
Interviuri structurate 
Au fost derulate o serie de interviuri structurate, cu diverși actori locali – instituții publice, companii 
private. Totodată, au fost derulate periodic întâlniri cu reprezentanții beneficiarului pentru a valida 
rezultatele preliminare și pentru a-i consulta asupra datelor colectate. 
 
Colectarea informațiilor din cele patru studii de cercetare 
S-a recurs la sintetizarea celor patru studii realizate în cadrul proiectului:  

 Studiu privind valorificarea patrimoniului natural, cultural şi istoric; 
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 Studiu privind managementul resurselor umane la nivelul autorităţilor  administraţiei publice 
locale;  

 Studiu privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice; 

 Studiu privind dezvoltarea infrastructurii de drumuri şi poduri din judeţul Gorj. 
Informațiile esențiale și concluziile acestor studii au fost integrate în analiza socio-economică și au servit, 
alături de concluziile din celelalte capitole, drept bază pentru procesul de planificare strategică. 
 
Procesul de reactualizare a Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Județului Gorj pentru perioada 2007-
2013 
După ce echipa de elaborarea a strategiei și-a construit o imagine clară asupra problemelor existente în 
comunitate și asupra cauzelor acestor probleme, pe baza celor patru studii și a analizei socio-economice 
a județului Gorj, s-a trecut la etapa de identificare a celor mai potrivite soluții pentru problemele 
constatate, respectiv la realizarea strategiei. În procesul de elaborare a strategiei și în stabilirea 
obiectivelor s-au folosit o serie de instrumente, tehnici și metode științifice. Momentele metodologice 
majore în procesul de elaborare a strategiei sunt detaliate în continuare. 
 
Identificarea grupurilor de lucru 
În această etapă, componența Comitetului de Coordonare pentru implementarea, monitorizarea și 
evaluarea Strategiei de dezvoltare socio-economică a județului Gorj 2007-2013 și a grupurilor de lucru a 
fost menținută, făcându-se propuneri pentru completarea acestora cu noi membri interesați din faza de 
elaborare a studiilor și de actualizare a analizei socio-economice.  
 
Colectarea datelor relevante pentru realizarea strategiei și prelucrarea datelor existente 
Actualizarea strategiei a plecat de la strategia anterioară, realizată pentru perioada 2007-2013. Au fost 
analizate viziunea și misiunea, domeniile prioritare, obiectivele, măsurile, proiectele de dezvoltare din 
strategia anterioară, pentru a stabili relevanța lor în contextul actual. Au fost stabilite apoi ce elemente 
de planificare strategică din strategia anterioară mai sunt valabile și ce elemente noi trebuie introduse. 
Un alt element metodologic a fost analizarea documentelor strategice atât de la nivelul național, cât și 
local în acest demers de planificare strategică. În acest sens, au fost analizate informațiile relevante din 
toate strategiile de dezvoltare existente la nivel local în județul Gorj. 
Studiile și actualizarea analizei socio-economice au constituit unul dintre elementele de bază în 
identificarea palierelor de dezvoltare a județului pentru perioada următoare. 
În cadrul strategiei s-a realizat un sondaj de opinie asupra a 400 de locuitori, care a furnizat opțiunile 
gorjenilor pentru dezvoltarea județului. 
Totodată, strategia se bazează pe rezultatele analizei SWOT1 generale, a analizei PESTLE2, analizei 
factorilor interesaţi, a resurselor. 
Stabilirea viziunii/misiunii/valorilor comune, domeniilor prioritare de dezvoltare, a obiectivelor și 
măsurilor, a priorităților și proiectelor de dezvoltare, a planului de acțiuni, a metodologiei de 
implementare și control și a planului de monitorizare. 
Primii pași în această fază au fost conturarea viziunii/ misiunii/a valorilor comune și a domeniilor 
prioritare de dezvoltare. În definirea viziunii şi a obiectivelor de dezvoltare s-a avut în vedere corelarea 
acestor propuneri cu strategiile deja existente. 

                                                           
1 SWOT reprezintă acronimul pentru cuvintele englezești "Strengthts" (Puncte tari), "Weaknesses"  Puncte slabe), 
"Opportunities" (Oportunități) și "Threats" (Amenințări). 
2 PESTLE este un acronim pentru Political, Economical, Social, Technological, Environmental and Legal Factors (factori cu 

implicații politice, economice, sociale, tehnologice, legislative și de mediu). 
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Procesul de elaborare a domeniilor prioritare de dezvoltare, a obiectivelor și măsurilor, a priorităților și 
proiectelor de dezvoltare, a planului de acțiuni, a metodologiei de implementare și control și a planului 
de monitorizare a implicat colaborarea permanentă cu actorii vizaţi – instituţii ce au fost implicate în 
implementarea documentului strategic. Odată ce s-a stabilit unde se vrea să se ajungă 
(viziunea/misiunea/valorile comune), s-a trecut apoi la stabilirea proiectelor de dezvoltare care fac parte 
din Portofoliul de Proiecte și a Planului de investiții. Întocmirea Planului de investiţii a constat în selecția 
unor proiecte importante, alese din Portofoliul de Proiecte. Totodată, s-au respectat criteriile cheie de 
calitate utilizate în evaluarea documentelor strategice la nivel European, de relevanţă, eficacitate, 
eficienţă, consecvenţă şi coerenţă, pragmatism, sustenabilitate. 
 
Metodologia de implementare şi control și planul de monitorizare 
Operaţionalizarea şi punerea în practică a strategiei este elementul ce produce dezvoltarea. De aceea a 
fost necesară elaborarea metodologiei de implementare a strategiei cu evidenţierea procesului de 
monitorizare şi evaluare. S-a elaborat structura procesului de implementare și s-a desemnat un Comitet 
de monitorizare și evaluare, activ pe întreaga perioadă de implementare a strategiei. Rolul componentei 
de monitorizare și evaluare este acela de a determina eficiența și eficacitatea Strategiei, acționând drept 
politică publică.  
Evaluarea de pe parcursul şi de la finalul implementării, realizată pe baza unui set de indicatori 
măsurabili stabiliți de la începutul perioadei de implementare, va stabili în ce măsură obiectivele, 
măsurile şi proiectele inițial stabilite au fost îndeplinite. Procesul de monitorizare și evaluare are un rol 
esențial în ajustarea politicii publice pe parcursul desfășurării unei strategii. Totodată, realizarea de 
sondaje de percepție, alături de metode de cercetare opționale de genul interviurilor, studiilor de caz, 
sunt instrumente metodologice care vor reflecta percepția populației asupra efectelor implementării 
acțiunilor prevăzute de Strategii. 
 
Obiectivul specific 1 al proiectului -  reactualizarea Strategiei de dezvoltare socio-economică a judeţului 
Gorj, 2007-2013 pe baza principiilor şi practicilor dezvoltării durabile.  
Obiectivul specific 2 a constat în instruirea a 125 funcţionari publici cu atribuţii în planificarea şi 
implementarea strategiilor realizate la nivel local. Instruirea s-a efectuat în domeniile: planificare 
strategică; autorizări şi legislaţie orizontală în domeniul mediului şi dezvoltare durabilă; managementul 
resurselor umane, relaţiilor publice şi egalităţii de şanse; managementul proiectului; achiziţii publice şi 
managementul financiar. 
 
Principalele activităţi ale proiectului, conform graficului din cererea de finanţare, sunt următoarele: 
1. Achiziţii servicii instruire 125 funcţionari publici; 
2. Achiziţii  echipamente informatice; 
3. Achiziţii servicii de informare şi publicitate, 500 bucăţi pliante şi o bucată banner; 
4. Achiziţii servicii de informare şi publicitate, organizare 2 seminarii de promovare; 
5. Achiziţii servicii de vizibilitate, (2 comunicate în presa locală); 
6. Achiziţie consumabile;  
7. Achiziţie servicii de auditare financiară; 
8. Achiziţie servicii de realizare studii de cercetare şi reactualizare a strategiei  de dezvoltare socio-
economică a judeţului Gorj, 2007-2013. 
 
Prin implementarea proiectului „Euro-Strategie, Euro-Administraţie, Euro-Cetăţeni” a fost elaborată 
Strategia de dezvoltare durabilă a judeţului Gorj pentru perioada 2011-2020, prin reactualizarea 
Strategiei de dezvoltare socio-economică a judeţului Gorj 2007-2013 și prin realizarea a patru studii de 
cercetare care au stat la baza fundamentării strategiei, respectiv: 
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- Studiu privind valorificarea patrimoniului natural, cultural şi istoric; 
- Studiu privind managementul resurselor umane la nivelul autorităţilor administraţiei publice 

locale; 
- Studiu privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice; 
- Studiu privind dezvoltarea infrastructurii de drumuri şi poduri din judeţul Gorj. 

 
Indicatorii propuşi prin cererea de finanţare au fost realizaţi: 

1. Strategie reactualizată şi aprobată; 
2. Patru studii realizate; 
3. 125 funcţionari instruiţi; 

 
Bugetul total al proiectului conform contractului de finanțare a fost în sumă de 969.060,00 lei, cu TVA, 
respectiv: cheltuieli eligibile 781.500,00 lei (98% de la Uniunea Europeană şi de la bugetul de stat 
respectiv suma de 765.870, 0 lei şi 2% - Consiliul Judeţean Gorj, respectiv 15.630,0 lei), cheltuieli 
neeligibile - 0,00 lei şi TVA – 187.560,00 lei. 
 
Valoarea contractelor încheiate în perioada de implementare a Proiectului a fost de  489.103,74 lei fără 
TVA (606.488,64 lei cu TVA). 
 
 
 

b. Susţinerea manifestărilor  cuprinse în Agenda Culturală 2011 

 
La nivelul judeţului Gorj se desfăşoară anual un ciclu 
de manifestări cultural - ştiinţifice şi educative ale 
instituţiilor culturale subordonate, fapt ce a dus la 
realizarea Agendei Culturale cu principalele 
manifestări pentru anul 2011. 
 
În condiţiile economice precare ale tranziţiei, în ţară şi 
în Gorj viaţa culturală s-a aflat însă într-un dramatic 
recul. Chiar dacă nici în prezent bugetul nu satisface 
toate cerinţele acestui domeniu de referinţă, a venit 
timpul ca arta şi cultura să nu mai fie privite ca nişte 
poveri în plus, ci ca mijloace de afirmare a 

spiritualităţii din judeţul nostru. 
 
Nu putem începe o transformare a comunităţilor urbane şi rurale din România, şi implicit din judeţul 
Gorj, fără să cunoaştem, să protejăm şi să arătăm lumii întregi patrimoniul cultural pe care l-am 
moştenit.  
Cultura română, cunoaşte, la fel ca întreaga naţiune, evoluţii şi revitalizări în contextul creşterii libertăţii 
proprii de expresie şi totodată, în contextul globalizării şi integrării în Uniunea Europeană. Cultura 
europeană promovează dialogul şi cooperarea interculturală, accesul cetăţenilor europeni la cultură, 
programe diverse de cultură şi vitalizarea patrimoniului cultural naţional şi European.  
 
Pe baza programelor anuale întocmite de instituţiile  culturale subordonate, s-a putut centraliza şi 
realiza la nivelul judeţului, Agenda principalelor manifestări culturale - „Agenda culturală 2011”, 
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Consiliul Judeţean Gorj având calitate de coordonator, precum şi organizator alături de alte instituţii, 
asociaţii şi fundaţii. 
 
Se precizează faptul că, o parte din acţiunile şi activităţile din Agenda Culturală 2011, sunt finanţate 
direct de Consiliul Județean Gorj, iar celelalte activităţi sunt organizate prin instituţiile culturale, 
subordonate: Şcoala Populară 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”. 
 
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.  

 

Legea nr.199 din 21 octombrie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2008 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de 
finanţare a programelor şi proiectelor culturale adoptată în temeiul art. 1 pct. II. 2 din Legea nr. 
373/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.73 din 31 ianuarie 2008, reglementează finanţarea în condiţii de transparenţă şi 
competitivitate, îmbunătăţeşte sistemul de finanţare din venituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul 
de stat şi de la bugetele locale, stabilind legalitatea şi principiile care stau la baza sistemului de finanţare 
nerambursabilă. De asemenea, stabileşte clar ce înseamnă finanţare nerambursabilă necesară 
producerii şi/sau exploatării de bunuri culturale, iar printr-un aliniat nou stipulează că, pe lângă agenda 
culturală, autoritatea finanţatoare stabileşte şi un program anual propriu pentru acordarea de finanţări 
nerambursabile. 
 
Din finanţările nerambursabile, acordate potrivit O.G. nr. 2/2008 se pot acoperi următoarele categorii de 
cheltuieli eligibile:  

 cheltuielile de realizare a acţiunii/proiectului/programului cultural, precum costuri materiale și 
servicii, închirieri de spații și aparatură, prestări servicii, premii și altele asemenea; 

 cheltuieli ocazionate de cazarea și transportul intern și internațional ale 
participanților/invitaților; 

 alte cheltuieli specifice, precum realizarea de studii şi cercetări, consultanţă de specialitate, 
tipărituri, seminarii, conferințe, ateliere de lucru, acțiuni promoționale și de publicitate; 

 cheltuieli de masă ale participanților și/sau invitaților. 
 



Consiliul Județean Gorj             Raportul Președintelui 2011 

 

 
72 

 
 
În baza atribuţiilor ce îi revin, Consiliul Județean Gorj, susţine cultura ca o moştenire ce trebuie nu numai 
păstrată, ci şi transmisă. Dintotdeauna, cultura, fenomenul artistic i-au apropiat pe oameni, au creat o 
lume mai bună, mai tolerantă. În esenţă, arta şi cultura reprezintă forme de exprimare a libertății, care 
contribuie esenţial la progresul comunităţii, al întregii societăţi. 
 
Conform Agendei culturale a judeţului pe anul 2011, au fost organizate peste 400 manifestări, dintre 
care circa 200 cu impact zonal, judeţean, regional, naţional şi internaţional, dintre care amintim:  
- 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;  
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- 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);  
- 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”;  
 
Sintetizând, oportunităţile culturale pe care le oferă Gorjul în acest moment putem observa: 
- o tradiţie culturală reală; 
- o reţea instituţională bine structurată în cele două componente fundamentale: cultură populară şi 
cultură de performanţă; 
- o ofertă culturală motivantă, care răspunde relativ corect necesităţilor culturale ale comunităţii 
Gorjului, promovată naţional şi internaţional prin editarea anuală a Agendei Culturale a Judeţului Gorj; 
- un nucleu de specialişti suficient de bine pregătit şi cu o anume experienţă profesională; 
- o elită culturală productivă, cea mai valoroasă după cel de-al doilea război mondial; 
- un fond  încă viu de tradiţii, obiceiuri, meşteşuguri populare, menţinut şi valorificat în special în ultimii 
ani de cele 3 instituţii cu atribuţii în domeniu: Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea 
Culturii Tradiționale Gorj, Şcoala Populară de Artă Târgu-Jiu, Ansamblul Profesionist Artistic ”Doina 
Gorjului” Târgu-Jiu; 
- o dinamică accelerată a culturii de tip profesionist, realizată prin crearea de instituţii şi organisme de 
gen, cu o ofertă care depăşeşte uneori cererea culturală a momentului; 
- o deschidere din ce în ce mai pronunţată spre fenomenul cultural şi nevoile sale din partea 
administraţiei publice judeţene şi locale, atât la nivelul rezolvării bazei materiale (construcţii, reabilitări, 
modernizări, dotări de sedii), cât şi la acela al iniţiativelor culturale proprii şi al subvenţionării 
funcţionării aşezămintelor şi al manifestărilor culturale propuse de acestea; 
- apariţia, deşi încă timidă, a activităţilor de mecenat; 
- o creştere pronunţată a responsabilităţilor asumate de instituţiile din domeniu; 
- o creştere semnificativă a ponderii participării culturii de tip profesionist la dezvoltarea fenomenului 
cultural gorjean; 
- o prezenţă din ce în ce mai notabilă a culturii gorjene în spaţiul spiritual regional şi naţional; 
- o amplificare fără precedent a contactelor culturale internaţionale, de unde o creştere a gradului de 
promovare pozitivă a imaginii Gorjului; 
- un imens potenţial pentru dezvoltarea turismului natural, cultural, istoric şi religios (peşteri, chei, 
rezervaţii naturale, mănăstiri şi biserici medievale, locuri istorice, obiceiuri şi tradiţii populare, Centrul de 
Artă Constantin Brâncuşi, evenimente culturale de mare anvergură etc.). 
 
Programul anual propriu pentru acordarea de finanţări nerambursabile în vederea susţinerii  proiectelor 
şi  manifestărilor cultural-ştiinţifice şi educative pentru anul 2011, stă la  baza întocmirii şi aprobării 
bugetului propriu al Consiliului Judeţean Gorj unde sunt detaliate în cadrul capitolului bugetar – 67.02 – 

http://www.traditiigorj.ro/
http://www.traditiigorj.ro/
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cultură, recreere şi religie, cheltuielile curente cu bunuri şi servicii potrivit clasificaţiei economice şi 
funcţionale aprobate de Ministerul Finanţelor este în valoare de 195.000 lei.  
 
Prin adoptarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 89/23.12.2010, s-a aprobat Programul anual 
propriu pentru acordarea de finanţări nerambursabile în vederea susţinerii  manifestărilor cultural-
ştiinţifice şi educative cuprinse  în Agenda Culturală  pentru anul 2011, precum şi suma de 195 mii lei 
necesara desfăşurării acestora.  
 
Din totalul sumei de 195.000 lei aprobată pentru acordarea premiilor cuprinse în Agenda Culturală 2011, 
s-a acordat suma de 159.700 lei pentru activităţile culturale sub forma de premii speciale, făcându-se o 
economie de 35.300 lei. 
 

c. Cofinanţarea proiectelor de interes județean 

 
1. COFINANȚARE PROIECT "ÎMBUNĂTĂŢIREA DOTĂRII CU ECHIPAMENTE A BAZELOR OPERAŢIONALE 

PENTRU INTERVENŢII ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ ÎN REGIUNEA SUD VEST OLTENIA" COFINANȚAREA 
AFERENTĂ ANULUI 2011 CONTRACT NR. 598/27.11.2009. 

 
Prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, 
Domeniul major de intervenţie 3, Regiunea de Dezvoltare Sud - Vest Oltenia beneficiază de o alocare 
financiară totală de 13,94 milioane Euro, destinată îmbunătăţirii capacităţii de răspuns în situaţii de 
urgenţă la nivelul regiunilor de dezvoltare prin reducerea timpului de intervenţie pentru acordarea 
primului ajutor calificat şi pentru intervenţii în situaţii de urgenţă. 
 
În data de 08.04.2008 a fost constituita Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sud Vest Oltenia 
(A.D.I. SV Oltenia), solicitant eligibil al finanţării conform Ghidului Solicitantului, formată din cele 5 
judeţe ale regiunii reprezentate de consiliile judeţene Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt şi Vâlcea. Scopul 
constituirii acestei asociaţii a fost solicitarea finanţării nerambursabile pentru achiziţionarea in comun a 
echipamentelor pentru intervenţii in situaţii de urgenţă si furnizarea in comun a serviciului public de 
intervenţii in situaţii de urgenta la nivelul întregii regiuni. 

 
În data de 18.06.2009, A.D.I. SV Oltenia a înaintat către 
Organismul Intermediar cererea de finanţare pentru 
proiectul “Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a 
bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de 
urgenţă in regiunea Sud Vest Oltenia, iar în data de 
27.11.2009 a fost semnat Contractul de finanţare nr. 
598 între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, în 
calitate de Autoritate de Management, prin Agenţia 
pentru Dezvoltare Regionala Sud - Vest Oltenia, în 
calitate de Organism Intermediar, pe de o parte, şi 
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sud Vest 
Oltenia, în calitate de Beneficiar, pe de altă parte. 
 

Proiectul prevede achiziţionarea unui număr de 44 de echipamente specifice, după cum urmează: 
- Autospeciale pentru lucrul cu apă şi spumă – 21 bucăţi 
- Autospeciale de cercetare NBCR (nuclear, biologic, chimic, radiologic) – 2 bucăţi 
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- Autospeciale pentru descarcerări grele – 5 bucăţi 
- Autospeciale complexe de intervenţie descarcerare şi acordarea asistenţei medicale de urgenţă 
FRAP – 15 bucăţi 
- Centru mobil de comandă şi control - 1 bucată 

 
Pentru judeţul Gorj vor fi achiziţionate: 8 echipamente (4 autospeciale pentru lucrul cu apă şi spumă, 
1 autospecială pentru descarcerări grele, 3 autospeciale complexe de intervenţie, descarcerare şi 
acordarea asistenţei medicale de urgenţă - FRAP); 
 
Valoarea totală a proiectului „Îmbunătățirea dotării cu echipamente a bazelor operaționale pentru 
intervenții în situații de urgență în regiunea Sud - Vest Oltenia”, este de 49.069.000,00 lei, din care:  

- Cheltuieli eligibile 41.136.134,45 lei 
- Cheltuieli neeligibile 98.319,33 lei 
-TVA 7.834.546,22 lei 

Contribuţia din bugetul Consiliul Judeţean Gorj pentru proiect este de 1.624.394,12 lei, din care:                       
- Cheltuieli eligibile 152.475,63 lei 
- Cheltuieli neeligibile 23.400 lei 
- TVA 1.448.518,49 lei 
 

2. COFINANŢAREA PROIECTULUI "CONTROLUL INTEGRAT AL POLUĂRII CU NUTRIENȚI" 
 
În conformitate cu planul de implementare al proiectului ”Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”, în 
anul 2011, în localitatea Bălești, au fost programate a fi realizate un set de investiții în managementul 
gunoiului de grajd, incluzând construcția de platforme comunale și individuale pentru gestionarea 
gunoiului de grajd și echipamente pentru administrarea acestuia. 
 
Având în vedere întârzierile înregistrate până în prezent în 
elaborarea documentațiilor de investiții promovate în 
cadrul proiectului, se estimează că în anul 2011 se va 
realiza: Studiu de Fezabilitate și Aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici prin Hotărâre a Guvernului. 

 
Potrivit prevederilor art. 3. Aspecte financiare, alin. 3.1. 
din Convenţia de colaborare între Ministerul Mediului – 
Unitatea de Management al Proiectului "Controlul 
Integrat al Poluării cu Nutrienţi" şi Consiliul Judeţean Gorj, 
înregistrată sub nr. 23 din 26.03.2009 la UMP – INPC şi sub nr. 3902 din 29.04.2009 la Consiliul Judeţean 
Gorj, contribuţia financiară a Consiliului Judeţean Gorj este în valoare totală de 14.650 Euro începând cu 
anul 2012. 
De asemenea, potrivit anexei nr. 2 la Convenţia de colaborare între Ministerul Mediului – Unitatea de 
Management al Proiectului "Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi" şi Consiliul Judeţean Gorj, şi 
adresei nr. 182 357/VA/ 24.02.2010 contribuţia Consiliului Judeţean Gorj la elaborarea documentaţiilor 
tehnico – economice la faza Studiu de Prefezabilitate (SPF) şi Studiu de Fezabilitate (SF) este de 648 
Euro. 
 
În bugetul propriu al Consiliului Județean Gorj a fost prevăzută suma de 2,700 mii lei. Având în vedere că 
Unitatea de Monitorizare a Proiectului  ”Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți” a solicitat contribuția 
aferentă instituției noastre la finele anului 2011, nu s-a putut efectua plata din lipsă de lichidități. 

http://www.ecomagazin.ro/wp-content/uploads/2010/02/apa-poluata.JPG
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3. COFINANȚAREA PROIECTULUI ”CAMPIONATELOR SELECȚIONATELOR JUDEȚENE U-16” 

 
Asociaţia Judeţeană de Fotbal Gorj este organizată şi funcţionează 
potrivit Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu 
modificările şi completările ulterioare, ca persoană juridică de 
drept privat, de interes local, autonomă, neguvernamentală, 
apolitică şi fără scop lucrativ, fiind singura autorizată să 
organizeze activitatea fotbalistică în judeţul Gorj. 
 
Ca urmare a iniţierii de către Federaţia Română de Fotbal a 
proiectului naţional pentru dezvoltarea fotbalului juvenil - 
„Campionatul selecţionatelor judeţene U-16”, Asociaţia Judeţeană 

de Fotbal Gorj a demarat Programul sportiv propriu pentru susţinerea selecţionatei judeţene Gorj 
UNDER 16 în campionatul naţional al selecţionatelor judeţene, ediţia 2010/2011. 
 
Acest program este adresat copiilor sub 16 ani şi presupune atât constituirea unei selecţionate judeţene 
a celor mai talentaţi juniori dintre jucătorii legitimaţi la cluburile şi asociaţiile sportive din judeţul Gorj, 
cât şi instruirea intensivă a acestor juniori, pe baza unei metodologii moderne şi unitare de 
antrenament, elaborată de Comisia Tehnică a FRF. Selecţionata juniorilor sub 16 ani urmează a participa 
în competiţia oficială de fotbal ce este organizată la nivel naţional de către Federaţia Română de Fotbal.  
 
În judeţul nostru, potrivit costurilor estimate, detaliate pe acţiuni, activităţi, categorii de cheltuieli şi 
surse de finanţare, valoarea totală a bugetului programului pentru ediţia 2010/2011 este de 111.900 lei, 
din care Federaţia Română de Fotbal asigură suma de 41.900 lei, iar Asociaţia Judeţeană de Fotbal Gorj 
diferenţa. 
 
Întrucât Asociaţia Judeţeană de Fotbal Gorj nu deţine fondurile necesare pentru implementarea 
programului, prin adresele nr. 279/07.06.2010 şi nr. 450/16.09.2010, a solicitat sprijinul Consiliului 
Judeţean Gorj pentru finanţarea şi realizarea în comun a Programului sportiv pentru susţinerea 
selecţionatei judeţene Gorj Under 16 în campionatul naţional al selecţionatelor judeţene, ediţia 
2010/2011. 
 
Sursele de finanţare ale asociaţiilor judeţene pe ramuri de sport, se asigură, conform art. 73, lit. a din 
Legea nr. 69/2000,  şi din sume destinate finanţării programelor sportive proprii şi înscrise în contractele 
încheiate cu organele administraţiei publice locale. 
 
Potrivi art. 3, alin. 1 din acelaşi act normativ, Consiliul Judeţean Gorj, în calitate de autoritate a 
administraţiei publice judeţene, are „obligaţia să sprijine sportul pentru toţi şi sportul de performanţă şi 
să asigure condiţiile organizatorice şi materiale de practicare a educaţiei fizice şi sportului în comunităţile 
locale”.  
 
În baza Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 67/23.09.2010 a fost încheiat parteneriatul între Consiliul 
Județean Gorj și Asociaţia Judeţeană de Fotbal Gorj al cărui temei legal este reprezentat de prevederile 
art. 35, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, coroborate cu prevederile art. 91, 
alin. 1, lit. d şi lit. e; art. 91, alin. 5, lit. a, pct.5 şi 6 şi art. 91, alin. 6, lit. a din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
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Prin contractul de parteneriat, Judeţul Gorj s-a angajat să finanţeze programul sportiv cu suma de 
40.000 lei, ce a fost virata în contul Asociaţiei Judeţene de Fotbal Gorj, deschis pentru acest proiect, la 
Trezoreria Gorj. Contribuţia Judeţului Gorj la finanţarea programului sportiv propriu al Asociaţiei 
Judeţene de Fotbal Gorj a fost în sumă de 20.000 lei, în anul bugetar 2010 şi în sumă de 20.000 lei, în 
anul bugetar 2011. Pentru anul bugetar 2010, suma de 20.000 lei a fost alocată din Cap. bugetar 67.02 „ 
Cultură, recreere, religie”, Subcap. 05. „ Servicii recreative şi sportive” – Paragraful 01 Sport, iar pentru 
anul bugetar  2011, Consiliul Judeţean Gorj s-a angajat să includă, cu această destinaţie, suma de 20.000 
lei în bugetul propriu al judeţului Gorj. 
 La rândul ei, Asociaţia Judeţeană de Fotbal Gorj se obliga: 

- să finanţeze programul sportiv cu suma de 30.000 lei din surse proprii si atrase; 

- să răspundă de modul de utilizare a sumelor alocate; 

- să respecte prevederile OUG 34/2006 privind achiziţiile publice; 

- să asigure toate informaţiile necesare pentru realizarea obiectului programului sportiv; 

- să înregistreze distinct în contabilitate sumele primite de la Consiliul Judeţean Gorj şi din alte 
surse de finanţare pentru realizarea programului sportiv; 

- să menţină evidenţa tuturor datelor, corespondenţei, registrelor contabile şi a tuturor 
documentelor justificative referitoare la programul sportiv, conform prevederilor legale; 

- să efectueze operaţiuni de trezorerie din contul deschis la Trezoreria Gorj - special pentru acest 
program sportiv. 

 

d. Finanţarea activităților de tineret  

 

În conformitate cu prevederile art. 10 din Legea 350/2006, în toate problemele ce vizează tineretul, 

Consiliul Judeţean Gorj are obligaţia de a organiza proceduri de consultare cu fundaţiile judeţene pentru 

tineret precum şi cu organizaţiile neguvernamentale de tineret şi pentru tineret, constituite la nivelul 

unităţii administrativ-teritoriale. 

Potrivit art. 91 alin. 5, lit. a), pct. 5, coroborat cu art. 91, alin. 6, lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Judeţean 

Gorj asigură potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor 

publice de interes judeţean privind (...) tineretul şi respectiv hotărăşte în condiţiile legii cooperarea sau 

asocierea cu persoane juridice române ori străine, inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în vederea 

finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public judeţean. 

 

Art. 14 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

prevede că orice cheltuială din fondurile publice locale poate fi efectuată numai dacă este aprobată şi 

dacă există bază legală pentru angajarea ei; în consecinţă, finanţarea proiectelor de tineret se va realiza 

în baza unui acord de parteneriat, încheiat între Consiliul Judeţean Gorj, în calitate de partener, şi 

reprezentanţii organizaţiilor neguvernamentale de şi pentru tineret, cu stricta respectare a prevederilor 

Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 
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Politicile din domeniul tineretului au la bază următoarele principii generale: 
- elaborarea şi promovarea unor strategii globale şi integrate şi fundamentarea acestora în 

baza rezultatelor cercetărilor sociale actuale; 
- asigurarea participării tinerilor la deciziile care îi vizează, inclusiv la elaborarea, promovarea şi 

realizarea politicilor în domeniul tineretului, în special prin intermediul structurilor 
neguvernamentale de tineret şi pentru tineret; 

- sporirea gradului de participare a tinerilor la viaţa publică şi încurajarea acestora în vederea 
asumării responsabilităţilor individuale sau de grup; 

- sprijinirea şi îndrumarea tinerilor în vederea participării active a acestora la viaţa economică, 
educaţională şi culturală a judeţului; 

- stimularea cooperării autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale cu structurile 
neguvernamentale de tineret şi pentru tineret, prin înfiinţarea de consilii consultative 
constituite din organizaţiile neguvernamentale de/şi pentru tineret de pe lângă fiecare 
autoritate sau instituţie publică centrală ori locală care gestionează fonduri destinate tineretului; 

- garantarea dreptului la educaţie, instruire şi specializare profesională; 
- stimularea accesului tinerilor la informaţie şi tehnologii informaţionale; 
- stimularea mobilităţii în rândul tinerilor; 
- stimularea voluntariatului în rândul tinerilor; 
- promovarea dialogului intercultural şi combaterea rasismului, xenofobiei şi intoleranţei în rândul 

tinerilor. 
 
Ca şi în anii precedenţi, ne-am propus să finanţăm activităţi de şi pentru tineret în domenii ca: 
educaţie: Sprijinirea procesului de învăţământ, în vederea creşterii calităţii în educaţie şi adaptării la 
standardele europene şi la tendinţele actuale; Facilitarea accesului la educaţie; Promovarea inovării în 
educaţie. Activităţi eligibile: întocmirea de studii, planuri sau lucrări; desfăşurarea de activităţi de 
instruire, training, consiliere de către personal specializat; organizarea de seminalii, conferinţe,  
congrese,  simpozioane;  Proiecte  pilot urmărind  inovarea în procesul educaţional. 
 minorităţi naţionale: sprijinirea conservării şi manifestării valorilor etno-culturale şi meseriilor 
tradiţionale ale minorităţilor naţionale din judeţul Gorj; promovarea unei cunoaşteri adecvate a 
drepturilor omului şi a drepturilor minorităţilor naţionale în judeţul Gorj; sprijinirea dezvoltării personale 
a reprezentanţilor minorităţilor naţionale şi facilitarea accesului acestora la serviciile publice, inclusiv 
prin activităţi de asistenţă şi incluziune socială. 
Activităţi eligibile: organizarea de spectacole şi manifestări artistice cu specific etno-cultural; organizarea 
de târguri şi expoziţii de produse meşteşugăreşti tradiţionale;organizarea de campanii şi produse de 
informare şi conştientizare; realizarea de activităţi de consiliere, instruire şi alte activităţi de asistenţă şi 
incluziune socială. 
cultură: promovarea acţiunilor culturale în domeniul literar, publicistic, teatral şi a altor acţiuni artistice 
în judeţul Gorj; promovarea valorilor etno-culturale gorjene; stimularea consumului de produse 
culturale în rândul populaţiei judeţului Gorj. Activităţi eligibile: apariţii editoriale, manifestări teatrale, 
alte acţiuni artistice; organizarea de târguri, expoziţii, vernisaje, spectacole, recitaluri, festivaluri cu 
specific cultural; organizarea de acţiuni de promovare a tradiţiilor şi obiceiurilor populare specifice 
judeţului Gorj; organizarea de activităţi de promovare a produselor culturale oferite de organizaţii şi 
instituţii în domeniul cultural, în rândul diverselor categorii de populaţie din judeţul Gorj. 
 asistenţă socială: facilitarea participării la ocupare, resurse, drepturi şi servicii a membrilor grupurilor 
sociale vulnerabile din judeţul Gorj; protecţia grupurilor vulnerabile în judeţul Gorj. Activităţi eligibile: 
activităţi de consiliere, instruire, protecţie şi alte forme de asistenţă pentru persoane aflate în situaţii de 
dependenţă, persoane fără adăpost, tineri care au renunţat la şcoală sau au plecat din centrele de 
ocrotire, femei singure cu copii, persoane cu dizabilităţi, persoane dependente de alcool, persoane 
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dependente de droguri şi alte persoane aflate în situaţii dificile şi/sau cele care trăiesc în sărăcie 
extremă; elaborarea de materiale informative şi de conştientizare. 
mediu: promovarea protejării, conservării şi managementului mediului înconjurător în judeţul Gorj; 
conştientizarea populaţiei judeţului Gorj cu privire la importanţa protejării şi conservării mediului. 
Activităţi eligibile: elaborarea de studii şi planuri, broşuri; organizarea de acţiuni şi campanii de 
informare şi conştientizare; organizarea de activităţi de instruire şi consiliere. 
promovarea tineretului: facilitarea accesului la informaţie şi consiliere a tinerilor din judeţul Gorj; 
promovarea dezvoltării sociale şi personale a tinerilor din judeţul Gorj; sprijinirea modalităţilor de 
petrecere a timpului liber al tinerilor din judeţul Gorj prin acţiuni sportive şi social-educative. 
Activităţi eligibile: organizarea de activităţi de instruire, informare, consiliere, training; organizarea de 
seminarii, conferinţe, congrese, dezbateri publice; organizarea de activităţi sportive şi social-educative, 
concursuri, competiţii pe diverse domenii. 
teme europene: stimularea dezbaterilor publice privind programele de finanţare ale Uniunii Europene în 
domeniul dezvoltării regionale, agriculturii şi dezvoltării rurale în rândul comunităţilor rurale din judeţul 
Gorj; sprijinirea diseminării informaţiei pe teme europene (valori, instituţii, politici) în rândul populaţiei 
rurale din judeţul Gorj. Activităţi eligibile: organizarea de dezbateri publice; desfăşurarea de campanii de 
informare; publicarea de broşuri informative; alte activităţi de promovare şi informare. 
În bugetul anului 2011 a fost estimată suma de 55.000 lei pentru finanţarea  activităţilor de şi pentru 

tineret, din care a fost alocată suma de 27.178 lei pentru cofinanțarea a cinci ONG-uri de/și pentru 

tineret. 

e. Sprijinirea financiară a unităţilor de cult 

 

În conformitate cu prevederile art. 3, alin. 2 din O.G. nr. 82/ 2001 privind stabilirea unor forme de sprijin 

financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, aşa cum a fost 

modificat prin art. I, pct. 4 din Legea nr. 128/ 2009 "De la bugetele locale se pot aloca fonduri pentru 

completarea fondurilor proprii necesare pentru întreţinerea şi funcţionarea unităţilor de cult fără 

venituri sau cu venituri reduse, pentru construirea ori repararea lăcaşurilor de cult şi pentru conservarea 

şi întreţinerea bunurilor aparţinând cultelor, şi care fac parte din patrimoniul cultural naţional mobil, 

pentru amenajarea şi întreţinerea muzeelor cultural-religioase, pentru construirea şi repararea sediilor 

administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult, a sediilor unităţilor de învăţământ teologic 

proprietate a cultelor recunoscute, pentru construirea, amenajarea şi repararea clădirilor având 

destinaţia de aşezăminte de asistenţă socială şi medicală ale unităţilor de cult, cât şi pentru activităţile 

de asistenţă socială şi medicală susţinute de acestea".  

De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 4, alin. 2 din Normele metodologice pentru aplicarea 

prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2002, 

aşa cum a fost modificat prin H.G. nr. 313/2006 „Din bugetele locale ale comunelor, 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."  

lnk:NME%20GUV%201001470%202002%200
lnk:ORD%20GUV%2082%202001%200
lnk:HOT%20GUV%201470%202002%200
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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”. 

Principiile fundamentale pe care se întemeiază şi dezvoltă acţiunile Consiliului Judeţean Gorj în 

domeniul politicilor publice faţă de Cultele Religioase au în vedere următoarele aspecte majore: 

 aplicarea principiilor şi legislaţiei internaţionale privind respectarea drepturilor şi libertăţilor 
religioase pentru toţi cetăţenii judeţului Gorj indiferent de etnia sau confesiunea acestora;  

 formularea politicii în domeniul vieţii confesionale;  
 relaţia administrație publică - culte sau asociaţii religioase;  
 relaţia dintre culte;  
 relaţia dintre culte şi individ. 

În activitatea sa, Consiliul Judeţean Gorj va sprijini demersurile unităţilor parohiale, protopopeşti, 

monahale şi a celorlalte unităţi de cult pentru realizarea unor obiective care contribuie la dezvoltarea 

vieţii cultural-spirituale în judeţul Gorj. Acestea ar întări şi determina creşterea rolului Bisericii în 

societate şi împlinirea unor obiective majore cum sunt: 

 susţinerea Bisericii în derularea unor programe sociale, educaţionale, caritabile, de orientare 
socio-profesională şi formare continuă, în cooperare cu autorităţile publice;  

 dezvoltarea educaţiei religioase în şcoli;  
 sprijinirea unor activităţi de reconstrucţie şi de restaurare a spaţiului eclezial;  
 încurajarea construirii şi finalizării unor noi lăcaşuri de cult.  

Biserica a fost printre instituţiile în care românii au avut şi au cea mai mare încredere şi credinciosul 

popor român a ridicat de-a lungul timpului măreţe unităţi de cult, unele impresionând prin 

monumentalitate, altele prin frumuseţea picturii sau a arhitecturii. Majoritatea acestora se păstrează şi 

astăzi devenind monumente istorice, mărturie a poporului român peste veacuri. În acest sens, sunt 

adevărate centre de cultură și pelerinaj, mănăstirile din Moldova, Oltenia etc.  

      
Mănăstirea Icoana – Crasna 
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Biserica Suseni Spital - Runcu 

Consiliul Județean Gorj a adoptat Hotărârea nr. 7/2011 privind aprobarea bugetului propriu general al 

județului Gorj pe anul 2011, unde la capitolul 67.10 – Cultură, recreere şi religie” a fost prevăzută suma 

de 150.000 lei. 

 
Prin adresa nr.1711 din 05.09.2011, Mitropolia Olteniei a transmis lista cu lăcașurile de cult din Judeţul 

Gorj propuse pentru a primi sprijin financiar în anul 2011 din partea Consiliului Județean Gorj. 

Astfel, în baza situaţiei centralizatoare a necesarului de lucrări pentru toate unităţile de cult la nivelul 

anului 2011 primite de la unitățile de cult din judeţul nostru şi înregistrate la Consiliul Județean Gorj, 

precum şi a adresei transmisă de Mitropolia Olteniei, s-a aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean 

Gorj nr. 77  din  28.09.2011, suma de 150.000 lei, necesară pentru susținerea unităților de cult, în 

conformitate cu prevederile legislației în vigoare, pentru a se evita degradarea lăcaşurilor de cult şi 

menţinerea lor în funcţiune ca şi obiective de cult, motivând scopul pentru care acestea au fost ridicate 

 

În bugetul general al județului Gorj pentru anului 2011 a fost prevăzută suma de 150.000 lei, sumă ce 

a fost alocată în totalitate. 

Nr. 

crt. 
Localitatea Unitatea de cult 

Repartizare 2011 

(LEI) 

1.  Târgu-Cărbunești Parohia ”Sfântul Antim Ivireanu” 10.000  

2.  Băleşti Parohia ”Bălăceşti", sat Ceauru 10.000  

3.  Turceni Mânăstirea Sfânta Treime, Strâmba-Jiu 10.000 

4.  Crasna Mânăstirea Icoana 10.000 

5.  Băleşti Biserica Ceauru  ”Sfântul Nicolae", sat  Ceauru 5.000 

6.  Runcu Parohia Suseni Spital 10.000 

7.  Tismana Biserica ”Sfântul Nicolae", sat Costeni 5.000 

8.  Godinești Biserica ”Sfinţii Voievozi Mischii" sat Godineşti 5.000 

9.  Tismana Biserica ”Sfânta Cuvioasă Paraschiva", sat  Celei 5.000 

10.  Novaci Biserica Novăceni, Parohia Hirişeşti 5.000  

11.  Târgu-Jiu Parohia ”Sfântul ierarh Nifon” 20.000 

12.  Borăscu Sfânta Mănăstire ”Dealul Mare” 10.000 

13.  Târgu-Jiu Parohia ”Sfântul Nicodim cel Sfânt” 10.000 

14.  Alimpești Parohia Alimpești 10.000 

15.  Târgu-Jiu Parohia ”Nașterea Maicii Domnului”, sat Vădeni 5.000 

16.  Bîlteni Parohia Moi 10.000 

17.  Târgu-Jiu Parohia Preajba 10.000 

TOTAL LEI  150.000 
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11. Transport public județean 

Serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate ce se realizează printr-un 

număr de 107 trasee judeţene, trebuie să asigure cerinţele de deplasare ale cetăţenilor în interiorul 

judeţului, în funcţie de cererea de transport şi de capacitatea disponibilă. 

Ca urmare a solicitărilor operatorilor de transport cărora li s-au atribuit trasee în cadrul Programului de 

transport public judeţean de persoane, prin curse regulate, valabil pentru perioada 2008 – 2013, precum 

şi a solicitărilor autorităţilor locale din judeţul Gorj, în scopul satisfacerii cu prioritate a nevoilor de 

deplasare ale populaţiei, ale personalului instituţiilor publice şi ale operatorilor economici pe teritoriul 

unităţilor administrativ-teritoriale, în luna mai 2011 s-a modificat Programul de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate valabil pentru perioada 2008 – 2013. Datorită modificărilor 

survenite, în luna iunie 2011 au fost refăcute caietele de sarcini pentru un număr de 20 trasee care au 

fost transmise Autorităţii Rutiere Române – Agenţia Gorj. 

S-a desfăşurat un număr de 4 licitaţii electronice în cadrul cărora s-au atribuit un număr de 3 trasee. S-au 

eliberat un număr de 235 licenţe de transport pentru servicii de transport public judeţean prin curse 

regulate speciale, trasee care deservesc în special transportul din domeniul mineritului, petrolului şi în 

şcoli. 

 

12. Achiziţii publice şi relaţii contractuale 

În baza bugetului propriu aprobat şi a Programului achiziţiilor publice, în cursul anului 2011, 
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 fără publicarea în prealabil a unui anunţ de participare. 
Pentru achiziţiile publice din anul 2011 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 2011 pot fi grupate astfel: 
 
1. Achiziţii publice de PRODUSE: 
a) procedura „cerere de ofertă” : 
-  Achiziție „Stand modular ”pentru proiectul “REDESCOPERĂ GORJUL”   
- Achiziţie dotări în cadrul proiectului „EXTINDERE CAPACITATE, PRIN AMENAJARE ŞI 

MODERNIZARE  ETAJ III LA COMPLEXUL DE RECUPERARE ŞI REABILITARE NEUROPSIHIATRICĂ PENTRU 
ADULŢI ”BÎLTENI,Furnizare carburant 

-    Achiziţie consumabile pentru proiectul  „Euro-Strategie, Euro-Administraţie, Euro-Cetăţeni” 
- Achiziţie Bunuri-echipamente informatice - pentru proiectul „Euro-Strategie, Euro-

Administraţie, Euro-Cetăţeni” 
- Achiziţie produse-consumabile pentru proiectul „Calitate în administraţia publică locală” , din 

care: 
             - Furnizare bunuri-echipamente informatice pentru proiectul "Calitate in administraţia publica 
locala"  
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2. Achiziţii publice de SERVICII: 
a) procedura „cerere de ofertă”: 
- Servicii  informare publicitate  a activităţii Consiliului Judeţean Gorj prin intermediul a trei 

cotidiene locale  servicii  informare, promovare,  publicitate  a activităţii Consiliului Judeţean Gorj prin 
intermediul a trei canale de televiziune locală;  

- Servicii  informare publicitate  a activităţii Consiliului Judeţean Gorj prin intermediul  unui 
cotidian regional;  

- Servicii  informare publicitate  a activităţii Consiliului Judeţean Gorj prin intermediul  unui 
săptămânal local; 

- Servicii de elaborare documentaţie tehnico-economică pentru investiţia „R.K. Casa Iosif Keber”; 
- Servicii de asistenţă tehnică prin diriginţi de şantier pentru execuţia lucrărilor la obiectivul de 

investiţie „Extindere şi Dotare Centrul de Îngrijire şi Asistenţă- Dobriţa, judeţul Gorj” 
- Servicii de informare şi publicitate (servicii de vizibilitate) – şase  comunicate de presă în presa 

regională/locală (comunicate la începerea şi închiderea activităţilor din proiect şi  comunicate care să 
descrie etapele principale ale proiectului), pentru proiectul „Realizarea sistemului integrat de salvare 
montană a judeţului Gorj”; 

- Servicii de informare şi publicitate (servicii de vizibilitate) – Organizarea a două conferinţe de 
presă (la lansarea şi la închiderea proiectului), pentru proiectul „Realizarea sistemului integrat de salvare 
montană a judeţului Gorj”; 

- Servicii de informare şi publicitate (servicii de vizibilitate) – realizare Panouri temporare pe 
toată durata implementării proiectului şi realizare plăci  permanente– pentru proiectul „Realizarea 
sistemului integrat de salvare montană a judeţului Gorj”; 

- Servicii de informare şi publicitate (servicii de vizibilitate) – editare pliante, pentru proiectul 
„Realizarea sistemului integrat de salvare montană a judeţului Gorj”; 

- Achiziţie servicii de auditare financiară pentru proiectul “REALIZAREA SISTEMULUI INTEGRAT 
DE SALVARE MONTANĂ A JUDETULUI GORJ”; 

- Achiziţie Servicii de asistenţă tehnică prin diriginţi de şantier pentru lucrările din cadrul 
proiectului „Realizarea sistemului integrat de salvare montană a judeţului Gorj”; 

- Achiziţie servicii Auditare financiară pentru proiectul "REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI 
ECHIPAREA AMBULATORIULUI SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ TÂRGU-JIU" 

- Achiziţie servicii Asistenţă tehnică prin diriginţi de şantier pentru lucrările din cadrul proiectului 
“REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI ECHIPAREA AMBULATORIULUI SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ 
TÂRGU-JIU” 

- Servicii de informare şi publicitate (servicii de vizibilitate) – realizarea unui Panou temporar pe 
toată durata implementării proiectului şi realizarea unei plăci  permanente după terminarea proiectului 
– pentru proiectul „Reabilitarea, modernizarea şi echiparea ambulatoriului Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Târgu-Jiu” 

- Servicii de informare şi publicitate (servicii de vizibilitate) –comunicate de presă în presa locală 
(comunicate la începerea şi închiderea activităţilor din proiect şi  comunicate care să descrie etapele 
principale ale proiectului), pentru proiectul „Reabilitarea, modernizarea şi echiparea ambulatoriului 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu” 

- Servicii de informare şi publicitate (servicii de vizibilitate) – Organizare conferinţe de presă (la 
lansarea şi la închiderea proiectului) pentru proiectul „Reabilitarea, modernizarea şi echiparea 
ambulatoriului Spitalului Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu” 

- Servicii de informare şi publicitate (servicii de vizibilitate) – o informare asupra proiectului în 
presa scrisă, pentru proiectul „Reabilitarea, modernizarea şi echiparea ambulatoriului Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu” 
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- Servicii de informare şi publicitate (servicii de vizibilitate) – editare postere şi editare 
pliante/broşuri, editare etichete autocolante pentru proiectul „Reabilitarea, modernizarea şi echiparea 
ambulatoriului Spitalului Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu” 

- Achiziţie servicii auditare pentru proiectul „Reabilitare drum judeţean DJ 675, km 0+0.000 – km 
25+0.000, Târgu–Cărbuneşti–Ţicleni–Peşteana Jiu” 

- Achiziţie servicii de asistenta tehnica prin diriginţi de şantier pentru proiectul „Reabilitare drum 
judeţean DJ 675, km 0+0.000 – km 25+0.000, Târgu–Cărbuneşti–Ţicleni–Peşteana Jiu”; 

- Achiziţie servicii Asistenta tehnica din partea proiectantului pentru proiectul „Reabilitare drum 
judeţean DJ 675, km 0+0.000 – km 25+0.000, Târgu–Cărbuneşti–Ţicleni–Peşteana Jiu”; 

- Achiziţie servicii informare şi publicitate (vizibilitate) pentru proiectul „Reabilitare drum 
judeţean DJ 675, km 0+0.000 – km 25+0.000, Târgu–Cărbuneşti–Ţicleni–Peşteana Jiu”; 

- Servicii implementare Cadrul Comun de Autoevaluare (CAF) la  instituţii publice , în cadrul 
proiectului „Calitate în administraţia publică locală”; 

- Servicii de consultanţă implementare standard  ISO 9001” pentru proiectul „Calitate în 
administraţia publică locală"; 

- “Servicii de certificare ISO 9001:2008” pentru proiectul „Calitate în administraţia publică 
locală”; 

- Servicii de vizibilitate (servicii de informare şi publicitate) – Organizare Conferinţe de 
promovare pentru proiectul „REDESCOPERĂ GORJUL"; 

- Servicii de vizibilitate (servicii de informare şi publicitate) – Realizare pliante pentru proiectul 
„REDESCOPERĂ GORJUL"; 

- Servicii de vizibilitate (servicii de informare şi publicitate) –comunicate în presa 
locală/regională pentru proiectul „REDESCOPERĂ GORJUL"; 

- Servicii de auditare financiară pentru proiectul „REDESCOPERĂ GORJUL”; 
- Servicii de vizibilitate (servicii de informare şi publicitate) – Pliante şi banner - pentru proiectul 

„EURO-STRATEGIE, EURO-ADMINISTRAŢIE, EURO-CETĂŢENI”; 
- Servicii de vizibilitate (servicii de informare şi publicitate) – Organizare Seminarii de promovare  

pentru proiectul „EURO-STRATEGIE, EURO-ADMINISTRAŢIE, EURO-CETĂŢENI”; 
- Servicii de vizibilitate (servicii de informare şi publicitate) –comunicate în presa locală pentru 

proiectul „EURO-STRATEGIE, EURO-ADMINISTRAŢIE, EURO-CETAŢENI”; 
- Servicii de auditare financiară pentru proiectul „Euro-Strategie, Euro-Administraţie, Euro-

Cetăţeni”; 
- Servicii de instruire pentru proiectul „Euro-Strategie, Euro-Administraţie, Euro-Cetăţeni”; 
- Servicii de proiectare pentru lucrarea „Amenajare grupuri sanitare saloane bolnavi - secţia 

O.R.L. şi secţia Oftalmologie – Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu”; 
- Servicii de audit extern la Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu şi Spitalul de 

Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu din comuna Runcu; 
- Servicii publicitate- Comunicat de presă în presa regională, pentru proiectul „EXTINDERE 

CAPACITATE, PRIN AMENAJARE ŞI MODERNIZARE  ETAJ III LA COMPLEXUL DE RECUPERARE ŞI 
REABILITARE NEUROPSIHIATRICĂ PENTRU ADULŢI ”BÎLTENI;    

 
b) procedura „licitaţie deschisă”: 

- Servicii  realizare studii de cercetare şi reactualizare a  Strategiei  de dezvoltare socio-
economică a jud. Gorj, 2007-2013 pe baza principiilor şi practicilor dezv. durabile pentru perioada 2011-
2020, în cadrul proiectului „EURO-STRATEGIE, EURO-ADMINISTRAŢIE, EURO-CETĂŢENI” ; 

- Servicii de publicitate şi reclamă a produselor româneşti pentru proiectul “REDESCOPERĂ 
GORJUL”; 
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3. Achiziţii publice de LUCRĂRI: 
a) procedura „cerere de ofertă”: 
- Proiectare si execuţie Reabilitare instalaţii electrice Spitalul Tudor Vladimirescu, Dobriţa”; 
- Lucrări reabilitare termică - termosistem în cadrul proiectului „Extindere capacitate, prin 

amenajare şi modernizare etaj III la Complexul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică pentru adulţi 
Bîlteni, judeţul Gorj”; 

- Reparaţii curente instalaţii sanitare şi grupuri sanitare - Spitalul Tudor Vladimirescu, Dobriţa, 
Judeţul Gorj; 

- Amenajare grupuri sanitare saloane bolnavi secţia O.R.L. şi secţia Oftalmologie Spitalul 
Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu; 

- Lucrări  în cadrul proiectului "Energia solară, o alternativă pentru viitor"; 
- Servicii de proiectare şi execuţie lucrări în cadrul proiectului “ECO-ENERGIE PENTRU JUDEŢUL 

GORJ” 
- Execuţie lucrări„Extindere şi Dotare Centrul de Îngrijire şi Asistenţă - Dobriţa, judeţul Gorj”, 
- Execuţie lucrări „Consolidare poduri pe DJ 674 B Km 27+700 şi Km 28+000, Borascu” 
- Execuţie lucrări „Consolidare Pod pe DJ 675 B Km 24+800 comuna Alimpeşti „  
- Extindere capacitate, prin amenajare şi modernizare etaj III la Complexul de recuperare şi 

reabilitare neuropsihiatrică pentru adulţi Bâlteni; 
 
b) procedura „licitaţie deschisă”: 
- Execuţie lucrări “REALIZAREA SISTEMULUI INTEGRAT DE SALVARE MONTANĂ A JUDETULUI 

GORJ”; 
- Execuţie lucrări "Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Ambulatorului Spitalului Judeţean; 
- Acord cadru : „Lucrări şi servicii de reparare şi întreţinere drumuri judeţene iarna-vară 2011-

2015”,  
c) procedura „negociere fără publicarea unui anunţ de participare” s-a aplicat în cazul unor 

contracte de execuţie lucrări aflate în derulare în cursul anului 2011, 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 2011 prin procedurile prevăzute de legislaţia 
in vigoare privind achiziţiile publice este în sumă de 58.620.683,07 lei, fără TVA. 

 

13. Audit public 

 Activitatea Compartimentului de Audit Public Intern  este reglementată de : Legea nr.672/2002, 

republicată, privind organizarea activităţii de audit public intern  în entităţile publice ; O.M.F.P. 

nr.38/2003 privind Normele generale de aplicare a auditului public intern  precum şi Normele proprii de 

organizare a auditului public intern în cadrul Consiliului Judeţean Gorj, aprobate de Unitatea Centrală 

pentru Armonizarea Auditului Public Intern din cadrul  Ministerului Finanţelor Publice. 

 Auditul Public Intern reprezintă o activitate funcţional independentă şi obiectivă, care dă 

asigurări şi consiliere conducerii pentru o bună administrare a veniturilor şi cheltuielilor publice, 

perfecţionând activităţile entităţii publice; ajută entitatea publică să-şi îndeplinească obiectivele printr-o 

abordare sistematică şi metodică, care evaluează şi îmbunătăţeşte eficienţa şi eficacitatea sistemului de 

conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului şi a proceselor de administrare. 

 Obiectivele principale în anul 2011 ale compartimentului de audit public intern au fost realizate 

integral, acestea referindu-se la: 
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 - 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; 

 - menţinerea şi îmbunătăţirea Sistemului de Management al Calităţii la nivelul Compartimentului 

de Audit Public Intern; 

 - demararea procedurilor privind implementarea standardelor de control intern/managerial 

conform O.M.F.P. nr.946/2005,  specifice activităţii de audit public intern. 

 Misiunile de audit public intern pe anul 2011 au fost selectate avându-se în vedere următoarele 

elemente de fundamentare: 

 - evaluarea riscului asociat diferitelor structuri, activităţi, programe/proiecte sau operaţiuni; 

 - criterii semnal reieşite din deficienţele constatate anterior în rapoartele de audit sau în urma 

controalelor întreprinse de organele de control externe, informaţii sau indicii referitoare la 

disfuncţionalităţi sau abateri; 

 - numărul activităţilor şi entităţilor publice din subordine; 

 - respectarea periodicităţii în auditare, cel puţin o dată la 3 ani; 

 - eventualele recomandări ale Curţii de Conturi; 

 Descrierea activităţii. 

 În cursul anului 2011 s-a efectuat evaluarea sistemului de control intern conform planificării, 

angajării, lichidării, ordonanţării şi plaţii cheltuielilor, a aprobării şi evidenţei angajamentelor 

bugetare şi legale, contabilităţii şi controlului financiar la următoarele unităţi şi activităţi: 

 - Şcoala Populară de Artă Tg-Jiu; 

 - Serviciul contabilitate al Consiliului Judeţean Gorj; 

 - Biblioteca Judeţeană „Christian Tell”; 

 - Spitalul de Pneumoftiziologie “Tudor Vladimirescu “Runcu; 

 - Încadrarea în fondurile alocate C.M.Z. Gorj, I.S.U. Gorj şi  S.T.P.S.Gorj 

 - Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Tg-Jiu; 

 - Compartimentul pentru Transport Public Judeţean din cadrul Consiliului Judeţean Gorj. 

     Au fost de asemenea, auditate situaţiile financiare la 31.12.2010, emiţând Rapoarte de 

certificare conform normelor de închidere emise de M.F.P. 

 Totodată s-au efectuat misiuni de evaluare şi analiză a unor cheltuieli, dispuse de conducerea 

Consiliului Judeţean Gorj la nivelul Centrului pentru Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj, Spitalul 

Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu precum şi aspecte privind întocmirea adecvată şi la timp a fişelor 

posturilor , fără a avea caracterul misiunilor de audit. 

 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. 
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 - Legea nr.82/1991, legea contabilităţii, republicată; 

 - O.M.F.P. nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi 

conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi 

instrucţiunile de aplicare a acestuia; 

 - Implementarea standardelor de control intern/managerial conform O.M.F.P. nr.946/2005 cu 

modificările ulterioare. 

  

14. Gospodărire  

            Conform fişelor postului, personalul din cadrul serviciului Gospodărire, întreţinere, 

reparaţii şi deservire, a desfăşurat activităţi privind: 

 Gospodărirea, întreţinerea şi repararea bunurilor aparţinând patrimoniului public şi privat de la 
sediul Consiliului Judeţean. 

 S-au făcut propuneri pentru angajarea de lucrări de întreţinere şi reparaţii a bunurilor din 
patrimoniul public şi privat de la sediul Consiliului judeţean, 

 S-au întocmit referate privind achiziţionarea de materiale necesare, urmărindu-se executarea în 
condiţii bune a  lucrărilor de întreţinere şi reparaţii şi s-a participat la recepţia acestora, 

 S-a urmărit şi s-au confirmat consumurile de energie electrică, gaze, apă  canalizare, serviciul de 
pază şi alte servicii prestate, la sediul Consiliului Judeţean Gorj. 

 S-a urmărit şi s-au confirmat consumurile de energie electrică de la locaţiile Serviciului 
Salvamont, ISU şi Centrul Militar.  

 Conform dispoziţiei primite, s-au procurat materialele necesare privind PSI, s-au completat fişele 
de instructaj în domeniul PSI, privind CJ Gorj. 

 S-a participat în comisiile de recepţie a materialelor consumabile şi de întreţinere de la sediul CJ 
Gorj, precum şi de la ISU şi Centrul Militar Gorj. 

 S-a urmărit furnizarea agentului termic şi a apei în palatul administrativ al judeţului, prin 
centrala termică şi gospodăria de apă ale Consiliului judeţean, 

 S-a asigurat executarea lucrărilor de întreţinere a instalaţiilor electrice, sanitare, apă şi 
canalizare, reparaţii de, tâmplărie, lăcătuşărie, zugrăveli, mişcări de mobilier, transport prin 
purtare, încărcare-descărcare, aprovizionare, etc. 

 S-a asigurat curăţenia în birouri şi în spaţiile comune ale Consiliului Judeţean, 

 S-au executat lucrări de multiplicare xerox a documentelor şi lucrări de secretariat 

 S-a efectuat colectarea selectivă a deşeurilor rezultate din activitatea aparatului de lucru al 
Consiliului Judeţean Gorj. 

 S-au executat şi alte sarcini dispuse de conducerea instituţiei. 

 

15. Sănătatea şi securitatea muncii  

           Această activitate a fost coordonată de către Comitetul de securitate şi sănătate în muncă, numit 

în baza dispoziţiei nr. 102/2009 a Preşedintelui C.J. Gorj, cu atribuţiunile reieşite din Legea nr. 319/2006 

a Securităţii şi Sănătăţii în muncă şi din Hotărârea de Guvern nr.1425/2006, pentru aprobarea normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor legii 319/2006. 

          Principalele atribuţii, în acest domeniu, au presupus:  
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 - cunoaşterea regulilor şi răspunderilor pentru asigurarea măsurilor de securitate şi sănătate în 

muncă, stabilite prin sistemul de reglementări legale, care au condus la fundamentarea deciziei 

angajatorului în privinţa politicii generale de prevenire a accidentelor şi bolilor profesionale;   

 - organizarea corespunzătoare a activităţilor de prevenire şi protecţie la nivelul angajatorului, 

care au condus la realizarea deciziei, la efectuarea unui control intern eficient, la o îndrumare de 

specialitate privind instruirea şi informarea în domeniu;  

 - cunoaşterea şi verificarea modului de aplicare a măsurilor de prevenire a accidentelor de 

muncă şi a bolilor profesionale, care au condus la realizarea deciziei, la realizarea securităţii muncii în 

organizarea şi desfăşurarea proceselor de muncă, la toate locurile de muncă;  

 - cunoaşterea neconformităţilor, în raport cu reglementările în vigoare în domeniul SSM, care au 

condus la fundamentarea deciziei privind planul de prevenire şi protecţie a muncii, întocmit pe baza 

evaluării riscurilor la locurile de muncă;  

 - cunoaşterea măsurilor privind protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor, primul ajutor la locul 

accidentului, care au condus la realizarea deciziei, la orientarea şi îndrumarea în domeniu, în scopul 

prevenirii accidentelor şi bolilor profesionale;  

 - cunoaşterea împrejurărilor şi cauzelor reale ale producerii evenimentelor: accident/accident de 

traseu/accident de circulaţie/incident periculos/boală profesională, care au condus la realizarea deciziei, 

la stabilirea corectă a măsurilor de prevenire a unor evenimente similare;  

 - cunoaşterea ansamblului de principii şi metode reunite într-o strategie globală pusă în aplicare 

în unitate pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă, care au condus la realizarea deciziei, la 

securitate maximă în cadrul managementului securităţii şi sănătăţii în  muncă. 

 In principal, activităţile desfăşurate în acest sens, au fost următoarele: 

 1. colectarea tuturor informaţiile necesare pentru avizarea, în cunoştinţă de cauză, a documentelor 

necesare desfăşurării activităţilor de SSM, de către membrii CSSM; 

 2. întrunirea comitetului de securitate şi sănătate în muncă, ori de câte ori a fost necesar;  

 3. consultarea reprezentanţilor lucrătorilor în ceea ce priveşte activitatea de SSM; 

 4. respectarea procedurilor stabilite de securitate şi sănătate în muncă;  

 5. analizarea sesizărilor lucrătorilor cu privire la condiţiile de muncă;  

 6. evaluarea riscurilor pentru securitate şi sănătate, măsurile de prevenire şi protecţie, atât la nivel de 

unitate, cât şi la nivel de loc de muncă/tipuri de posturi de lucru, măsurile de prim ajutor, de prevenire şi 

stingere a incendiilor şi de evacuare a lucrătorilor, precum şi de salvare a bunurilor unităţii;  

 7. aprobarea documentaţiei referitoare la caracteristicile echipamentelor de muncă, ale echipamentelor 

de protecţie colectivă şi individuală, în vederea selecţionării echipamentelor optime, aprovizionării şi 

distribuirii acestora funcţie de obiectivele stabilite, prin politica managerială a C.J. Gorj; 

8. realizarea instruirii introductiv-generale, la nivelul C.J. Gorj, urmată de testarea cunoştinţelor din 

domeniul SSM; 

9. supravegherea desfăşurării instruirilor periodice, în conformitate cu frecvenţa hotărâtă de C:S.S.M.; 

10. informarea lucrătorilor cu privire la activitatea de SSM . 
In anul 2011 s-au întocmit următoarele documente: 

a) analiza identificării riscurilor profesionale (avizată de către membrii CSSM); 

b) planul de prevenire şi protecţie ( avizat de către membrii CSSM); 
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c) planul tematic pentru efectuarea instruirii introductiv-generale de SSM (avizat de către membrii 

CSSM); 

d) planul tematic pentru efectuarea instruirii de SSM pentru locul de muncă (avizat de către 

membrii CSSM); 

e) planul tematic pentru efectuarea instruirii periodice de SSM (avizat de către membrii CSSM); 

f) normativul de acordare a echipamentului individual de protecţie (avizat de către membrii 

CSSM); 

g)         normativul de acordare a materialelor igienico-sanitare(avizat de către membrii CSSM);  

h)         teste de verificare a cunoştinţelor. 

 

           Nu au fost evenimente deosebite, pe parcursul întregului an 2011 nu am avut accidente de 

muncă. 

 

16. Promovarea imaginii  

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 participarea la evenimente de nivel judeţean, întâlniri cu 
reprezentanţii judeţene şi naţionale, participare la emisiuni radio-TV, prin comunicare directă cu 
cetățenii pe blogg-ul personal al președintelui Consiliului Județean Gorj, precum şi prin participarea la 
evenimente naţionale şi internaţionale. 

 

a. Relaţiile cu mass-media 

 
Compartimentul mass-media a asigurat cadrul organizatoric pentru desfăşurarea a 30 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 2011 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; 
- Programul investiţiilor, serviciilor şi lucrărilor pe 2011 
-  Programul de măsuri pentru gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, în perioada 15.03. – 

15.04.2011; 
-  Lucrări executate sau prevăzute a se executa în domeniul sănătăţii în anul 2011; 
- Activităţile desfăşurate pentru întreţinerea patrimoniului Consiliului Judeţean Gorj; 
- Prezentarea portofoliului de proiecte aflate în pregătire, pentru accesarea fondurilor post-

aderare, a proiectelor depuse în vederea obţinerii finanţării;  
-  Agenda culturală 2011;  
-  Situaţia lucrărilor pe Drumurile Judeţene; 
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- Probleme legate de rectificarea bugetară, suplimentarea de fonduri pentru reparaţiile de 
drumuri; 

-  Programul sărbătorilor de iarnă 2011. 
 

Teme de actualitate, care au prezentat interes pentru mass-media şi pentru cetăţeni au fost 
dezbătute în cadrul a peste 61 de emisiuni radio şi tv, cu participarea preşedintelui Consiliului Judeţean 
Gorj, a şefilor direcţiilor şi serviciilor de specialitate, a purtătorului de cuvânt al instituţiei și consilierului 
pe probleme de comunicare. Printre participările importante, sunt de menţionat prezențele la: 

 Radiouri naționale: Radio România Actualități, Antena Satelor; 

 Radiouri regionale: Radio Oltenia Craiova, emisiunile  ”Matinal”, ”În direct cu ascultătorii”; 

 Reviste naționale: Revista Română de APL: Proiecte în derulare sau evaluare în 2011;  investiţii în 
sănătate ; 

 Reviste naționale: Bursa Construcțiilor: proiecte în derulare și în pregătire; 

 Cotidian regional: Gazeta de Sud; 

 Televiziuni locale: RTV, ANTENA 1 Tg-Jiu, ACCES TV, TELE 3, TV SUD, GORJ  TV; 

 Radiouri locale: Radio Omega, Radio Infinit, Radio Tg-Jiu, Radio Accent; 

 Presa scrisă locală: Gorjeanul, Gorj – Domino, Gorj Exclusiv, Impact în Gorj, Pandurul, Adevărul 
de Seară, Informația Gorjului, Gazeta Gorjului, Scandal de Gorj, Vertical, Ediţie Specială de 
Oltenia etc. 

     
În mod constant şi periodic, pentru rapida informare a cetăţenilor, au fost publicate sau difuzate 

comunicate şi informări de presă. Au fost redactate  52 astfel de materiale, care au fost transmise prin 
fax şi poşta electronică redacţiilor locale, fiind postate 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/ consilierului comunicare pentru mijloacele de informare în masă audio-
vizuale Dintre cele mai importante subiecte abordate, amintim: 

- Reparaţii capitale şi modernizări la Spitalul Judeţean (secţia de Boli Infecţioase, Bloc 
Operator, locaţia Tudor Vladimirescu şi Dispensar TBC ) 
-  Dotarea cu aparatură  medicală  pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu şi Spitalul 

de la Dobriţa; 
- Lucrări de reparaţii şi întreţinere pe drumurile judeţene; 
- Programul de curăţenie şi gospodărire a localităţilor; 
- Preluarea prin protocol a Spitalului Judeţean cu cele 3 locaţii; 
- Reabilitare DJ 675, finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional; 
- Implementarea Sistemului de Management al Calităţii ISO 9001 în 9 unităţi 

subordonate; 
- Finalizarea proiectului “ Extindere Capacitate, prin amenajare şi modernizare etaj III la 

Complexul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică pentru adulţi Bîlteni; 
- Proiectul – Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru 

intervenţii în situaţii de urgenţă în regiunea Sud Vest Oltenia, cod SMIS 10954; 
- Derularea proiectului - Redescoperă Gorjul; 
- Finalizarea Proiectului - Calitate în administraţia publică locală; 
- Realizarea sistemului integrat de salvare montană al judeţului Gorj; 
- Finalizarea proiectului “ Euro – Strategie, Euro – Administraţie; 
- Finalizarea proiectului “ Sistem de canalizare şi staţie de epurare la Spitalul de 

Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu – Comuna Runcu, judeţul Gorj; 
- Reabilitarea, modernizarea şi echiparea ambulatoriului Spitalului Judeţean de Urgenţă 
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Tg-Jiu; 
- Pregătirea școlilor din Gorj pentru începerea anului școlar; 
- distribuţia produselor alimentare în cadrul programului „Laptele şi cornul”; 
- sprijin financiar pentru bisericile şi mânăstirile din Gorj; 
- participarea la seminarii, mese rotunde şi dezbateri organizate de instituţiile din Gorj ( 

UCB); 
- vizitele delegaţiilor străine în Gorj; 
- distribuirea produselor alimentare provenind din fondurile de intervenţie comunitare;  
- Programul acţiunilor desfăşurate în luna decembrie; 
- Proiectul„Extinderea şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare din 

judeţul Gorj”;  
- Proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor (SMID) la nivelul Judeţului Gorj”; 
-   Promovarea activităților de protecţie a mediului, a dezvoltării durabile şi promovarea 

principiilor egalității de șanse; 
-  creșterea gradului de transparență a procesului decizional prin promovarea proceselor 

de consultare publică; 
- "Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”; 

 
În anul 2011, serviciile de publicitate ale instituţiei au fost asigurate, pe cele trei canale media 

împărţite pe cinci loturi de servicii, de către SC GORJEANUL SA – pentru cotidian local, SC MEDIA SUD 
MANAGEMENT – pentru cotidian regional, SC GORJEANUL SA – pentru săptămânal local, SC GORJEANUL 
SA Tg-Jiu pentru radio şi SC  CENTRUL de CALCUL  SA 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.  

 

b. Alte activităţi  

 
- redactarea discursurilor, mesajelor sau cuvântărilor preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj, cu 

diferite ocazii; 
- redactarea şi transmiterea corespondenţei de protocol, pentru Cabinetul Preşedintelui;  
- întocmirea documentaţiei pentru achiziţionarea, în condiţiile legii, a materialelor de promovare a 

judeţului; 
- distribuirea materialelor de promovare în cadrul acţiunilor organizate de Consiliul Judeţean Gorj, a 

organizațiilor de tineret, sportive, universitate sau a deplasării diferitelor delegaţii în afara ţării 
(sesiuni de comunicări/simpozioane naționale ale UCB, ASUCB, ISU Gorj, SRI, CSS– echipa de 
minibaschet, Centrul de pregătire jandarmi, festivaluri naționale etc.) 

- întocmirea documentaţiei necesare pentru achitarea obligaţiilor de plată către furnizorii de 
servicii mass-media.    
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III. CULTURĂ  

 

1. Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” Târgu Jiu 

În calitatea sa de instituţie publică de spectacole, Ansamblul Artistic Profesionist „Doina 
Gorjului” îşi poate permite să raporteze că anul 2011 a fost încununat de o activitate susţinută şi chiar 
rodnică pe toate planurile, în ciuda greutăţilor cu care se confruntă, de altfel, toate instituţiile bugetare. 
 În cei peste 60 de ani de existenţă, „Doina Gorjului” a încântat deopotrivă prin talentul artiştilor 
cât şi prin valoarea repertoriului. 
 Putem afirma că şi la ora actuală ansamblul dispune de un colectiv artistic înzestrat cu măiestrie, 
talent şi dăruire în tot ceea ce face. 
 Putem spune,  de asemenea, în ce priveşte repertoriul, că lada de zestre a românilor şi mai ales 
a gorjenilor încă mai are nestemate care aşteaptă să fie aduse în scenă, dincolo de ceea ce am fructificat 
până acum. 
 Cartea de căpătâi a activităţii ansamblului nostru o reprezintă agenda culturală proprie, care se 
întocmeşte anual şi se aprobă de către forul superior, Consiliul Judeţean Gorj. 
 Mai mult de atât, de câţiva ani încoace, o carte sfântă o reprezintă pentru noi Agenda Culturală 
a judeţului Gorj care se întocmeşte şi se aprobă tot anual, ea cuprinzând activitatea tuturor instituţiilor 
de cultură şi a administraţiilor publice locale din judeţ. 
 În mod firesc Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” este nelipsit din toate acţiunile de 
amploare din Gorj, fie ca organizator principal , fie în calitate de coorganizator sau, pir şi simplu, cu 
statut de invitat. 
 Dincolo de aceste acţiuni „Doina Gorjului” a fost prezentă pe parcursul anului 2011 la festivaluri 
interjudeţene şi naţionale, la numeroase televiziuni şi chiar cu un spectacol peste hotarele ţării, la Vîrsac 
– Serbia, de Ziua Naţională a României. 
 Toate aceste spectacole au avut menirea de a pune în lumină valoarea ansamblului nostru şi, 
spre bucuria noastă, valoarea incontestabilă ne-a fost recunoscută şi răsplătită cum se cuvine, cu 
diplome, trofee, cu preluări pe posturile de televiziune şi cu nenumărate articole laudative în presa 
scrisă şi vorbită. 
 Activităţilor de mai sus li se adaugă spectacolele prezentate pentru realizarea programului de 
venituri proprii. 
 În ciuda dificultăţilor generate de criza financiară, realizăm încasări care ne-au fost de un real 
folos în asigurarea cheltuielilor necesare în cursul anului trecut, alături de subvenţiile primite. 
 Acest capitol al veniturilor şi cheltuielilor va face obiectul obiectul părţii a II-a a prezentului 
material, şi de aceea în această primă parte ne propunem în continuare o analiză din punct de vedere 
artistic. 
 De regulă, în fiecare an primele luni(ianuarie şi februarie) cuprind în special repetiţii, având în 
vedere faptul că din cauza frigului nu se organizează pre multe manifestări şi spectacole. 
 Este perioada în care se pregătesc spectacole noi, se reîmprospătează repertoriile soliştilor, 
repertoriul coregrafic, cât şi al orchestrei şi se montează premiera cu care se atacă începutul de 
primăvară, respectiv perioada mărţişorului. 
 
 Astfel au stat lucrurile în primele două luni ale lui 2011, fără a fi exclusă participarea ansamblului 
la evenimente precum: 

- Naşterea lui Mihai Eminescu – 15 ianuarie; 
- Ziua Unirii Principatelor Române – 24 ianuarie; 
- Dragobetele – 24februarie, etc. 



Consiliul Județean Gorj             Raportul Președintelui 2011 

 

 
93 

Debutul stagiunii de primăvară a fost marcat de premiera care avut loc în 28 februarie 2011, 
spectacolul fiind transmis în direct pe postul de televiziune ETNO TV. 
 Au urmat apoi alte spectacole: 

- 1 Martie, Drobeta Turnu Severin; 
- 6 Martie, Slătioara, Vâlcea; 
- 6 Martie, Tomşani, Vâlcea; 
- 7 Martie, Tg-Jiu, spectacol dedicat femeilor gorjene. 
De fapt, întotdeauna, luna martie înseamnă începutul unui şir de-a dreptul interminabil de 

acţiuni şi spectacole pentru „Doina Gorjului”. 
 Vom însera în continuare doar spectacolele mari şi acţiunile complexe la care ansamblul nostru 
a luat parte activă. 
 Astfel lunile martie şi aprilie sunt marcate de desfăşurarea fazelor pe localitate şi pe judeţ(finală) 
ale Festivalului portului şi dansului pentru copii şi tineret „Memorial Liviu Dafinescu”. 
 Anul trecut faza finală (judeţeană) a avut loc în perioada 8-10 aprilie şi a prilejuit, pe lângă 
concursul propriu zis, un spectacol amplu susţinut de ansamblul nostru în 8 aprilie 2011. 
 Este demn de remarcat numărul mare de formaţii din judeţ prezente la festival, cât şi 
importanţa acestei competiţii în revigorarea tradiţiei dansului popular la nivelul judeţului. 
 Luna mai este marcată de regulă de următoarele evenimente: 

- Festivalul cântecului, jocului şi portului ciobănesc „Urcatul oilor la munte” de la Novaci, 
desfăşurat anul trecut în 15 mai; 

- Zilele municipiului Tg-Jiu, „Doina Gorjului” a prezentat spectacol în 19 mai; 
- Zilele municipiului Motru, spectacol susţinut în 20 mai; 
- Ziua salcâmului la Văgiuleşti, spectacol susţinut în 29 mai. 
Acestora li s-a adăugat un spectacol prezentat la Strehaia, în 22 mai, cu prilejul zilelor oraşului. 

 Luna iunie, şi mai ales începutul acesteia, coincide cu ciclul de manifestări organizate la Padeş în 
memoria Revoluţiei de la 1821 a lui Tudor Vladimirescu. 
 Aceste manifestări au culminat, anul trecut, cu un spectacol prezentat de „Doina Gorjului” la 
Padeş în data de 5 iunie. 
 Acest spectacol s-a desfăşurat după ce în prealabil fuseserăm prezenţi pe 1 iunie la Bustuchin, 
iar pe 3 iunie la Videle, ambele prezenţe fiind marcate de încasări pentru programul de venituri proprii. 
 Padeşului i-a urmat spectacole la: 

- Crasna - 12 iunie; 
- Alimpeşti – 13 iunie; 
- Ţîntăreni – 19 iunie,  

Culminând cu un spectacol la Bucureşti pe 24 iunie la Festivalul de folclor din Cişmigiu, de unde ne-am 
întors şi cu „venituri proprii”. 
 În ce priveşte luna iulie a anului 2011 putem vorbi de o încercare de a continua o iniţiativă din 
anul precedent, de a fi lună de concediu de odihnă pentru întreg personalul artistic. 
 Nu s-a reuşit integral nici de această dată, întrucât au fost acţiuni care au necesitat prezenţa 
ansamblului sau măcar a unei părţi a acestuia. 
 Astfel pe 1 iulie a fost prezentat un spectacol la Rânca pentru o delegaţie din Italia care a vizitat 
Gorjul. Pe data de 9 iulie o trupă din ansamblul nostru a întreţinut atmosfera la botezul organizat de 
Primăria municipiului Tg-Jiu pentru o fetiţă găsită la ghena de gunoi. 
 August marchează din totdeauna începutul unui şir de manifestări cultural artistice, şir ce se 
întinde pe toată perioada până la sfârşitul anului. Astfel, pe 6 august am fost cu spectacol la Tg-Logreşti. 
 Pe 19 august am prezentat spectacol la Tg-Jiu în cadrul festivalului berii. Pe 20 august – Crasna, 
pe 25 august – la Săcelu, iar pe 29 august la Tg-Cărbuneşti, în cadrul festivalului „Gena Bîrsan”. 
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 De un real succes şi de aprecieri unanime s-a bucurat „Doina Gorjului” la „Festivalul Naţional de 
Folclor Callatis” din Mangalia. 
 Astfel în 15 august am susţinut întregul festival în sensul că, dincolo de spectacolul prezentat de 
ansamblul nostru, am asigurat orchestraţia pentru toţi solişti la festival. 
 Seria succeselor a continuat apoi cu un spectacol de gală prezentat la Galaţi în 16 august în 
cadrul festivalului internaţional de folclor „Doina Covurluiului”. 
 Agenda culturală a ansamblului cât şi a judeţului aduc în primplan în luna septembrie câteva 
manifestări de referinţă alături de spectacole care apar ocazional. Astfel la începutul lunii se desfăşoară, 
de doi ani încoace festivalul folcloric de toamnă de la Rânca, sărbătoarea naşterii Maicii Domnului 
coincide cu festivalul Maria Apostol de la Runcu, a treia duminică este marcată de „Coborâtul oilor de la 
munte” de la Baia de Fier, iar la sfârşitul lunii sau la începutul lunii următoare are loc de regulă întâlnirea 
„Fiilor Gorjului” de la Bucureşti, unde ansamblul nostru este prezent de fiecare dată cu un spectacol de 
gală. 
 În 2011, aşadar, festivalul de la Rânca a prilejuit „Doinei Gorjului” prezentarea unui spectacol pe 
2 septembrie pentru ca mai apoi să fim prezenţi în 8 septembrie la Runcu, în 18 septembrie la Baia de 
Fier, iar în 24 septembrie la Bucureşti la întâlnirea fiilor Gorjului. 
Acestor spectacole li s-au adăugat şi altele dintre care amintim: 

- 4 septembrie – Festivalul de folclor de la Otopeni; 
- 9 septembrie – spectacol la Slătioara, Vâlcea; 
- 15 septembrie – spectacol la Bolboşi, cu prilejul festivalului lăutarilor gorjeni. 
De asemenea am avut onoarea ca orchestra ansamblului nostru să fie invitată să susţină prima 

zi(7 septembrie) a ediţiei I a „Festivalului cântecului popular Maria Ciobanu” de la Râmnicu Vâlcea. 
 Luna octombrie 2011 a debutat cu o săptămână de spectacole ale ansamblului nostru în cadrul 
proiectului cultural „Redescoperă Gorjul”, menit să contribuie la readucerea în actualitate, deopotrivă 
pentru gorjeni şi pentru toţi românii, a inegalabilelor tradiţii gorjeneşti (3-8 octombrie 2011). 
 Şi, ca să fie sătămâna completă, am încheiat-o cu un spectacol prezentat în 9 septembrie, în 
Piaţa Centrală a municipiului, cu prilejul zilei recoltei. 
 De asemenea, merită evidenţiat spectacolul televizat din 19 octombrie în cadrul căruia 
interpreta Reli Sanda, colaboratoare a ansamblului nostru, şi-a lansat un nou CD, precum şi festivalul de 
balade „de la Drăgăneşti la vale” susţinut integral de către ansamblul nostru la Drăgăneşti-Olt în data de 
27 octombrie 2011. 
 Luna noiembrie marchează, de fiecare dată de la reluarea festivalului concurs al cântecului 
popular „Maria Lătăreţu”, organizarea unei noi ediţii, fiecare mai reuşită decât cea anterioară. 
 Ediţia din 2011 derulată în perioada 7-10 noiembrie 2011, a fost o ediţie jubiliară prilejuită de 
împlinirea a o sută de ani de la naşterea inegalabilei interprete şi a fost cu adevărat o reuşită. A adunat 
cel mai mare număr de concurenţi din istoria festivalului, a reunit în scenă, într-un spectacol omagial cât 
şi în juriu nume de referinţă ale folclorului românesc. 
 Aceeaşi lună noiembrie a prilejuit prezenţa „Doinei Gorjului” în centrul atenţiei, în cadrul încă 
unei manifestări naţionale de excepţie: Festivalul de folclor „Ion Macrea” de la Sibiu, desfăşurat în 
perioada 16-18 noiembrie 2011, în cadrul căruia Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” a primit 
recunoaşterea unanimă a specialiştilor de a fi cel mai bun ansamblu din România. 
 Panoplia manifestărilor din aceeaşi lună a fost completată, pe lângă acţiuni de mai mică 
amploare, cu un spectacol la Drobeta Turnu Severin în 3 noiembrie şi unul la Tismana în 30 noiembrie. 
 Luna decembrie 2011, a debutat ca şi în anii anteriori cu un spectacol de amploare organizat în 
Piaţa Prefecturii, în cinstea Zilei Naţionale a României. 
 Şi de această dată spectacolul a coincis cu inaugurarea iluminatului ornamental al municipiului, 
fapt care a sporit antrenul şi buna dispoziţie a miilor de spectatori prezenţi. 
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 Am fost prezenţi de asemenea, pe tot parcursul lunii, în nenumărate spectacole prezentate în 
municipiu şi în judeţ. Dintre acestea merită evidenţiată prezenţa „Doinei Gorjului” la Padeş – 3 
decembrie şi Mătăsari - Brădet în 17 decembrie. 
 Implicarea în manifestările prilejuite de cinstirea Revoluţiei din 1989, alaiul obiceiurilor de iarnă, 
cât şi spectacolele de sfârşit de an de la Drobeta Turnu Severin, ne-au situat foarte aproape de 
„pericolul” de a ne prinde revelionul pe drum. 
 
 Manifestările evidenţiate mai sus încearcă să creioneze oglinda fidelă a activităţii Ansamblului 
Artistic Profesionist „Doina Gorjului” în cursul anului 2011. 
 A nu se înţelege că activitatea ansamblului se rezumă doar la atât. 
 Fiecare spectacol presupune zile şi săptămâni la rând de repetiţii, înseamnă muncă asiduă, cu 
nervi şi transpiraţie. 
 Este adevărat că talentul artiştilor noştri ne uşurează misiunea de fiecare dată, dar nu este 
suficient ca să înlocuiască şi dăruirea, ori perseverenţa. 
 Mai mult de atât, toate aceste acţiuni implică cheltuieli destul de însemnate şi, de aceea, folosim 
şi acest prilej să mulţumim Consiliului Judeţean Gorj pentru efortul de a ne asigura sursa majoră de 
finanţare prin subvenţiile pe care ni le alocă. 
 Oglinda activităţii anului trecut, cât şi perspectivele ce ne sunt deja conturate pentru 2012 ne 
oferă garanţia că vom putea în continuare să trecem peste eventualele obstacole încât să ducem mai 
departe tradiţia celor peste 60 de ani de existenţă a „Doinei Gorjului”. 

 

2. Biblioteca Judeţeană „Christian Tell” Gorj   

Biblioteca Judeţeană Christian Tell, instituţie publică în subordinea Consiliului Judeţean Gorj 
funcţionează în baza legii 334/2002 a bibliotecilor, îndeplinind funcţia de bibliotecă publică pentru 
comunitatea gorjeană. 

Raţiunea de a exista a bibliotecii este de a constitui, dezvolta, organiza şi comunica materialul 
bibliografic (aflat pe orice mediu de stocare) pentru comunitatea gorjeană, fără discriminare; de a 
dezvolta servicii de bibliotecă performante şi adaptate cerinţelor societăţii informaţionale pentru a 
permite unui număr cât mai mare de beneficiari să utilizeze resursele sale, indiferent de locaţie – la 
sediu sau de acasă. În acelaşi timp, biblioteca are  rolul de spaţiu cultural activ, de spaţiu de socializare 
care prin programele şi proiectele propuse, axate pe grupuri ţintă bine determinate, poate atrage noi 
categorii de beneficiari ce se vor  fideliza  în timp prin servicii de calitate, diverse, printr-o ofertă care 
combină serviciile tradiţionale cu serviciile noi de bibliotecă. Biblioteca Judeţeană reprezintă centrul 
informaţional comunitar cu cea mai acoperitoare bază de date, fiind principalul actor cultural al 
comunităţii. Valoarea Bibliotecii judeţene constă în ştiinţa prelucrării şi comunicării unităţilor 
bibliografice deţinute într-un format accesibil şi adaptat tuturor categoriilor de beneficiari existenţi şi 
potenţiali ai serviciilor sale. 

Direcţiile de acţiune pentru anul 2011 au urmărit  realizarea programelor şi proiectelor culturale 
propuse, dezvoltarea şi comunicarea colecţiilor şi asigurarea spaţiilor pentru îndeplinirea funcţiilor 
bibliotecii (secţia pentru copii). 

Pentru anul 2011 ne-am propus realizarea a 37 de proiecte, structurate în  două programe  - 
BiblioCOM – Biblioteca partenerul comunităţii şi Recuperarea identităţii locale. Preocuparea noastră  a 
fost dezvoltarea de servicii noi de bibliotecă adresate unui public ţintă bine determinat. În acest sens am 
propus şi implementat un serviciu nou, care a vizat iniţierea persoanelor vârstnice în utilizarea 
tehnologiei informaţiei şi comunicării. Programul Şi eu ştiu să utilizez computerul!  s-a bucurat de un 
adevărat succes  doar anul trecut beneficiind de el 106 persoane. Pornind de aici, am colaborat cu 
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beneficiarii noştri, dintre care o mare parte nu erau utilizatorii serviciilor noastre anterior acestui 
moment, la proiectul Poveştile Oraşului în care 10 dintre ei au învăţat şi să realizeze şi să întreţină un 
blog, dar s-au implicat şi în funcţionarea Centrului de Memorie Comunitară realizat în acelaşi proiect. 
Echipa Bibliotecii Judeţene a reuşit să organizeze şi să fie partenerul altor instituţii în scopul realizării 
proiectelor cuprinse în Agenda Culturală a Judeţului Gorj: 
1  117 ani de la naşterea Ecaterinei Teodoroiu, Evocare istorică , expoziţii de carte la sediu şi filiale-
local-14 ianuarie 2011 
2 Eminescu în conştiinţa tinerilor secolului XXI - Concurs de eseuri literare , prezentări, dezbateri, 15 
ianuarie 2011 
3. 24 ianuarie 1859 – Unirea Principatelor Dunărene - Evocare istorică,  expoziţii de carte la sediu şi 
filialel-22 ianuarie 2011 
4.  Şi eu ştiu să utilizez computerul! - Cursuri de iniţiere în utilizarea computerului pentru seniori – 
competenţe digitale. 31 ianuarie 2011 – periodic 
5. Ceainăria Bibliotecii publice - Atelier de lucru pentru sondarea nevoilor tinerilor în relaţia cu 
Biblioteca. 10 februarie 2011 
6. Bibliovoluntari, uniţi-vă! - Campanie de informare şi atragere de voluntari sub semnul anului 
internaţional al voluntariatului-local - 7-11 februarie 2011 
7. Brâncuşi, Târgu Jiu, Ansamblul Monumental Calea Eroilor prin ochii tinerilor. - Concurs de filme de 
scurt metraj realizate de elevi din Târgu Jiu, expoziţie de carte - partener firma ELTOP care ne-a oferit 
produse pentru premiere în valoare de 1000 lei-18 februarie 2011 
8. Bine ai venit primăvară! - Ateliere de confecţionat mărţişoare şi felicitări, expoziţie cu vânzare a 
produselor realizate de copii - 1-8 martie 2011 
9. Ziua internaţională a francofoniei - Deschiderea pentru public a sălii Victor Hugo. Atelier de lucru 
pentru elevi. martie 2011 
10. Ziua internaţională a poeziei. - Ateliere de creaţie şi dezbatere pentru elevi şi studenţi sub 
îndrumarea unor scriitori gorjeni - 21 martie 2011 
11. Postul bisericesc între tradiţie şi modernitate. Reţeta de post a bunicii. - Expoziţie de carte şi de 
artă culinară-  25 martie 2011 
12. Ziua mondială a sănătăţii - Dezbateri, concursuri pentru copii - 7 aprilie 2011 
13. Icoana, fereastră spre divinitate. - Expoziţie de albume de artă - 12 aprilie 2011 
14. Zilele Culturii scrise în Gorj. - Întâlniri cu editorii de carte, lansări de carte la Târgu Jiu, salon editorial 
itinerant şi întâlnire cu scriitorii gorjeni la Motru - 12-14 aprilie 2011 
15. Discursul public. - Ateliere de lucru cu tineri, deprinderea tehnicii discursului.11-15 aprilie 2011 
16. Zilele Porţilor Deschise la Bibliotecă - Complex de activităţi de prezentare a serviciilor pentru public, 
zile ale porţilor deschise la Bibliotecă. 2 ani de BIBLIONET - 18-23 aprilie 2011 
18. Presa de ieri şi de azi, între ediţia print şi cea on-line. - Expoziţie de publicaţii -3 mai 2011 
19. 9 mai, Ziua Independenţei de Stat a României, Ziua Victoriei şi Ziua Europei - Expoziţii de carte -9 
mai 2011 
20. Ziua Eroilor - Evocare istorică-local-14 mai 2011 
21. Festivalul Internaţional de Literatură „Tudor Arghezi”, ediţia XXXI. - Evocarea personalităţii literare 
a lui Tudor Arghezi, expoziţii de carte, lansări de carte - Naţional, 20-22 mai 2011 
22.  In memoriam Tudor Vladimirescu - Simpozion, expoziţie de carte-Local, judeţean-27 mai 2011 
23-. Veniţi la joacă-activităţi creative dedicate preşcolarilor şi elevilor. - 27 mai 2011 
24. Maraton în Bibliotecă - Concursuri de grafitti, premierea  micilor cititorilor fideli, povestea de seară 
la Bibliotecă., parteneri – librăria Carmen care ne-a oferit cărţi şi papetărie pentru premiere, SC APRILIA 
care ne-a oferit dulciuri-1 iunie 2011 
25. Festivitatea de deschidere a Atelierelor de Vacanţă ale Bibliotecii Judeţene „Christian Tell”  Gorj-
Prezentarea activităţilor, înscrierea participanţilor - 16 iunie 2011 
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26. Atelierele de vacanţă ale Bibliotecii Judeţene „Christian Tell” - Ateliere de lucru pe teme diferite, 
atelier de creaţie plastică susţinut de un voluntar - 1 iulie-31 august 2011 
27-Atelierul Naţional de Poezie „Serile la Brădiceni”, ediţia a XV-a - Lansări de cărţi şi de reviste, 
editarea anuarului Serile la Brădiceni, decernarea premiilor Atelierului pentru poezie şi critică literară- 6-
8 septembrie 2011 
28. Zilele Europene ale Patrimoniului- Prezentarea Proiectului POVEŞTILE ORAŞULUI - Expoziţii, 
proiecţii de filme realizate cu ajutorul utilizatorilor serviciilor bibliotecii.16 septembrie 2011 
29. De la clacă la Internet - Prezentarea deprinderilor cursanţilor seniori în utilizarea calculatorului. 
-29 septembrie 2011 
30. Din nou la şcoală! - Deschiderea noii sesiuni de cursuri pentru seniori.-3 octombrie 2011 
31. 95 de ani de la lupta de la Podul Jiului - Evocare istorică – expoziţii de carte -14 octombrie 2011 
32. Festivalul Naţional de Umor „Ion Cănăvoiu”, ediţia XVIII-a - Expoziţie de carte, salon de caricatură, 
lansări de carte umoristică -21-23 octombrie 2011 
33. 100 de ani de la naşterea privighetoarei nepereche a Gorjului, Maria Lătăreţu.  - Expoziţie de carte, 
CD, audiţii muzicale-local-7 noiembrie 2011 
34. 1 Decembrie – Ziua Naţională a României - Expoziţii de carte- 30 noiembrie 2011 
35-. Zilele Recunoştinţei - Expoziţii de carte şi fotografii -16 decembrie 2011 
36. E vremea Colindelor - Activităţi dedicate Naşterii Domnului desfăşurate cu elevi şi preşcolari. 
Expoziţii de carte. - partener  librăria M. Eminescu, ne-a oferit produse-19-23 decembrie 2011 
37. Eminescu la Floreşti - Expoziţie de carte, activităţi cu scriitori locali în comunitatea de la Floreşti-15  
iunie 2011 
38. Nicolae Diaconu, contemporanul nostru - Evocarea personalităţii scriitorului, expoziţii de carte şi 
publicaţii -  Ţicleni-10 noiembrie 2011 
39. NOAPTEA BIBLIOTECILOR - Teatrul Dramatic Elvira Godeanu, Cenaclul Columna, Colegiul Naţional 
Tudor Vladimirescu, Liceul de Muzică şi Arte Constantin Brăiloiu— 
40. Redescoperă Gorjul-Consiliul Judeţean Gorj, Muzeulul Judeţean Gorj - Concurs de cultură generală 
pe tema obiectivelor turistice ale Gorjului . 
41. Ai carte ai parte! - Concurs pentru elevii din clasele II-VIII pe baza lecturilor acestora. 
42. În aşteptarea lui Moş Crăciun - Scenetă interpretată de utilizatorii noştri sub îndrumarea 
bibliotecarelor de la Filială, premiere participanţi şi câştigători la concursul Ai carte ai parte – Filiala 
pentru Copii . 
43. Seara de jazz la Biblioteca de Artă Iosif Keber - 8 întâlniri cu proiecţii jazz- 
44-Seara de muzică şi film la Biblioteca de Artă Iosif Keber - 6 întâlniri cu proiecţii de filme şi muzică 
45-Poveştile Oraşului, grant IREX---54 beneficiari direcţi, 50 participanţi la eveniment 
46.  Lansare de carte Casa fără ferestre, Florian Saioc-Scriitorul Florian Saioc-Prezentarea volumului, 
dialog cu sala, sesiune de autografe 
47. Lansare carte Lazăr Popescu, Eşecul cartofilor cruzi-Scriitorul Lazăr Popescu - Prezentarea 
volumului, dialog cu sala, sesiune de autografe 
48. Cerc metodic Biblioteca Comunală Bărbăteşti-Biblioteca comunală Bărbăteşti - întâlnire cu 
bibliotecarii publici 
49. Lansare de carte- Sorin Popescu, Nostalgii -Primăria Tîrgu Jiu, prezentarea volumului, dialog cu sala, 
sesiune de autografe 
50. Lansare de carte, Aurel Turbăceanu, Arabii şi relaţiile româno-arabe- Prezentarea volumului, dialog 
cu sala, sesiune de autografe 
 
 Acestor proiecte li se adaugă  100 expoziţii de carte amenajate la sediul bibliotecii destinate 
prezentării colecţiilor noastre către public şi organizate pentru a marca momente importante din 
literatură, artă, istorie, ştiinţe.  
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 Proiectele culturale ale Bibliotecii Judeţene Christian Tell au atras un număr 2192 de 
beneficiari, în afara celor 9825 de utilizatori ai  serviciilor specifice de bibliotecă. 

O componentă importantă a activităţii unei biblioteci este dezvoltarea propriilor colecţii prin 
achiziţii şi donaţii, precum şi comunicarea acestora către public prin împrumut la domiciliu sau 
consultare în sala de lectură. Pe parcursul anului 2011, colecţiile bibliotecii s-au îmbogăţit cu 8232 de 
volume, 6526 din finanţare publică 1706 din donaţii. Dintre acestea 197 au fost titluri periodice. Graţie 
achiziţiei de carte care cuprinde domenii variate, necesare păstrării caracterului enciclopedic pe care 
biblioteca publică îl are, în anul 2011, Biblioteca Judeţeană Christian Tell a avut 9825 utilizatori, în 
creştere cu 461 (4,92%) faţă de anul 2010, cu o frecvenţă de 117.930 vizite, în creştere cu 4791(13,25%) 
faţă de anul 2010 . Aceştia  au împrumutat 233.875 documente, în creştere cu 27.372 (13,25%) faţă de 
anul 2010.  

Unul din obiectivele Bibliotecii Judeţene Christian Tell Gorj este accesarea de resurse financiare 
nerambursabile destinate implementării unor proiecte adaptate nevoilor comunităţii. Cum bibliotecile 
nu sunt eligibile pentru accesare fondurilor structurale, ne-am îndreptat atenţia asupra altor surse de 
finanţare – granturile oferite de Fundaţia IREX pentru bibliotecile publice din România, dar şi  
programul UE în Acţiune, măsura 1.1. Schimb de tineri.  Am depus 3 cereri de finanţare pentru 
granturile IREX, în mai multe sesiuni şi o cerere de finanţare pe programul Tineret în Acţiune. Eforturile 
echipei noastre au fost răsplătite , iar proiectul Poveştile Oraşului a obţinut finanţare în valoare de 
5700 lei de la Fundaţia IREX. Scopul proiectului a fost creşterea capacităţii persoanelor vârstnice de a 
accesa şi crea resurse digitale şi implicarea lor în păstrarea memoriei comunităţii. În timpul 
implementării proiectului (martie-septembrie 2011) 54 de persoane vârstnice au fost iniţiate în 
utilizarea computerului, 10 persoane au fost iniţiate în crearea şi dezvoltarea blogului 
http://targujiupovestileorasului.blogspot.com pe care au fost postate fotografii ale Târgu Jiului de altă 
dată, clădirile demolate de pe strada Victoria. Un alt rezultat al proiectului a fost crearea Centrului de 
memorie comunitară care a avut întâlniri săptămânale în perioada iunie-septembrie. Pe baza 
materialelor strânse cu ajutorul seniorilor implicaţi în proiect am realizat un film de prezentare a 
oraşului, aşa cum şi l-au amintit aceştia.  

 Formarea profesională continuă a angajaţilor este preocuparea oricărui manager, iar în cursul 
anului 51,51 % din angajaţi au urmat o formă de pregătire profesională – cursuri de , ITLib şi de 
dezvoltare de servicii noi de bibliotecă, marketing educaţional, Web 2.0, Accesare de fonduri europene, 
auditori pentru managementul calităţii, CCNA, Photoshop, Şcoala de vară a Tinerilor Bibliotecari. Am 
folosit oportunităţile oferite de Programul Biblionet, de ANBPR, dar şi alte programe de formare 
profesională organizate în baza unor proiecte deja finanţate, ceea ce a condus la reducerea costurilor 
destinate formării profesionale, mai ales pentru situaţiile în care cursurile s-au desfăşurat în altă 
localitate (cazarea, diurna, pentru multe inclusiv transportul au fost suportate de organizatorii 
programelor). 

Al doilea de implementare a Programului Biblionet în judeţul Gorj a fost un succes, celor 20 de 
biblioteci publice dotate cu echipamente necesare funcţionării Centrelor cu acces public li s-au adăugat 
alte 20 – 17 biblioteci publice din judeţ alături de biblioteca judeţeană şi cele două filiale ale sale. În 
acest moment judeţul Gorj are 40 de biblioteci publice dotate pentru facilitarea accesului la informaţie 
destinate comunităţilor deservite şi mijloace suplimentare care vor ajuta la dezvoltarea de noi servicii de 
bibliotecă, adaptate nevoilor, în continuă schimbare din societatea noastră. 

Cel mai important rezultat al acestui proiect este schimbarea de mentalitate produsă în rândul 
bibliotecarilor care, au redescoperit că de implicarea lor în dezvoltarea de servicii noi de bibliotecă 
depinde  în mod nemijlocit la adevărata dezvoltare a comunităţii pe care o deservesc. Bineînţeles că 
această schimbare ce se produce în bibliotecile publice din judeţ nu trece neobservată în comunitate,  
care în proporţie de 93,8% consideră că imaginea bibliotecii publice s-a schimbat, în sensul diversificării 
serviciilor oferite. 

http://targujiupovestileorasului.blogspot.com/
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Utilizatorii bibliotecilor publice din Gorj admise în programul Biblionet consideră că biblioteca 
este mai utilă cu servicii internet (93%), iar 47 % dintre aceştia au utilizat Internetul doar de când acesta 
este oferit de bibliotecile publice. Facilitarea accesului la informaţie prin intermediul internetului, 
asigurată de centrele cu calculatoare cu acces public, a condus la rezolvarea unor probleme personale 
pentru 81% dintre respondenţii utilizatori ai acestui serviciu. Aceştia şi-au rezolvat probleme legate de 
educaţie (69,2%), comunicare cu rudele din străinătate (23,5%), probleme medicale (19,2%), găsirea 
unui loc de muncă (17,2 %), calificare profesională (8,4%). 

 

3. Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ștefulescu” 

Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu”, prestigioasă instituţie de cultură subordonată 
Consiliului Judeţean Gorj prin diversitatea activităţilor şi a funcţiilor sale specifice reprezintă un reper 
esenţial în ceea ce priveşte realizarea actului cultural în spaţiul teritorial – administrativ al Gorjului, dar 
cu precădere în municipiul de reşedinţă. 

Cu o activitate fertilă şi permanentă de peste un veac, Muzeul Gorjului vine în întâmpinarea 
publicului cu proiecte, programe şi oferte cultural-educative şi de cercetare ştiinţifică din ce în ce mai 
diversificate şi mai apropiate de nevoile şi dorinţele comunităţii, promovând interesul pentru estetic, 
pentru istoria locurilor şi, mai ales, pentru curiozitatea şi ineditul informaţiilor furnizate. Rolul de 
instituţie care colecţionează, tezaurizează, conservă şi restaurează mărturiile trecutului a constituit o 
prioritate în această perioadă. Astfel, prin implicarea colectivului muzeal în actele şi manifestările 
cultural-educative din judeţ, prin realizarea expoziţiilor temporare, prin pregătirea profesională a 
specialiştilor, prin reorganizarea depozitelor şi amenajarea expoziţiei de bază a secţiei de istorie-
arheologie, dar şi prin cercetarea ştiinţifică a patrimoniului cultural local  se poate afirma că  Muzeul 
Gorjului este un important lăcaş de cultură pe piaţa culturală judeţeană. 

Pe baza Proiectului managerial privitor la dezvoltarea Muzeului Judeţean Gorj „Alexandru 
Ştefulescu”, a Listei programelor şi Proiectelor minimale proprii prevăzute pentru anul 2011, precum şi 
a Nomenclatoarelor privind principalii indicatori culturali şi economici pe anul 2011, instituţia noastră 
a desfăşurat o serie de activităţi cultural-educative şi ştiinţifice pe care le-am propus, toate racordate la 
standardele şi direcţiile principale de evoluţie ale culturii româneşti şi europene, punând în valoare şi 
dinamizând adresabilitatea către comunitate a ofertei de bunuri şi servicii culturale. Specificitatea 
acestei instituţii publice de cultură, interdisciplinaritatea acţiunilor sale cultural-educative şi, mai ales, 
adecvarea ofertelor culturale la trebuinţele şi solicitările comunităţii au determinat pentru acest interval 
temporal o participare numeroasă şi interactivă a publicului gorjean la toate activităţile muzeului. 

Corolarul acestor activităţi l-a constituit redeşteptarea interesului publicului pentru muzeu şi 
imaginea extrem de favorabilă pe care instituţia noastră şi-a creat-o în mass – media locală şi regională. 
Evoluţia instituţiei în raport cu mediul în care îşi desfăşoară activitatea şi în raport cu sistemul 
instituţional existent. 

Evoluţiile macroeconomice actuale indică faptul că pe viitor nu sunt prea mari şanse ca muzeele 
să beneficieze de finanţări generoase, indiferent dacă este vorba despre fonduri publice sau private. Nu 
este greu de preconizat că în viitorul apropiat vreun guvern copleşit de problemele care ţin de 
infrastructură, mediu, sănătate,  va aloca suficiente  resurse financiare pentru cultură. Iar, companiile şi 
donatorii din sectorul privat sunt ponderaţi când este vorba despre cheltuielile pe care le efectuează. 

Prin urmare, datoria esenţială a managerului de muzeu  este crearea unei permeabilităţi maxime 
a instituţiei pe care o reprezintă, aceasta fiind concretizată în indici uşor de evaluat cum sunt: număr de 
vizitatori şi imaginea din mass-media. Această popularitate constituie garantul existenţei viitoare, şi mai 
ales, finanţarea.  

O instituţie mediatizată autentic şi apreciată de către comunitate merită să fie susţinută 
financiar. 
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În analiza mediului instituţional extern se detaşează unele oportunităţi: dezvoltarea ascendentă, 
legături amiabile cu forul tutelar, dezvoltarea turismului, finanţarea pe bază de management de proiecte 
incluzând accesul la proiectele de dezvoltare regională şi fonduri europene. 

O scurtă trecere în revistă a oportunităţilor oferite de judeţul Gorj, din punct de vedere al 
mediului socio-economic, al infrastructurii transporturilor, dar şi al segmentului cultural-educativ, relevă 
existenţa atât a unor factori permisivi cât şi a unor puncte slabe  pentru dezvoltarea interesului  faţă de 
strategia culturală de tip muzeal. 

Astfel, din punct de vedere al populaţiei se constituie ca elemente forte nivelul ridicat de 
instruire, ponderea primordială a populaţiei majore, gradul sporit de toleranţă şi nivelul redus de 
conflicte sociale. Punctele slabe sunt atitudinea denatalistă şi o rată foarte mare a transferului de 
populaţie prin părăsirea arealelor tradiţionale.  

Infrastructura de circulaţie şi transport este diversificată, excelentă în reşedinţa judeţului, dar 
uzată moral în teritoriu. Starea precară a reţelelor de transport influenţează şi accesul turistic în zonă.  

Din punct de vedere economic, judeţul Gorj este o zonă relativ solidă, diversificată cu o piaţă de 
consum în creştere, dar ca dezavantaje se pot menţiona fluctuaţia mare a personalului din economie şi 
promovarea unui nivel de salarizare extrem de scăzut faţă de media europeană. 

Reţeaua de şcolarizare este foarte bine reprezentată în Târgu-Jiu, diversificată, iar învăţământul 
privat a început să constituie o alternativă la cel public. Însă, dotările tehnice sunt pe alocuri anacronice, 
iar oferta educaţională nu se completează în mod fericit cu cerinţele de pe piaţa muncii.    

Din punct de vedere cultural urbea de pe Jiu reprezintă un centru important cu o gamă variată în 
planul exprimării artistice şi educaţionale.  

Prezenţa teatrului, bibliotecilor, ansamblurilor artistice, muzeelor şi galeriei de artă  oferă un 
spectru larg de manifestări şi evenimente însă publicul  căror acestea se adresează este relativ limitat şi 
specializat. Modalităţile de diversificare a ofertei şi de atragere a unui public variat sunt relativ noi şi încă 
insuficiente.  

Teatrul „Elvira Godeanu” a lansat programe pentru tineret care să formeze publicului interesul 
pentru frecventarea instituţiilor de cultură.  

Procesul este de durată şi rezultatele se vor arăta lent, dar continuarea acestui cadru de 
adaptare la cerinţele publicului este obligatoriu.  

În domeniul cultural, deşi a fost elaborată o strategie culturală la nivelul judeţului aceasta este 
riguros aplicată. Majoritatea instituţiilor culturale şi, în special, muzeul sunt private de absenţa unor 
corelaţii între evenimentele culturale monitorizate de diferiţii actori culturali.  

Pentru muzeu, colaborările cu ONG-urile pot asigura o diversificare rapidă şi eficientă a 
adresabilităţii evenimentelor culturale organizate, precum şi atragerea interesului publicului către 
patrimoniul muzeal insuficient cunoscut pe care acesta îl deţine.  

Este important de observat că, în ultimii ani, dezvoltarea patrimoniului arhitectural al oraşului a 
dus la apariţia unor noi spaţii de expunere şi organizare de evenimente, cu o dotare de ultimă oră. De 
asemenea, improvizarea unor spaţii de expunere noi în cadrul unor magazine, cum sunt Interex, Lidl sau 
Kaufland, care beneficiază de un trafic de persoane foarte mare, determină ca zona de interes pentru 
publicul gorjean să se deplaseze în afara centrului civic, în spaţii considerate până nu demult lipsite de 
interes cultural.  

În aceste condiţii, absenţa unui cadru flexibil de fundamentare a ofertei culturale a muzeului va 
duce invariabil la pierderea unui public nou, interesat de un cadru modern şi divers de prezentare, dar şi 
la descreşterea publicului tradiţional, obişnuit cu vizitarea instituţiilor muzeale.  

Problemele care se ridică astăzi, în faţa managerului unui muzeu sunt multiple şi nu pot fi 
soluţionate fără o evaluare corectă a mediului în care activează instituţia sa, iar plierea lor la publicul 
larg vizitator nu se poate realiza fără contribuţia semnificativă a unor discipline noi, cum sunt 
marketingul şi relaţiile publice.     
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Unul din punctele de rezistenţă ale managementului pe anul 2011 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 2011 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. 

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, Sri 
Lanka, Quatar 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. 

Scopul reabilitării patrimoniului imobiliar a fost  acela de a asigura condiţiile pentru accesul 
publicului în sălile expoziţiei de bază sau temporare. 

În privinţa acţiunilor întreprinse pentru îmbunătăţirea promovării imaginii şi vizibilităţii instituţiei 
muzeale în mass media s-au înregistrat următoarele proiecte: 

1. Editarea de afişe, pliante, invitaţii, flyere, cataloage pentru toate acţiunile din calendar; 
2. Editarea de materiale de promovare a imaginii Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” 

(mape, bannere, indicatoare); 
3. Publicarea în săptămânalul Vertical de studii şi articole care vizează istoria şi patrimoniul 

cultural al judeţului Gorj; 
4. Editarea de pliante, cărţi poştale, realizarea de insigne, magneţi, semne de carte, cărţi de 

vizită, personalizate cu obiectivele muzeului; 
5. Studii, articole şi comunicări elaborate şi susţinute de specialiştii muzeului 
6. Gh. Calotoiu, Consideraţii asupra spiritualităţii geto-dacilor reflectate în descoperirile 

arheologice de pe teritoriul actual al Gorjului, în Litua, XIII, 2011, p. 45-62. 
7. Idem, Cultura Verbicioara în judeţul Gorj, în Buridava, VIII, 2011, p. 60-84. 
8. Idem, Epoca bronzului în bazinul mijlociu al Jiului, în Drobeta, XX, 2011, p. 27-32. 
9.  Idem, Cercetările arheologice de la „Linia a doua”, comuna Băleşti, judeţul Gorj, 

Simpozionul „Arheologia în Oltenia”, ediţia a XIII-a, Drobeta –Turnu Severin, 4 noiembrie 
2011. 
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10. Gh. Calotoiu, Adina Cotorogea, Cercetări arheologice în aşezarea din perioada bronzului 
târziu de la Pârâul Boia, comuna Jupâneşti, judeţul Gorj, în Litua XIII, 2011, p. 33-43. 

11. Mădălin Chiţinu, Dumitru Hortopan, Gh. Calotoiu, Unelte de piatră şlefuită din colecţiile 
Muzeului „Alexandru Ştefulescu”, Tg-Jiu, judeţul Gorj, în Litua XIIII, 2011, p.19-32. 

12. Ion Catană, Cea de-a 23 Conferinţă anuală a CIDOC (Comitetul Internaţional pentru 
Documentare al ICOM) – Sibiu –Muzeul Naţional Brukenthal,  4-9 septembrie 2011, Aspecte 
de inventar informatic la Muzeul Gorjului. 

13. Idem, A XXVI-a ediţie a sesiunii ştiinţifice „Istoria şi cultura oraşului Câmpulung Muscel şi a 
zonei înconjurătoare. Restaurarea şi conservarea în judeţul Argeş. Realizări şi perspective”. 
Muzeul Municipal Câmpulung Muscel, 29-30 septembrie 2011.Colecţia de clişee pe sticlă Ion 
Popescu Voiteşti – geolog, aflate în patrimoniul Muzeului Judeţean Gorj „Alexandru 
Ştefulescu” – conservare preventivă;   

14. Idem, Simpozionul „Pedagogie muzeală”, Muzeul Regiunii Porţile de Fier – Drobeta Turnu-
Severin, 24-25 noiembrie 2011, Parteneriat între Şcolile Gorjului şi Muzeu; 

15. Vasile Marinoiu, Consideraţii privind viaţa spirituală în nordul Olteniei în epoca romană, 
Simpozionul „Arhelogia în Oltenia”, ediţia a XIII-a, Drobeta Turnu Severin, 4 noiembrie 2011; 

16. Valentin Dumitru Pătraşcu, Regulamentul privind organizarea administrativă a Dobrogei, în 
Litua, nr. XIII/2011, p. 101-114; 

17. Idem, Muzeul Gorjului şi rolul său în viaţa culturală (1894-2010) în Buridava, nr. VIII/2010, p. 
303-310; 

18. Idem, Personalităţi culturale şi politice în vizită la Muzeul Gorjului, în Historica, nr. 
1(14)/2011, p. 37-41; 

19. Valentin Dumitru Pătraşcu, Adina Gabriela Cotorogea, Muntenegru – istorie şi geopolitică, în 
Litua, nr. 13/2011, p. 183-208. 

 În decursul anului 2011 patrimoniul mobil al muzeului s-a îmbogăţit cu 188 bunuri culturale 
obţinute din donaţii şi cercetare de teren care aparţin domeniilor etnografie, istorie, arheologie şi ştiinţe 
naturale, 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 2011, în peste 133 de 
apariţii în presa scrisă, 31ştiri radio, 53 ştiri TV şi 12 emisiuni TV. 

 

4. Şcoala Populară de Artă Târgu-Jiu  

Punerea în valoare şi gestionarea ofertei de bunuri şi servicii culturale ale Şcolii Populare de Artă 

Târgu-Jiu, diversificarea ofertei sale culturale 

Criza economică generalizată  şi-a pus amprenta de o manieră semnificativă şi asupra activităţii 
Şcolii Populare de Artă Tg-Jiu şi în anul 2011, al treilea an consecutiv de la începutul acestui fenomen 
atât de dramatic, resimţit nu doar de economia şi finanţele ţării ci, practic, de absolut toate segmentele 
funcţionale  ale statului nostru. 

Cu toate acestea, datorită luării la timp a unor măsuri organizatorice inspirate, dublate de 
eforturile deosebite ale întregului colectiv, la finele anului 2011, evidenţele financiar-contabile, de 
resurse umane sau de secretariat au creionat o imagine cert pozitivă pentru absolut toate  domeniile de 
activitate ale Şcolii, adică: 

- domeniul educaţiei  permanente şi a formării continue de interes comunitar, segmentul 
principal de activitate al Şcolii; 
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- domeniul activităţii de conservare şi transmitere a valorilor artistice ale comunităţii gorjene, 
precum şi ale patrimoniului cultural local, naţional şi universal, în care instituţia este 
actant/operator în Agenda Culturală a judeţului Gorj; 

- activitatea de instituţie de spectacole a Şcolii Populare de Artă, pentru teatrul de păpuşi 
(Trupa Pinocchio), pentru muzica cultă (Orchestra de Cameră Lyra Gorjului) şi pentru folclor 
scenic (Ansamblul folcloric “Maria Lătăreţu”). 

Dezvoltarea explozivă şi atât de complexă  a Şcolii în ultimii ani, prin triplarea numărului de elevi, 
a numărului secţiilor externe şi a disciplinelor, dar şi prin dobândirea caracterului de instituţie de 
spectacol prin amintitele deja formaţii de muzică cultă, de teatru de păpuşi şi de folclor scenic, ca şi prin 
asumarea calităţii de organizator sau partener în organizarea unui număr impresionant de programe şi 
proiecte din Agenda Culturală a Gorjului, precum şi rezultatele calitative şi cantitative  fără precedent 
intrate deja în conştiinţa publică, au creat Şcolii Populare de Artă un statut special, ea fiind considerată 
la această oră drept una dintre cele mai importante instituţii culturale şi de educaţie artistică de la 
nivelul judeţului, cu o complexitate a ofertei de servicii unică nu doar în Oltenia ci, probabil, în ţară. 

Colaborarea exemplară cu absolut toate instituţiile culturale judeţene, cu autorităţile publice 
locale, regionale şi centrale, cu aşezăminte culturale din mediul rural şi urban al Gorjului şi nu 
numai, cu instituţii de învăţămînt de toate gradele, cu agenţi economici, organizaţii 
nonguvernamentale culturale sau cu alte entităţi din Gorj, din ţară şi străinătate, s-a concretizat 
întrun număr record de protocoale/acorduri de parteneriat/convenţii de colaborare, numărul 
total al acestora ajungând, la finele lui 2011, la cifra de 65, fără a mai vorbi de sutele de 
colaborări ocazionale, neoficializate prin semnarea unor acorduri, contracte, parteneriate. 
 Astfel, pentru anul 2011  s-a reuşit un grad de acoperire din venituri proprii a 

cheltuielilor instituţiei în procent de 22,32%, procent cu siguranţă unul record, măcar pentru Oltenia 
culturală. Concret, suma pe care au reuşit să o strângă oamenii Şcolii, din taxe pentru activităţile de 
instruire, din prestări de servicii culturale, din vânzări de bilete la spectacolele Ansamblului „Maria 
Lătăreţu”, ale Teatrului de Păpuşi „Pinocchio” şi de la concertele Orchestrei de Cameră „Lyra Gorjului”, 
se ridică la 358.191 lei, altă cifră record, aproape egală cât veniturile proprii realizate de celelalte patru 
instituţii culturale din subordinea Consiliului Judeţean Gorj. 

În domeniul Educaţiei permanente, segmentul principal de activitate al instituţiei trebuie 
evicenţiat că numărul de cursanţi înregistraţi la începutul anului de învăţământ 2011- 2012, la sediul 
central şi la cele 38 de secţii externe este unul cu doar 8 cursanţi mai mic decât cel din anul precedent: 
1885. Tot aici  la acest capitol s-a reuşit reducerea semnificativă a cheltuielilor  pe beneficiarul/cursant: 
de la 853 lei/cursant în 2009 la 620lei/cursant în 2010 şi 608 lei /cursant în anul 2011. 

În privinţa ofertei educaţionale pusă la dispoziţia comunităţii gorjene, trebuie menţionat că în 
satisfacerea  cererii venită din partea membrilor comunităţii, dar şi din raţiuni ţinând de strategia 
culturală a judeţului Gorj, Şcoala Populară de Artă derulează nu mai puţin de trei programe, totalizând 
un număr de 24 de proiecte educaţionale: 

Un program pentru meşteşugurile tradiţionale (Brăţara de Aur) care înglobează 11 proiecte 
mici (1 împletituri, 1 machete, 3 cusături, 2 olărit şi 4 iconărit), 1 mediu (arta lemnului) şi  1 mare 
(ţesut); 

-  Un program care are ca obiect folclorul scenic, muzical-coregrafic, datinile şi obiceiurile, 
(Tradiţii Gorjeneşti) conţinând  2 proiecte mici (grupuri vocale şi ansambluri de obiceiuri), 2 proiecte 
medii (1canto popular şi 1 proiect grupuri instrumentale şi tarafuri) şi 3 proiecte mari (instrumente 
populare, ansambluri folclorice şi dansuri populare); 

-    Un program al artelor culte (Ars Litua) cuprinde activităţi de instruire grupate în 2 proiecte 
mari (canto classic şi canto muzică uşoară/folk şi instrumente) şi 2 proiecte medii (arte vizuale şi 
balet/dans modern). 
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În funcţie de cerere, mai precis de solicitările venite din teritoriu, de strategiile de dezvoltare şi 
de acoperirea cu cadre de specialitate a activităţilor în diverse zone, cursurile de instruire în domeniul 
artelor populare şi culte, precum şi al meşteşugurilor tradiţionale, sunt organizate atât la sediul central 
din Tg-Jiu, cât şi în cele 38 de secţii externe, din tot atâtea localităţi urbane şi rurale ale Gorjului. Astfel, 
din cele 92 de cursuri deschise de Şcoala Populară de Artă în anul de instruire 2011-2012, 30 
funcţionează la sediul central sau în alte locaţii din Tg-Jiu, iar 62 funcţionează în oraşele şi satele 
judeţului. 

Pentru o cât mai bună informare asupra acestui segment de activitate al şcolii se cuvine să 
precizăm că taxele de şcolarizare sunt unele modice. În comparaţie cu cele practicate de instituţii 
similare din alte judeţe ele sunt, poate mai mici. De fapt, aceasta şi explică afluxul neaşteptat de mare 
de solicitări venite din partea celor care vin să urmeze cursurile Şcolii. Mai trebuie precizat un aspect 
deloc de neglijat, anume acela că, din raţiuni de strategie culturală, câteva din cursuri sunt scutite de 
taxe de şcolarizare. Este vorba de meşteşugurile tradiţionale, grupurile şi ansamblurile de datini şi 
obiceiuri, ca şi cursurile de învăţare a câtorva instrumente tradiţionale, în prag de dispariţie: braci, 
contrabas, ţambal, vuvă. 

Dinamica dezvoltării ofertei de servicii pe linia educaţiei permanente - în condiţiile în care putem 
vorbi în câţiva ani de o triplare a numărului secţiilor externe, a cursanţilor, a paletei de discipline din 
programa şcolară - , ca şi rezultatele excelente obţinute în concursurile judeţene, regionale şi naţionale 
ori în confruntările cu publicul şi cu specialiştii, ne îndreptăţesc să considerăm că acest segment de 
activitate al Şcolii Populare de Artă Tg-Jiu, ca dimensiuni cel mai important în comparaţie cu instituţiile 
similare din ţară, este unul aducător de performanţe profesionale şi, în egală măsură, de sume 
consistente aduse la bugetul de venituri proprii  al instituţiei. 

...Trecând la activitatea de operator cultural, realizator (în regie proprie şi/sau în colaborare) 
de proiecte din Agenda Culturală a Consiliului Judeţean Gorj, dar şi în alte proiecte culturale de 
importanţă locală, (producţii artistice: spectacole/concerte, expoziţii, târguri, vernisaje, cercetări, 
studii, activităţi de recunoaştere a localităţilor cu istorii vechi de cultură şi educaţie, de recunoaştere şi 
premiere a meritelor şi contribuţiei majore a unităţilor administrativ teritoriale şi a altor instituţii în 
revigorarea şi dezvoltarea actului cultural, în promovarea culturii şi tradiţiei, în revigorarea 
meşteşugurilor, promovarea imaginii cultural-artistice a judeţului nostru şi creşterea gradului de 
atracţie, interes şi preocupare a beneficiarilor pentru domeniile specifice de activitate ale instituţiei şi 
activităţii cultural-educative în general), Şcoala Populară de Artă a fost implicată în anul 2011 în nu mai 
puţin de 317 proiecte, în cadrul programelor “Obârşii, identităţi, tradiţii” (pentru manifestări de artă şi 
civilizaţie tradiţională, de spiritualitate creştină etc.), precum şi “Columne gorjene” (pentru manifestări 
de arte culte). 

Vom începe o sumară enumerare, mai întâi cu reprezentarea Gorjului în afara graniţelor sau la 
evenimente cultural internaţionale, organizate în ţară şi la care formaţiile, interpreţii, creatorii, dar şi 
obiectele de artă popular şi cultă create de aceştia au participat. 

Astfel, în luna februarie, la iniţiativa Departamentului pentru românii de pretutindeni din cadrul 
Guvernului României, o formulă restrânsă din Ansamblul “Maria Lătăreţu” a efectuat un turneu de 10 
spectacole în comunităţile româneşti din zona Vidin – Bulgaria. Dincolo de succesul obţinut, solii 
cântecului românesc tradiţional au adus şi o sumă considerabilă în bugetul de venituri proprii.  

Patru luni mai târziu, soliştii vocali şi instrumentişti, orchestra şi formaţia de dansuri a 
Ansamblului amintit mai sus au fost prezenţi la Festivalul Balcanic de Folclor de la Ostrelj (Bor), Serbia – 
PetrovDanFest. Au participat ansambluri de muzică şi dansuri tradiţionale din  trei localităţi oltene şi din 
comunităţi de pe Valea Timocului sârbesc şi bulgar. Ca de fiecare dată, ansamblul nostru a evoluat în 
finalul Festivalului, obţinând aprecierea unanimă a spectatorilor, juriului şi organizatorilor. 

Tot în luna iulie, formaţia de fluieraşi şi ansamblul de dansuri din Dragoteşti, secţie a Şcolii 
Populare de Artă, împreună cu câţiva solişti vocali şi instrumentişti dintre elevii şcolii, coordonaţi de 
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profesorii şi instrumentiştii Ştefan Popescu şi Constantin Stana, au participat la Festivalul Internaţional 
de Folclor de la Heidelberg, Germania, la invitaţia Fundaţiei Culturale Al.I.Cuza, condusă de profesorul 
Iosif Herlo. 

În luna august, două tarafuri din Gorj organizate pe lângă Şcoala Populară de Artă,au ieşit în prim 
planul muzicii tradiţionale, la nivel naţional. Astfel, taraful Cristi Geagu Cătăroiu, din Tismana, a 
participat, împreună cu managerul instituţiei, la Festivalul Internaţional româno-irlandez Drumurile lui 
Leşe, organizat la Târgu Lăpuş de Societatea Culture Ireland, condusă de Peter Hurley şi avându-l ca 
director de festival pe Grigore Leşe. Zece zile mai târziu,  Taraful Gorjului (un fel de selecţionată a 
câtorva dintre cei mai vestiţi lăutari din Pârău de Pripor şi Tismana) a reprezentat Oltenia la Festivalul 
Naţional al Tarafurilor şi Fanfarelor Ţărăneşti de la Suceava, organizat de Muzeul Etnografic la Bucovinei 
şi Cotidianul Jurnalul Naţional şi avându-l ca director de proiect tot pe maestrul Grigore Leşe. Tot aceeaşi 
formaţie a concertat la Bucureşti, în sala Muzeului Naţional al Ţăranului Român, cu ocazia prezenţei 
marelui etnomuzicolog Laurent Aubert, custodele Arhivelor internaţionale de muzică populară de la 
Geneva, însoţit de ambasadorul Elveţiei, chiar de Ziua Naţională a acestui stat.  

În a treia săptămână a lui august  a avut loc Tabăra muzicală internaţională de vară de la Târgu-
Jiu, organizată de instituţia noastră, la care un număr de 30 elevi târgujieni, elevi ai profesorilor Viorica 
Sârbu, Aurel Popescu şi Narcis Iacob au beneficiat de cursuri de măiestrie susţinute de pianista 
Veronique Thual Chauvel din Franţa, sprijinită la vioară de fiica sa, Claire Chauvel. 

Izbânda incontestabilă în privinţa prezenţelor internaţionale este dată de tot de Tarfaul Gorjului, 
care, între 6 şi 9 octombrie a susţinut două concerte extraordinare, prezentate de etnomuzicologul 
Speranţa Rădulescu, la Forumul Internaţional România,  organizat de Ambasada României în Austria, 
Institutul Cultural Român de la Viena, Academia Austriacă de Ştiinţe – Institutul de Romanistică şi Arhiva 
Internaţională de Etnomuzicologie, Universitatea de Muzică şi Arte din Viena etc. Succes excepţional. 

În luna noiembrie, cu ocazia Festivalului Naţional al Cântecului Popular MARIA LĂTĂREŢU, 
ansamblul omonim al Şcolii, a avut ca invitaţi în recitalul susţinut în prima zi a festivalului interpreţi 
vocali şi instrumentali din Bulgaria şi Serbia, împreună cu trei conducători ai unor asociaţii  culturale ale 
românilor de peste Dunăre: Iovan Petrovici, preşedintele Asociaţiei pentru cultura românilor şi vlahilor 
“Valea Timocului” din Republica Serbia; Ivo Gherghiev, preşedintele Asociaţiei etnicilor români din 
Bulgaria şi Plamka Liubomirova, liderul Asociaţiei Vlahilor din Bulgaria. Acord complex de parteneriat 
pentru următorii trei ani, cu Plamka Liubomirova. 

În luna decembrie artistul plastic Armand Landh, expert al instituţiei, a trecut Dunărea la Vidin, 
participând la ediţia inaugurală  Taberei Internaţionale de Pictură din oraşul bulgăresc amintit mai sus. 
Succesul acestei ediţii a născut idea repetării, în aceeaşi componenţă, a unui astfel de proiect şi în Oraşul 
lui Brâncuşi. 

Am lăsat pentru finalul acestor enumerări marile noastre proiecte culturale, realizate de Şcoală 
în parteneriat cu autorităţile publice judeţene şi municipale, precum şi cu intituţii subordonate acestora. 
Simpla lor enumerare este relevantă: Sărbătoare Eminescu, Evocarea „Pururi uniţi sub tricolor”, „Curtea 
cu Prieteni” (ianuarie), Salonul de iarnă al artelor populare, Brâncuşiana, Sărbătoarea Dragobetelui la 
Poarta Sărutului (februarie), Spectacolul aniversar „Cântec din Ţara Jiului de Sus”, Filocalia, Salonul de 
primăvară al fotografiei de artă (martie), Festivalul portului şi dansului gorjenesc „Liviu Dafinescu”, 
Pastorala Floriilor, Sarbatoarea Sfântului Gheorghe în Dealul Teleştiului (aprilie), Cântec pentru Europa, 
Ghermanul, Zilele Târgu-Jiului, Festivalul Naţional de Literatură „Tudor Arghezi”, Festivalul de folclor 
„Tinere talente” din Rovinari, Festivalul „Pe fir de baladă” (mai), Gorjul istoric şi cultural, Logodna vinului 
cu ulcica, Festivalul de romanţe „Sara pe deal” (iunie), Festivalurile folclorice de la Polovragi, Stejari, 
Turceni, Bustuchin, Drăgoteşti (iulie), evocarea „Răsunet în Poiana lui Mihai Viteazul”, Festivalul de folk 
şi baladă „Poarta Sărutului”, Târgul meşterilor populari din România (august), Atelierul Naţional de 
Poezie „Serile la Brădiceni” şi Festivalul „Coborâtul oilor de la munte” (septembrie), Festivalul naţional de 
umor „Ion Cănăvoi” (octombrie), Festivalul Cântecului Popular Românesc „Maria Lătăreţu”, In 
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Memoriam Nicolae Diaconu, Expoziţia „Artă şi meşteşug” (noiembrie), Zilele de Literatură Valentin 
Taşcu, Memorialul Titu Rădoi, Alaiul obiceiurilor de iarnă, Zilele Recunoştinţei (decembrie). 

Referitor la formaţiile cu statut profesionist, care aduc Şcolii şi statutul de instituţie de 
spectacole – Trupa de păpuşari profesionişti “Pinocchio”, Orchestra târgujiană de Cameră “Lyra 
Gorjului” şi Ansamblul “Maria Lătăreţu”, trebuie menţionat de la bun început că tustrele colectivele 
acestora au depus eforturi deosebite pentru a realiza, în penuria de materiale şi fonduri băneşti a 
acestei perioade, producţii artistice de o calitate care să satisfacă beneficiarii acestor activităţi, 
realizând, în acelaşi timp, un aport de venituri extrabugetare care a permis traversarea cu bine a acestei 
perioade de mare criză economică.  

  Cu două premiere realizate în luna mai şi, în afara stagiunii, cu încă o microstagiune de spectacole 
în aer liber la finele lunilor iulie şi august, în Târgu-Jiu, Trupa de Păpuşari Profesionişti “Pinocchio” a 
oferit copiilor Gorjului un număr de 98 de spectacole,  urmărite de aproape 8.000 de spectatori,  
încasările  însumând 26.507 lei. Aceasta, în condiţiile în care  biletul de spectacol a fost menţinut de 4 
ani neschimbat (3 lei) , în timp ce trupele particulare din Petroşani, Vâlcea şi Craiova, cu piese de o 
valoare îndoielnică, cu decoruri şi recuzită minimaliste, practică tarife de 5 lei/spectator. 

Îmbucurător este faptul starea de disciplină şi climatul de muncă, de bună colegialitate şi 
întrajutorare în rândul trupei s-a schimbat simţitor în bine, lucru care dă certitudinea unor progrese 
serioase în viitor.  

Orchestra de Cameră “Lyra Gorjului”, cu un număr de 20–25 de membri, toţi colaboratori pe baza 
contractelor de drepturi de autor, este ameninţată de ceva vreme cu disoluţia, întrucât de mai bine de 
un an şi jumătate, Primăria şi Consiliul Local Tg-Jiu, care au asigurat în cea mai mare parte, vreme de 4 
ani,  finanţarea acestei formaţii, au refuzat s-o mai facă, începând cu vara lui 2010. 

În ciuda promisiunilor repetate, anume că Lyra, singura formaţie de muzică cultă de la nivelul 
acestui judeţ, va fi recunoscută ca formaţie reprezentativă pentru mişcarea muzicală gorjeană şi 
finanţată, ca atare, din subvenţie separată acordată de Consiliul Judeţean Gorj, nimic nu a schimbat 
această stare de lucruri, concertele anilor 2010 (parţial) şi 2011 fiind asigurate în totalitate din bugetul 
propriu de venituri proprii al instituţiei. Cum în ultimele luni situaţia financiară a SPA s-a înrăutăţit, şirul 
concertelor lunare a fost întrerupt de la începutul anului şi până acum, reluarea activităţii formaţiei fiind 
pusă sub semnul întrebării.  

În sfârşit, Ansamblul Folcloric “Maria Lătăreţu”, formaţie considerată profesionistă în mod bizar, 
câtă vreme nu are nici un angajat cu normă de bază, ci numai câţiva colaboratori pe baza Legii 8/1994 a 
drepturilor de autor, este cel care aduce în schimb venituri considerabile la bugetul instituţiei, provenite 
din prestările de servicii culturale, artistice şi de divertisment. În plus, formaţia este o adevărată oglindă 
a Şcolii, contribuind la consolidarea prestigiului ei, la popularizarea celor mai buni elevi şi profesori şi la 
atragerea a numeroşi tineri înspre activităţile instituţiei. 

 
Vizibilitatea Şcolii Populare de Artă; colaborarea şi parteneriatele cu alţi parteneri culturali din ţară şi 

străinătate  

Preocupările pentru o cât mai bună vizibilitate a Şcolii au constituit o constantă în activitatea a 
managerului şi a echipei de marketing cultural a acestuia.  

Excelenta comunicare cu mass-media, dublată de un marketing agresiv (prin conferinţe de 
presă, comunicate, afişe, pliante, panouri, bannere, roll-up-uri, clipuri radio şi tv etc.), dar şi 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 gorjenilor, 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.  
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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, Uniunea Caricaturiştilor Români, 
UNITER, EUROED etc.  

Faptul că în 2010 întregul colectiv al instituţiei, de la manager la ultimul angajat, a păstrat o 
atitudine constructivă şi responsabilă în activitatea profesională proprie şi în relaţiile interumane, fără a 
îngreuna câtuşi de puţin efortul comun de menţinere în normalitate a activităţii de aici, este garanţia că 
nici în viitor nu se întrevăd aici probleme nedorite şi complicate de rezolvat. 

 

5. Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Tradiționale Gorj 

Centrul pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj este un aşezământ cultural 
care funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Gorj. 

În baza atributiilor profesionale, în cursul anului 2011 CJCPCT a avut funcţionalitatea de: 
- centru ştiinţific si metodologic pentru aşezămintele culturale din judeţ (case de cultură, cămine 

culturale, centre culturale, universităţi populare), pe care le coordonează, monitorizează, consiliază şi 
sprijină profesional, logistic şi, după caz, financiar, în realizarea politicilor culturale locale; 

- centru cultural pe segmentul cultură populară şi cultură de performanţă (festivaluri şi 
concursuri folclorice, literare, muzicale, coregrafice, de teatru, de umor; târguri ale meşterilor 
populari, revitalizare obiceiuri şi tradiţii; tabere de cercetare etnofolclorică; tabere de creaţie 
artistică; saloane şi expoziţii de artă populară, plastică, fotografică, cinematografică; editare şi sprijin 
de specialitate pentru editarea de reviste culturale, studii, albume, pliante etc.). 

În realizarea acestei misiuni instituţionale, CJCPCT şi-a propus redimensionarea activităţii sale, 
pornind de la următoarele obiective imediate: 

- amplificarea dimensiunii de centru ştiinţific şi metodologic; 
- instituirea unui sistem relational reciproc avantajos cu administratiile publice locale, 

asezăminte si institutii culturale din teritoriu si din afara lui, organizatii sindicale, organisme 
neguvernamentale nationale si internationale cu preocupări în domeniu, alte entităti predispuse a 
sustine material proiecte culturale;       

- cresterea vizibilitătii institutiei printr-o mai bună strategie media si promovarea adecvată la 
nivel regional, national şi international a imaginii sale şi a imaginii culturale a Gorjului; 

- eficientizarea activităţii segmentului de editură, astfel încât acesta să fie capabil, în timp, să 
realizeze venituri propri în cuantum de circa 5% din total buget; 

- atragerea de noi surse de finantare prin ofertă de servicii, realizare de parteneriate cu instituţii 
şi organisme diverse, precum si prin accesare de fonduri guvernamentale pentru sustinerea unor 
proiecte culturale asumate de institutie. 

În 2011, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj a 
colaborat, fie în calitate de organizator principal, fie în aceea de partener / coproducător, cu toate 
instituţiile, aşezămintele şi organizaţiile culturale locale si/sau nationale care au avut ca adresabilitate 
directă comunitatea Gorjului, dar si cu o serie de institutii din afara granitelor tårii. Astfel, împreună 
cu Muzeele de Artă din Silistra şi Ruse – Bulgaria, Uniunea Artistilor Plastici si Academia de teatru, 
muzicå si arte plastice din Chisinåu (Rep. Moldova) a organizat cea de-a VI-a ediţie a Festivalului 
internaţional de arte vizuale ,,Gorjfest”, iniţiind proiectul transfrontalier ,,Vecinii”, care a cuprins: 
Expoziţia personală de pictură Iordan Kissiov (Bulgaria), Expozitia personalå de picturå Eric 
Perjovschi (Rep. Moldova), Tabăra şi Salonul internaţionale de arte vizuale - toate desfăşurate la Tg-
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Jiu şi în Gorj. De asemenea, în 8 martie 2011, la Muzeul de artå din Ruse (Bulgaria), institutia a 
organizat Expozitia de artå plasticå, artå popularå si artå fotograficå ,,Acaså la Brâncusi”, iar la 
invitatia Cabinetului europarlamentarului Marian Jean Marinescu, la 1 decembrie 2011, Expozitia de 
fotografie artisticå ,,Acaså la Brâncusi”, la Parlamentul European (Bruxelles). 

Noua strategie media a cuprins ca module principale urmåtoarele: 
- identificarea şi promovarea manifestărilor cu potenţial de brand ale instituţiei: Festivalul 

internaţional de literatură ,,Tudor Arghezi”, Târgul meşterilor populari din România, Tabăra şi Salonul 
internaţionale de arte vizuale ,,Gorjfest”, Festivalul naţional de umor şi Salonul naţional de caricatură 
,,Ion Cănăvoiu”; 

- apelarea, într-o proporţie mult mai mare ca până acum, la presa online, atât datorită creşterii 
continue a mediilor digitale, cât şi posibilităţii de transmitere în timp real a mesajului instituţional;  

- mărirea expunerii mediatice în presa locală şi regională; 
- stabilirea de relaţii de lungă durată cu reporteri locali şi naţionali, specializaţi în probleme de 

cultură; 
- întocmirea unui dosar de presă care să cuprindă informaţii esenţiale despre manifestările 

eveniment; 
- transmiterea regulamentelor principalelor evenimente pe site-uri specializate în domeniul 

cultural; 
- realizarea site-ului de prezentare (company-profil) al CJCPCT Gorj şi editarea revistei 

electronice de informaţie culturală ,,Proverbum”, primul conţinând informaţiile ,,reci” despre 
activitatea instituţiei, iar revista fiind o cronică la zi a evenimentelor materializate. 

Instituţia nu a beneficiat si nu beneficiază de sediu propriu, funcţionând în baza unui acord în 
spaţiile DJCCPCN Gorj. Printr-un Protocol formal încheiat cu DJCCPCN Gorj, în august 2011 s-a stabilit 
ca locatie pentru Biblioteca de specialitate a Centrului Sala de conferinte a Directiei, iar în decembrie 
2011, la parterul acelaiasi institutii s-a inaugurat Colectia de artå contemporanå GORJFEST, 
cuprinzând peste 70 creatii de picturå si sculpturå mica realizate în ultimii 3 ani de participantii la 
acest eveniment. 

Proiectele instituţiei s-au realizat în diverse locatii, în Tg-Jiu şi judeţ, în alte judeţe şi în alte ţări.  
 
Cele 7 programe şi proiectele aferente anului 2011, au fost:  
1. PROGRAM ,,MARKETING ŞI MANAGEMENT CULTURAL” - relaţia cu teritoriul 
* Proiecte realizate în Program: 
a. CULTURA GORJULUI ÎNTRE CERERE ŞI OFERTĂ 
- Conceperea, completarea şi evaluarea Chestionarului ,,Conştientizarea nevoilor culturale de 

către membrii comunităţii locale” în zona Negomir, Drågotesti, Slivilesti, Bolbosi, Boråscu, Ionesti, 
Turceni si Måtåsari, în cadrul Taberei de cercetare, cu scopul cunoaşterii categoriilor de beneficiari; 
rezultatele acestuia au stat la baza unei scrisori metodice transmise autorităţilor din zonă în vederea 
realizårii politicilor culturale locale. 

b. AGENDA CULTURALĂ A JUDEŢULUI 
- Sprijinirea aşezămintelor în întocmirea Agendei locale, compatibilizarea acesteia la nivel de 

judeţ, tipărirea şi promovarea ei la nivel judeţean şi naţional. 
c. ÎNFIINŢAREA DE NOI CENTRE CULTURALE în zone de tradiţie şi/ sau oportunitate culturală, 

care să permită atât deconcentrarea activităţii cât şi transformarea aşezămintelor respective în 
instituţii cu responsabilităţi metodice şi culturale zonale: 

- conceperea şi transmiterea către Consiliile locale ale unor Regulamente-cadru pentru 
înfiinţarea Centrelor Culturale Hurezani, Runcu; 

- reînfiintarea Casei de culturå Ţicleni. 
d. STRATEGII ŞI POLITICI CULTURALE ÎN GORJ  
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- Continuarea organizării Seminarului metodic cu titlul de mai sus; 
- Conceperea, completarea şi transmiterea în teritoriu a modelului de Fişe culturale pentru 

fiecare localitate; 
- Conceperea şi transmiterea către Consiliile locale a 5 scrisori metodice cuprinzând 

recomandări relative la legislaţia specifică în vigoare, programe minimale ale aşezămintelor, 
modalităţi de realizare a unor proiecte culturale, programe de perfecţionare profesională la nivel 
central etc.; 

- Sprijinirea aşezămintelor culturale din teritoriu în demersul de înfiinţare/ reînfiinţare/ 
revitalizare a unor formaţii artistice: {teatru (Novaci şi Turceni), folclor (Băleşti, Stoina, Ioneşti, 
Hurezani)} şi de organizare a unor festivaluri noi (Crasna, Motru, Runcu);  

- Revitalizarea activităţii Universităţilor populare din Motru, Baia de Fier, Săcelu. 
- Monitorizarea şi coordonarea activităţii aşezămintelor din judeţ prin: întâlniri la sediul 

instituţiei, scrisori metodice, deplasări în teritoriu, parteneriate în organizarea de manifestări;  
- Realizarea tuturor manifestărilor planificate în teritoriu (festivaluri, concursuri, tabere de 

cercetare şi creaţie, târguri ale meşterilor populari etc.); 
- Sprijinirea în întocmirea documentatiei si avizarea de specialitate pentru accesarea de 

fonduri prin Programul prioritar national pentru reabilitarea cåminelor culturale din localitåtile: 
Plopsoru, Tântåreni, Stejari, Baia de Fier, Alimpesti, Hurezani, Ciuperceni, Licurici, Samarinesti, Aninoasa, 
Såulesti, Cåpreni, Turburea si Brånesti. În urma evaluårilor de la nivelul MDRT, au fost avizate primele 10 
dosare, fiind respinse, din varii motive, administratiile publice din Såulesti, Cåpreni, Turburea si Brånesti; 

 
2. PROGRAM ,,RĂDĂCINI” - Conservarea şi promovarea culturii tradiţionale a Gorjului: 

* Proiecte realizate în Program: 
a. CONSERVAREA MEMORIEI CULTURALE A GORJULUI 
- realizarea ediţiei a V-a a Taberei anuale de cercetare etnofolclorică ,,C-tin Brăiloiu”, în zona 

Negomir, Drågotesti, Slivilesti, Bolbosi, Boråscu, Ionesti, Turceni si Måtåsari; 
- realizarea monografiei localităţilor Scoarta si Rovinari, a monografiilor ,,Elvira Godeanu – O 

poveste de pe Jiul de Sus” si ,,Arhivistii” , a culegerii de strigåturi,,Mândrulitå de la Baia”, a 
romanului autobiografic ,,Guranii” de Vasile Cåråbis, a Albumului ,,Mesteri gorjeni” si a studiului 
,,Ritualul mortii si al înmormântårii în Gorjul de Nord” (ca prin rezultat stiintific al Taberei de 
cercetare etnofolcloricå) – la editura institutiei, precum si asigurarea suportului de specialitate 
pentru editarea  monografiei Ansamblului ,,Doina Gorjului”, a Culegerii de ,,Piese populare 
instrumentale gorjenesti”, precum si a monografiilor localitătilor Aninoasa si Pestisani; 

- revitalizarea meşteşugurilor tradiţionale prin organizarea a 6 târguri: Târgul meşterilor 
populari olteni, Târgul meşterilor populari copii, Târgul meşterilor populari din România (cu 
participare internaţională), Târgul meşterilor populari de la Rânca, Târgul mesterilor populari gorjeni 
(înfiintat în octombrie 2011, în cadrul Proiectului ,,Redescoperå Gorjul”, Târgul de Mos Nicolae;  

- derularea, în calitate de organizator principal a 22 dintre festivalurile şi concursurile folclorice 
prevăzute în Agenda Judeţului în: Tg-Jiu, Tg-Cărbuneşti, Novaci, Tismana, Crasna, Polovragi, Baia de 
Fier, Stăneşti, Ciuperceni, Leleşti, Stoina, Stejari, Runcu, Hurezani, Dănciuleşti, Cătunele, Bustuchin, 
Godineşti, Săcelu, Bolboşi, Rânca, Motru; 

- participarea, ca şi coorganizator, la desfăşurarea Festivalului cântecului popular românesc 
,,Maria Lătăreţu” (logisticå, secretariat, premii, Simpozionul National ,,Maria Låtåretu - 100 ani de 
cântec popular românesc”); 

- participarea, ca partener, la desfăşurarea festivalurilor folclorice de la Rovinari, Turceni, 
Negomir, Bumbeşti-Jiu şi Drăgoteşti; 

- organizarea, de majoritatea localităţilor de reşedinţă din Gorj, a unei Sărbători comunitare 
anuale (Zilele localităţii, Fiii satului, nedeie, obicei, datină, hram etc.); 
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- continuarea editării publicaţiei ,,Revista Jiului de Sus” ca organism al aşezămintelor din 
teritoriu şi a revistei de specialitate ,,Crinul satelor”; 

- 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; 

- organizarea primei editii a Zilelor Culturii Populare în Gorj (12-15 august 2011;  
- organizarea Expoziţiei de bannere ,,Meşteri şi meşteşuguri în Gorj” şi itinerarea acesteia în Tg-

Jiu si Rânca, si a expoziţiei de artå popularå ,,Odinioarå, pe Jilturi”;     
- realizarea Simpozionului naţional ,,Satul românesc, sat european”, la Arcani şi Baia de Fier; 
- sprijinirea apariţiei unor reviste ocazionale specializate în promovarea specificului cultural 

local la Baia de Fier, Dănciuleşti, Săcelu, Bustuchin, Stăneşti; 
- completarea Băncii de date a culturii tradiţionale a Gorjului; 
- finalizarea si inaugurarea Arhivei clasice si electronice a CJCPCT Gorj; 
- inaugurarea Bibliotecii de specialitate ,,Al. Doru Serban”, cuprinzând circa 600 studii de 

folclor local si national si peste 400 volume de beletristicå;  
- înfiintarea micro-colectiei de artå popularå româneascå (peste 50 exponate donate de 

participantii la Târgul mesterilor populari din România, editia 2011);  
- realizarea de Fise culturale complete (text si imagine) pentru 12 localitåti si promovarea 

acestora prin vizionare directå la Panoul video aflat în incinta institutiei; 
- conceperea, participarea si coordonarea manifestårilor culturale din ,,Såptåmâna turismului 

gorjean” (3-10 oct. 2011) din cadrul Proiectului ,,Redescoperå Gorjul”; 
- realizarea textului si a imaginilor foto pentru ,,Albumul turistic” si ,,Harta turisticå” ale 

Gorjului, în cadrul aceluiasi Proiect.   
b. MUZEE ŞI COLECŢII MUZEALE SPECIALIZATE / MIXTE 
- Infiinţarea Muzeului Civilizatiei Montane de la Plopu, Novaci. 
 
 3. PROGRAM ,,GORJUL CULTURAL” - Conservarea şi promovarea elementelor de patrimoniu 

cultural imaterial din judeţ 
* Proiect realizat în Program: 
a) S.O.S. PATRIMONIUL CULTURAL IMATERIAL GORJENESC 
a) Stabilirea elementelor fundamentale, documentarea şi începerea întocmirii unei Hărţi a 

patrimoniului cultural imaterial al Gorjului care să cuprindă practici, reprezentări, expresii, 
cunoştinţe, abilităţi, împreună cu instrumentele, obiectele, artefactele şi spaţiile asociate lor, 
cântece, dansuri, jocuri populare, obiceiuri, ritualuri, sărbători, meşteşuguri şi tehnici tradiţionale, 
tezaure umane vii etc.; 

b) Completarea exponatelor aflate la Muzeul Crucilor de la Măceşu, restaurarea celor deja 
existente. 

 
4. PROGRAM ,,DUPĂ BRÂNCUŞI” - Dezvoltarea structurilor şi elementelor culturii de 

performanţă 
* Proiect realizat în Program: 
a) ACASĂ LA BRÂNCUŞI 
- Crearea/ amplificarea dimensiunii internaţionale a principalelor evenimente organizate de 

CJCPCT:  
* Festivalul internaţional de literatură ,,Tudor Arghezi”: participanţi creatori din România, 

Azerbaigean, Turcia, Serbia, Bulgaria, Germania; 
* Târgul meşterilor populari: România, Camerun, Bulgaria, Moldova, Siria; 
* Festivalul naţional de umor şi Salonul de caricatură ,,Ion Cănăvoiu”: România, Moldova, 

Ucraina, SUA şi Quatar.  
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* Gorjfest - Tabără şi Salon internaţionale de arte vizuale: România, Moldova, Ucraina, 
Bulgaria, Franta, Germania, Serbia, Spania, Turcia; 

- Diversificarea paletei festivalurilor din Gorj, prin organizarea/ continuarea organizării unor 
manifestări altele decât folclorice: Festivalurile de teatru de la Novaci şi Tg-Jiu, Festivalul de umor de 
la Turceni, Festivalul de teatru şi umor de la Brăneşti, Zilele culturii scrise, Festivalurile de muzică 
religioasă şi de romanţe de la Ţânţăreni; 

- Participarea, ca partener în organizare şi în acordarea de premii în bani, la desfăşurarea altor 
festivaluri: Atelierul naţional de poezie ,,Serile la Brădiceni” şi Festivalul naţional de folk şi baladă 
,,Poarta sărutului”;    

- Continuare şi amplificarea manifestării ,,Corala târgujiană”, ca unică modalitate de revitalizare 
a mişcării corale din Gorj (11 formaţii); 

- conceperea, coordonarea si desfåsurarea manifestårilor din cadrul Proiectului ,,Redescoperå 
Gorjul”, initiat de Consiliul Judetean Gorj (3-10 oct. 2011); 

- realizarea spectacolelor tematice ,,Tudor Vladimirescu” si ,,177 ani de teatru în Tg-Jiu” la Casa 
Moangå, respectiv Casa Måldåråscu din Tg-Jiu; 

- inaugurarea Colectiei de artå contemporanå GORJFEST, cu peste 70 tablouri si sculpturi 
realizate în editiile succesive ale Festivalului, donate Centrului de plasticieni din România, Bulgaria, 
Ungaria, Serbia, Moldova, Ucraina, Franta, Germania, Spania, Turcia, Elvetia, Italia, Argentina, Peru, 
Columbia, Canada, Japonia etc.; 

* Realizarea a 15 expoziţii diverse (artă plastică, fotografică, populară), în judeţ şi în afara 
acestuia, în cadrul proiectului ,,Vecinii” şi al altor proiecte: Tg-Jiu, Craiova, Silistra si Ruse (Bulgaria), 
Bruxelles (Parlamentul European); 

* Mentinerea si sprijinirea financiarå adecvatå a Editurii CJCPCT, în 2011 realizându-se – cu 
fonduri propri ori finantare de la autori sau institutii – un numår de 22 cårti, albume si publicatii: 
Agenda culturalå a Judetului Gorj (2011); Viorel Surdoiu, Contextul desprinderii de haos, poezii; Ion 
Cepoi, Elvira Godeanu - O poveste de pe Jiul de Sus, monografie; Tudor Arghezi - 11 poezii, album 
bilingv; Titu Zålog, Incursiune în via¡a satelor comunei Bobu, monografie; Mihail Pasere, Monografia 
Rovinarilor; Vasile Arimia, Arhivistii, monografie; Ion Popescu Brådiceni, Ritualul mortii si al 
înmormântårii în Gorjul de Nord, studiu monografic; Mirela Drågånescu, Mândrulitå de la Baia, 
culegere de strigåturi; Vasile Cåråbis, Guranii, roman;  Mesteri gorjeni, album; Gorjfest 2011, album; 
Månåstirea Crasna, album; revistele: ,,Jiului de Sus”; “Portal Måiastra”; “Bilete de papagal”; 
“Hazul”;“Onoare si jertfå”; “Crinul satelor”; “Lada de zestre”, Baia de Fier; “Vestitorul”, Stånesti; 
“Serile la Brådiceni”; “Såcelata”, Såcelu.   

   
5. PROGRAM ,,PROMOVAREA TURISMULUI CULTURAL, ISTORIC ŞI RELIGIOS”  
* Proiect realizat în Program: 
a. GORJUL ISTORIC ŞI PITORESC 
- avansarea unei propuneri către Consiliul Judeţean Gorj în sensul înfiinţării (prin P.O.R. şi cu 

sprijinul Ministerului Turismului), la Tg-Jiu sau variante (Tismana, Polovragi, Novaci) a unui Centru 
naţional de informare şi promovare turistică a Gorjului, cu personal de specialitate angajat;  

- asigurarea documentării pentru editarea unei Hărţi a nedeilor, târgurilor şi bâlciurilor 
organizate de-a lungul unui an în Gorj. 

 
6. PROGRAM ,,PROMOVAREA ŞI SUSŢINEREA EXCELENŢEI ÎN DOMENIUL VIEŢII SOCIAL-

CULTURALE GORJENE” 
*Proiect propus în Program: 
a. PREMIILE DE EXCELENŢĂ ALE CONSILIULUI JUDEŢEAN GORJ 
Obiectiv: 
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- sensibilizarea Consiliului Judeţean Gorj în instituirea şi acordarea anuală a unor Premiilor de 
excelenţă unor personalitåti ale culturii gorjene. 

 
7. PROGRAM ,,ŢARA LUI BRÂNCUŞI” - Promovarea naţională şi internaţională a imaginii 

Gorjului prin amplificarea brand-urilor existente şi crearea altora noi 
* Proiect realizat în Program: 
a. EUROPA DE-ACASĂ 
- menţinerea şi amplificarea festivalurilor, saloanelor, taberelor şi târgurilor internaţionale 

organizate de CJCPCT în Gorj; 
- organizarea de expoziţii de artă plastică, populară, fotografică în alte judeţe şi în ţări ale U.E. 

(Craiova, Rm. Vâlcea, Silistra si Ruse - Bulgaria, Bruxelles (Belgia); 
- amplificarea schimburilor culturale internaţionale prin contacte directe cu instituţii/ 

organisme culturale din străinătate: Muzeele de artă din Silistra şi Ruse - Bulgaria, Societăţile 
culturale ,,Eminescu” şi ,,Arcaşul” (Cernăuţi, Ucraina), “Apoziţia” (Germania), Uniunea Scriitorilor din 
Moldova, Uniunea Scriitorilor din Serbia, Uniunea Scriitorilor din Azerbaigean, Uniunile Artiştilor 
Plastici din Moldova, Bulgaria şi Ungaria, Serviciul cultural al Ambasadei Franţei la Bucureşti şi 
Fundaţia Paulimage (Paris, Franţa), Fundaţia culturală ,,Doina” din Rotterdam (Olanda), Federaţia 
Internaţională a Artiştilor Fotografi, Asociaţia culturală româno-italiană din Bologna (Italia), Centrul 
Cultural româno-bulgar din Vidin (Bulgaria); 

- participarea (concepere si coordonare program) la realizarea proiectului ,,Redescoperå 
Gorjul”, organizând printre altele, pentru prima data în Tg-Jiu, douå spectacole nocturne având ca 
tematicå ,,Tudor Vladimirescu si Tg-Jiul” si ,,177 ani de teatru în Tg-Jiu”;   

-includerea în Agenda culturală anuală a instituţiei şi a Gorjului - precum şi în orice alte pliante 
şi albume de prezentare a ţinutului - a unor informaţii despre potenţialul turistic al judeţului. 

CJCPCT Gorj fiind un aşezământ cultural de drept public aflat sub autoritatea Consiliului 
Judeţean Gorj, finanţarea sa s-a realizat din alocaţii acordate din bugetul instituţiei administrative 
judeţene. Prin contractul de management, managerului i s-a solicitat, ca si criteriu de performantå, 
realizarea unor venituri propri în procent de circa 5% din total buget.  

Situaţia fondurilor a fost următoarea: 
a) Buget de venituri aprobat: 457.000 lei;  
b) Buget de cheltuieli realizat: 443.000 lei; 
c) Venituri propri propuse a se realiza: 25.000 lei. 
d) Venituri propri realizate: 29.000 lei (116%), provenite din: 
- activitate editorialå; servicii culturale; accesare si finalizare Proiect ,,Tabere internationale de 

artå plasticå”, derulat de Ministerul Culturii; accesare si finalizare proiect finanţare directă a Premiilor 
,,Opera Omnia” din cadrul Festivalului ,,Tudor Arghezi” de cåtre Uniunea Scriitorilor din România. 
Cuantumul surselor atrase si al veniturilor propri, stabilit de autoritate la 5% din total buget a fost 
realizat asadar în procent de 6,5 %. 

Menţionăm că sumele obţinute au fost virate în contul RO41TREZ33621330250XXXXX 
aparţinând Consiliului Judeţean Gorj, ele nefiind utilizate de Centru si nealocate acestuia dupå 
încasare. 

La nivelul perioadei raportate, subvenţia anuală pe manifestările la care instituţia a fost 
organizator principal a acoperit în general circa 40% din cuantumul real presupus de organizarea şi 
desfăşurarea acestor evenimente, motiv pentru care CJCPCT Gorj a trebuit să atragă alte surse în 
completare care au reprezentat aproximativ 60% din total. 

În realizarea strategiei sale, CJCPCT Gorj s-a bucurat de sprijinul financiar al Consiliului Judeţean 
Gorj prin Programul de finanţare nerambursabilă a manifestărilor culturale cuprinse în Agenda 
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anului 2011, completat de încheierea şi derularea de acorduri de parteneriat cu instituţii şi 
aşezăminte culturale din Gorj, din ţară si din afara ei. 

Considerăm că programele şi proiectele menţionate anterior şi-au dovedit eficacitatea 
preconizată, în cea mai mare parte răspunsul comunităţilor (aici, atât în accepţiunea de grup social, 
cât şi în aceea de grup specializat într-un domeniu sau altul al culturii şi artei) fiind cel asteptat. 
Argumentăm aceasta prin: 

* opinii de presă – scrisă si vorbită – favorabile institutiei si proiectelor sale; 
* creşterea interesului pentru dezvoltarea fenomenului cultural local din partea autorităţilor 

administrative:  
- înfiinţarea de formaţii de teatru de amatori la Novaci, Brăneşti şi Turceni;  
- înfiinţarea de noi festivaluri: Cåtunele (festival folcloric); 
- organizarea de sărbători comunitare, fie cu prilejul unor hramuri şi nedei locale, fie cu acela al 

aniversării patronului localităţii sau al atestării documentare: Ciuperceni, Stăneşti, Brăneşti, 
Ţânţăreni, Dănciuleşti, Polovragi, Turceni, Bustuchin, Logreşti, Alimpeşti, Băleşti, Crasna, Motru, 
Ţicleni, Tg-Cărbuneşti, Rovinari, Tg-Jiu, Săcelu, Bumbeşti-Jiu; 

- editarea de monografii sau pliante ale localităţilor: Rovinari, Scoarta, Crasna;  
- înfiinţarea de muzee/ colecţii muzeale: Plopu/ Novaci;  
- reînfiinţarea Casei orăşeneşti de cultură Ticleni, dispărută din peisajul cultural gorjean din anul 

1993;  
- solicitarea de sprijin în înfiinţarea de noi centre culturale: Runcu, Hurezani;  
- solicitarea de sprijin pentru înfiinţarea, pe un proiect al Primăriilor Peştişani şi Câlnic, finanţat 

prin PNDR, măsura 3.1.3., a două Puncte locale de informare turistică pe zona de nord-vest a 
judeţului; 

* reînvierea unor tradiţii populare locale aflate pe cale de dispariţie: 
- Dragobetele:  Motru, Rovinari, Tg-Cărbuneşti, Bumbeşti-Jiu, Turceni, Baia de Fier, Băleşti, 

Bărbăteşti, Bâlteni, Bolboşi, Brăneşti, Bustuchin, Căpreni, Câlnic, Ciuperceni, Crasna, Leleşti, Licurici, 
Logreşti, Muşeteşti, Padeş, Roşia de Amaradia, Săuleşti, Scoarţa, Stejari, Ţânţăreni, Urdari; Lăuatul 
fetelor: Bărbăteşti, Săuleşti; Drăgaica: Crasna; Ciumarca: Drăgoteşti; Piţărăii/ Colindeţul: în 
majoritatea localităţilor judeţului. 

*  celebrarea unor momente din calendarul religios şi agricol şi organizarea de nedei: 
- Sf. Trifon: Ciuperceni; Floriile: Stånesti, Bålcesti; Sf. Gheorghe: Bolboşi, Bumbeşti-Jiu, Bustuchin, 

Crasna, Muşeteşti, Samarineşti, Stoina, Turcineşti, Teleşti; Sf. Petre: Ciuperceni; Sf. Ilie: Polovragi, 
Jupâneşti, Samarineşti, Schela; Sf. Maria Mare: Albeni, Brăneşti, Bărbăteşti, Bolboşi, Bustuchin, 
Cătunele, Ioneşti, Leleşti, Plopşoru, Scoarţa, Slivileşti, Stoina, Urdari, Ţicleni, Turburea, Turcineşti; Sf. 
Maria Mică: Bărbăteşti, Brăneşti, Cătunele, Leleşti, Licurici, Negomir, Padeş, Samarineşti, Scoarţa, 
Slivileşti, Turcineşti; Cârstov/ Înălţarea Sfintei Cruci: Albeni şi Negomir; Sf. Paraschiva: Alimpeşti, 
Bărbăteşti, Bâlteni, Cătunele, Padeş, Săuleşti, Slivileşti, Stejari, Runcu, Teleşti, Turceni, Văgiuleşti; 
Vovidenia: Stejari; Sărbătorile dealului/ Sfinţirea viilor: Runcu; Sărbătoarea florii de salcâm: 
Văgiuleşti, Urdari; Ziua cireşului: Turcineşti. 

* creşterea numărului de meşteri populari, datorată în bună măsură desfăşurării celor 6 târguri 
anuale. Pentru prima dată sunt înregistrati oficial peste 190 mesteri în activitate, iar la Târgul 
meşterilor populari din România (Tg-Jiu, august 2011) au expus 16 artizani locali. 

* creşterea interesului pentru organizarea de expoziţii de artă populară locală: Licurici, 
Bumbeşti-Piţic, Ciuperceni, Drăgoteşti, Turburea, Ioneşti, Samarineşti, Bărbăteşti, Jupâneşti; 

* organizarea de târguri locale ale creatorilor populari: Tismana, Rovinari; 
* sporirea contactelor dintre elita culturală locală şi cea naţională sau internaţională, prin 

festivalurile, concursurile, târgurile, saloanele, taberele naţionale şi internaţionale organizate de-a 
lungul unui an. 
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IV. PROTECȚIE SOCIALĂ 

 

1. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului - Gorj 

În cursul anului 2011 , DGASPC Gorj şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu prevederile 
strategiilor naţionale în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei drepturilor copilului şi a „Strategiei 
judeţene în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului pentru perioada 2007-2013 şi Planului  
judeţean de restructurare/închidere a instituţiilor rezidenţiale pentru persoanele adulte cu handicap”, 
aprobate de către Consiliul Judeţean Gorj prin Hotărârea nr. 22 din 21.03.2008. 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj realizează şi asigură la nivel 
judeţean aplicarea măsurilor, politicilor şi strategiilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, 
familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror alte 
persoane aflate la nevoie . 

Activităţile 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. 

 
1.1.  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; 
- 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: 
 

1.1.1. 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 73 de copii şi 43 de mame, numărul de beneficiari la 
31.12.2011  fiind de 32 copii şi 17 mame; 

- 4 centre de zi – două în Tg.Jiu, unul la Novaci şi unul la Tg.Cărbuneşti (toate în cadrul unor 
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complexe de servicii), în care au beneficiat de servicii un număr total de  97 de copii aflaţi în familii care 
nu le pot asigura prin resurse proprii condiţii corespunzătoare de îngrijire şi educare, la 31.12.2011 
numărul de beneficiari fiind de 70 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  30 gravide, aflate în situaţie de risc de abandon, nr. la 31.12.2011 fiind de 
12. 
     În cursul anului 2011 ca urmare a sesizărilor primite din partea unităţilor sanitare din judeţul Gorj, 
Biroul de îngrijire de tip rezidenţial copii a înregistrat un singur caz de abandon in secţia Maternitate Tg-
Jiu. Pentru copilul nou-născut s-a dispus plasament la AMP. 
    Un alt nou-născut  părăsit de mama a fost semnalat in Maternitatea Bucur. Mama are domiciliul in jud. 
Gorj, dar nu a fost identificata. Pentru copil s-a instituit PRU intr-un centru specializat din subordinea 
DGASPC Bucureşti, sect.4, copilul având probleme de sănătate. 
    Au fost înregistrate 32 de cazuri cu risc de abandon din care: 10 mame au solicitat sa fie găzduite 
împreună cu copiii lor intr-un centru maternal (Tg- Jiu, Novaci, Tg-Cărbuneşti). 15 copii au fost integraţi în 
familie, cazurile fiind propuse pentru monitorizare la domiciliu împreună cu autorităţile locale. 
   Pentru 2 cazuri s-a instituit plasament  la Centrul de primire şi evaluare în regim de urgenţă pentru 
copilul abandonat sau părăsit în maternitate  Tg-Cărbuneţti. 
   Un caz cu risc de abandon a fost referit la DGASPC Mehedinţi, pentru monitorizare în familie. Cazul a 
fost închis deoarece copilul a decedat in spital a treia zi de la naştere. 
    Un caz a fost referit la DGASPC Dolj, pentru copil s-a instituit PRU la AMP din jud. Dolj, mama acestuia 
având probleme grave de sănătate. 
   Un alt caz a fost referit la Primăria Băileşti, jud. Dolj, pentru monitorizare. 
   Pentru un copil nou-născut s-a instituit plasament la AMP, deoarece mama nu avea posibilitatea să-l 
crească, iar pentru un alt caz a fost instituit plasament la familia extinsă, mama copilului având probleme 
psihice. 
   Au fost semnalate 19 cazuri cu risc social din care 14 mame au dorit integrarea în familia naturală, 
asumându-şi responsabilitatea creşterii şi îngrijirii copilului la domiciliu, cazurile au fost monitorizate in 
familie, 3 mame împreună cu copiii lor au fost găzduite în Centru Maternal, iar 2 cazuri a fost referite la 
DGASPC Mehedinţi, şi DGASPC Argeş,  pentru monitorizare. 
   Au fost înregistrate 14 gravide predispuse să-şi abandoneze copii sau nu aveau sprijinul familiei de a 
duce sarcina la bun sfârşit din care: 6 gravide au fost găzduite în Centrul Maternal ( Tg-Jiu, Novaci, Tg-
Cărbuneşti), iar 8 cazuri au fost monitorizate la domiciliu. 
  A  fost înregistrată situaţia unui copil de 3 ani, lipsit de ocrotirea părintească, internat în secţia pediatrie, 
fiind însoţit de sora sa de 13 ani. Cazul a fost propus pentru monitorizare în colaborare cu  poliţia şi 
autoritatea locală. 
     În vederea monitorizării evoluţiei copilului aflaţi în dificultate (cu risc de abandon/risc social, gravide) 
de prevenire a abandonului şi separării copilului de familia sa,  au fost efectuate vizite, concretizate în 
rapoarte de vizită. În cursul anului 2011 au fost închise 18 cazuri. 
     Au fost întocmite rapoarte de evaluare inițială privind situaţia cuplului mama-copil/gravide.  Părinţii au 
fost informaţi şi orientaţi în legătură cu tipurile de servicii şi soluţiile alternative, s-au oferit informaţii cu 
privire la Legea 272/2004 privind promovarea şi protecţia drepturilor copilului şi  au fost responsabilizaţi 
cu privire la creşterea şi educarea copilului. 
    S-a colaborat prin întâlniri periodice cu asistenţii sociali/ persoane cu atribuţii de asistenţă socială din 
unitatea sanitară pentru instrumentarea cazurilor care prezintă risc de abandon al copilului. 
    S-a colaborat cu reprezentanţii autorităţilor locale din teritoriu în vederea monitorizării situaţiei socio-
familiale a minorelor gravide/mame, cuplului mamă-copil. 
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  Au fost organizate cursuri de instruire cu un nr. de 13 asistenţi sociali/persoane cu atribuţii de asistenţă 
socială din cadrul a unui nr. de  6 unităţi medicale care gestionează prevenirea abandonului in spital. 
Sesiunea s-a desfăşurat în luna  septembrie 2011. 
    În cursul anului 2011 au fost efectuate  documentele necesare în vederea iniţierii procedurii de 
repatriere în conformitate cu H.G. nr.1443/2004 privind metodologia de repatriere a copiilor români 
neînsoţiţi şi asigurarea măsurilor de protecţie specială în favoarea acestora (anchete sociale, programe  
de revenire şi monitorizare pentru minorii români aflaţi neînsoţiţi sau în dificultate pe teritoriul altui stat, 
acordul de repatriere, plan individual de intervenţie, etc) -   5 cazuri noi, iar  un caz a fost referit la 
DGASPC Mehedinţi. 
    S-a continuat monitorizarea evoluţiei copilului după repatriere pentru un nr. de 3 cazuri. 
     În urma monitorizării s-a constatat că minorii pot rămâne în familie, cazurile fiind închise. 
 
1.1.2. Acordarea de sprijin material/financiar pentru prevenirea abandonului şi instituţionalizării. 

În cursul anului 2011 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  28 copii, în valoare totala de 24.360 lei, 

- Asociaţia “Rumanesch kanner an der Nout”- s-au susţinut lunar un număr de   24 copii , în valoare 
totală de 33.600 lei. 
 Compartimentului Integrare Europeană şi Suport Comunitar i-au fost repartizate spre analiză şi 
rezolvare în cursul anului 2011: 
      - 107  de sesizări, petiţii şi adrese dintre care  88 de la persoane fizice şi 21 de la instituţii 
publice/ong-uri. 

 De asemenea cu sprijinul Asociaţiei « Inimi de gorjeni » au fost  desfăşurate o serie de activităţi 
pentru sprijinirea copiilor  prin următoarele programe: 
         ,,ŞCOALA PENTRU TOŢI” – activităţi de sprijinirea elevilor şi studenţilor inclusiv a studenţilor din 
sistemul de protecţie al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj. Programul a 
finanţat achitarea de taxe de studiu, taxe de cazare, achiziţionarea de uniforme şcolare, rechizite, etc. 
Persoane sprijinite : 19  Valoare fonduri: 5826 lei 
         ,,ŞANSA LA VIAŢĂ” activităţi de sprijinirea familiilor lipsite de posibilităţi financiare în vederea 
efectuării unor tratamente în străinatate, achiziţionarea de medicamente, ochelari, proteze, etc. 
Persoane sprijinite : 16 Valoare fonduri: 5964 lei 
         ,,AJUTOARE DE URGENŢĂ” Familiile nevoiaşe au beneficiat de ajutoare alimentare, îmbrăcăminte, 
achitarea unor datorii restante la energie electrică, gaze, lemne de foc, materiale de construcţie pentru 
refacerea unor locuinţe, etc. Persoane sprijinite : 40.  Valoare fonduri: 3497 lei 
      ,,DACĂ CREZI ŞI SPERI, MOŞ CRACIUN VINE LA TINE!” au fost sprijiniţi cu produse specifice de Crăciun 
copii şi adulţi cu handicap din familii sărace din judeţ. 
 Persoane sprijinite : 100 Valoare fonduri: 1000 lei 
         ,,ACŢIUNI COMUNITARE” – Prin intermediul acestui program se urmăreşte implicarea activă în viaţa 
comunităţii.  Persoane informate : peste 2000  Valoare fonduri: 3289 lei  
 Sursa fondurilor: Asociaţia Inimi de Gorjeni 
            *Campania ,,Europa nu iubeşte violenţa” – 
 În perioada 05-09.05.2011 s-a desfăşurat  Campania ,,Europa nu iubeşte violenţa” – campanie ce 
a marcat ziua de 9 mai – Ziua Europei. Campania a fost inţiată de Grupul de lucru consultativ cu atributii 
în prevenirea şi combaterea violenţei în familie, din care face parte şi Asociaţia Inimi de Gorjeni. La 
această camopanie au participat aproximativ 200 de copii de la 3 şcoli din municipiul Tg-Jiu: Şcoala 
Generală Alexandru Ştefulescu, Şoala Generală Gheorghe Tătărăscu şi Şcoala Generală Sfântul Nicolae.  
             *Concursul Judeţean ,,Picături de lumină” ediţia 2010-2011 
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 DGASPC Gorj organizează  anual în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj, un concurs 
judeţean, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului intitulat ,,Picături de Lumină”, editia a III-
a. La acest concurs au participat 15 şcoli din Judeţul Gorj precum şi elevii care se află în sistemul de 
protecţie al DGASPC Gorj. Din Municipiul Tg-Jiu au participat 5 scoli generale cu aproximativ 400 de 
elevi. 
             * Cupa Suseniului” pentru persoanele cu dizabilităţi. 
 DGASPC Gorj a  organizat în data de 27/09/2011 editia a VI-a, a Competiţiei sportive ,,Cupa 
Suseniului” pentru persoanele cu dizabilităţi. Această competiţie s-a desfăşurat în cadrul Complexului de 
Îngrijire şi Asistenţă Suseni unde au participat persoane cu dizabilitaţi atât din sistemul rezidenţial cât şi 
persoane neinstituţionalizate. 
          Sumă acordată : 600 lei, pentru acoperirea cheltuielilor efectuate cu ocazia desfăşurării 
evenimentului Sursa fondurilor : Asociaţia Inimi de Gorjeni  
 
1.1.3. 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 şi specialişti din cadrul biroului rezidenţial, care au 
desfăşurat activităţile de pregătire a reintegrării familiale pentru un număr de 103 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 38 de 
tineri.  De asemenea, în toate cazurile, s-a făcut monitorizarea copiilor reintegraţi în familie (vizite, 
contact cu autorităţile locale, consiliere). 
 
1.1.4. 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 440 reevaluări ale situaţiei  sociale a copiilor aflaţi la AMP 
ceea ce a dus la:  

- 18 deschideri de procedură privind adopţia naţională, un nr. de 13 copii fiind încredinţaţi în 
vederea adopţiei.               

- 8 reintegrări în familia naturală 
- 2 integrări socio profesionale 
- 163 menţineri ale măsurilor de protecţie specială. 
- 1 copil a beneficiat de măsură de protecţie pe raza altor judeţe 
- 1 plasament familial 
Fiecare caz nou intrat în serviciu a beneficiat de abordare personalizată prin centrarea pe nevoile 

copilului, fiind întocmite un număr de  4 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  4  Planuri individuale de protecţie. 

Pentru formarea continuă au fost realizate instruiri în grup şi individuale pe teme legate de 
specificul activităţii: 

- Evoluţia pe etape de dezvoltare a copilului cu dizabilităţi; 
- Îngrijirea copilului cu dizabilităţi; 
- Pregatirea copilului pentru reintegrarea în familia naturală; 
- Identificarea de către asistentul maternal profesionist a modificărilor 

comportamentale ale copilului; 
- Pregatirea copilului preşcolar şi şcolar pentru adopţie. 
În vederea monitorizării activităţii asistenţilor maternali au fost efectuate un număr de peste 540 

vizite şi 126 de evaluări anuale ale asistenţilor maternali profesionişti. 
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1.1.5. Acordarea  de asistenţă şi sprijin consiliilor locale în vederea înfiinţării de „Consilii Comunitare 
Consultative” şi instruirea membrilor acestor consilii. 

Au fost organizate cursuri de instruire cu 73 membrii ai consiliilor comunitare şi 51 de asistenţi 
sociali sau persoane cu atribuţii de asistenţă socială din cadrul a  61 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. Au avut loc 3 sesiuni de 
instruire ce s-au desfăşurat în luna decembrie  2011.  

 
1.1.6. Implementarea standardelor pentru formarea de deprinderi de viaţă independentă în serviciile 
de protecţie de tip rezidenţial a copilului şi sprijinirea tinerilor care părăsesc sistemul de protecţie al 
copilului în vederea integrării socio-profesionale. 

Fiecare copil/tânăr din sistemul rezidenţial are întocmit un Program de intervenţie specifică pentru 
dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă, care este pus în practică şi reevaluat de personalul de 
specialitate care asigură îngrijirea şi educarea acestora, la fiecare trei luni. Fiecare tânăr este evaluat şi 
consiliat în vederea integrării socioprofesionale, atât de personalul serviciului cât şi la AJOFM Gorj unde 
sunt luaţi în evidenţă la intrarea în centrul pentru formarea de deprinderi de viaţă independentă. 

De asemenea Serviciul pentru dezvoltarea deprinderilor  de viaţă independentă organizează 
periodic acţiuni de consiliere şi de informare a tinerilor în vederea pregătirii acestora pentru ieşirea din 
sistemul de protecţie. În acest sens în anul 2011 au fost întocmite şi depuse 18 dosare pentru căutare loc 
de muncă şi şomaj şi  reactualizate, 8 dosare pentru solicitare de locuinţă socială la Primăria Tg.Jiu pentru 
tinerii care nu au posibilitatea revenirii în familie iar alte 20 dosare pentru locuinţă  au fost completate. 

Tinerii au participat însoţiţi la bursele locurilor de muncă şi la întrunirile organizate la AJOJM; li s-au 
făcut cunoscute locurile de muncă vacante şi cursurile de calificare pe care le pot urma; 5  tineri au fost 
înscrişi la  cursuri de recalificare în cadrul AJOFM Gorj cu care DGASPC Gorj are încheiat parteneriat de 
colaborare pentru informarea şi consilierea tinerilor în vederea identificării oportunităţilor de angajare.  
Beneficiarii care se afla pe centrele de formare de deprinderi sunt sprijiniţi în continuare în vederea 
continuării studiilor la o forma de învăţământ. 

 
1.1.7. 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, psihopedagogic şi social un număr 
de 1036 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 s-au emis 
hotărârile privind încadrarea copiilor în categoria persoanelor cu handicap, certificatele de încadrare si 
planurile de recuperare pentru copiii cu dizabilităţi:  

                                  - grav-cu asistent personal = 546 
                                  - accentuat = 292 
                                  - mediu      = 182 
                                  - uşor         = 9 
                                  - zero         = 2 
                                  - 5 reevaluari  

În 198 de cazuri a fost necesară evaluarea psihopedagogică şi orientarea şcolară a copiilor în 
învăţământul de masa sau alte forme de şcolarizare prevăzute de lege.  Pentru a veni în sprijinul familiilor 
cu copii cu dizabilităţi s-au efectuat evaluări  la domiciliu pentru 200 copii nedeplasabili.  
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De asemenea, pentru a creşte gradul de integrare şi  participare socială a copiilor cu dizabilităţi, s-
au întocmit şi comunicat adrese pentru un număr de 119 cazuri cu recomandări  educaţionale, 
terapeutice, şcolare şi medicale care să vină în sprijinul recuperării copiilor.  

S-au soluţionat 5 sesizări şi 2 contestaţii privind hotărârea de încadrare în grad de handicap,  s-au 
prezentat  în Comisia pentru Protecţia Copilului un număr de 47 referate privind analiza şi încadrarea în 
grad de handicap, s-au întocmit  un număr de 12 adrese către Comisia Internă de Evaluare Continuă în 
vederea şcolarizării la domiciliu a copiilor nedeplasabili, s-au analizat 23 de dosare  şi  s-a întocmit 
documentaţia  pentru 13 copii în vederea frecventării centrului de recuperare din cadrul C.S.C.C.H Tg-Jiu.  

 Pentru oferirea de servicii de recuperare copiilor cu dizabilităţi, în cadrul Serviciului de Evaluare a 
funcţionat echipa mobilă care a identificat şi evaluat iniţial 50 de copii, pentru 37 dintre aceştia oferindu-
se servicii la domiciliu, de consiliere, terapie educaţională şi recuperare la nivelul autonomiei personale.  

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 47 copii cu handicap, din care 44 aflaţi în 
familie şi 2 la AMP,1 in plasament familiar, la 31.12.2011 numărul de beneficiari fiind de 38 .  
 -un centru de îngrijire şi recuperare de zi a copiilor cu nevoi educative speciale, în Tg.Jiu, în 
cadrul unui complex de servicii, în care au beneficiat de servicii de recuperare/reabilitare – terapie 
educaţională - un număr total de 15  copii/tineri cu cerinţe educative speciale, copii/tineri aflaţi în familii 
care nu le pot asigura prin resurse proprii condiţii corespunzătoare de îngrijire şi educare, la 31.12.2011  
numărul de beneficiari fiind de 10 . 
 
1.1.8. Oferirea de servicii de prevenire şi combatere a abuzului, neglijării şi exploatării copilului, inclusiv 
protecţia victimelor violenţei domestice. 

- Centrul de primire în regim de urgenţă pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat Tg-Jiu  
În anul 2011, au beneficiat de serviciile centrului 50 copii, din care 28 au fost doar găzduiţi şi pentru 

22 s-a instituit măsura de plasament în regim de urgenţă. Din cei 28 găzduiţi,16 au fost reintegraţi în 
familie 4, transferaţi la direcţiile din judeţele unde aveau domiciliul legal, 8 transferaţi la casele de tip 
familial unde aveau instituită măsură de protecţie, iar pentru un minor s-a instituit măsura de protecţie 
plasament în regim de urgenţă la o casă de tip familial.  Din cei 22 beneficiari ai serviciilor Centrului de 
primire în regim de urgenţă Tg-Jiu, cu sprijinul autorităţilor locale, 3  au fost reintegraţi în familie, iar la 19 
copii s-a înlocuit plasamentul în regim de urgenţă cu alte măsuri de protecţie: 

 plasament la o casă de tip familial – 9  
 plasament O.N.G. – 2  
 plasament în regim de urgenţă la asistent maternal profesionist  -  2 
 plasament la un asistent maternal profesionist – 6 

În perioada găzduirii în centru, copiii au beneficiat de hrană şi condiţii de locuit de bună calitate, 
de servicii medicale, de evaluare şi consiliere psihosocială, de educaţie nonformală şi informală, au 
desfăşurat activităţi pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă şi au fost sprijiniţi să menţină 
sau să-şi restabilească relaţiile cu părinţii şi familia extinsă în vederea reintegrării familiale. 

- Centrul de primire în regim de urgenţă pentru mama şi copilul victime ale violenţei în familie Tg-
Jiu  

          În perioada raportată, au solicitat sprijin şi găzduire 15 mame şi 34 copii. Din cei 34 de copii găzduiţi 
împreună cu mamelor lor, doar pentru 3 copii s-a instituit o măsură de protecţie specială, pentru ceilalţi 
fiind găsită o alternativă de reintegrare familială sau de integrare socială. 

   Accesul mamelor şi copiilor  în centru s-a făcut pe baza dispoziţiilor de admitere emise de 
directorul D.G.A.S.P.C. Gorj. În perioada găzduirii în centru, mamelor şi copiilor le-au fost asigurate 
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condiţii de cazare şi hrană, protecţia împotriva agresorilor, servicii medicale şi de facilitare a expertizei 
medico-legale, precum şi de servicii de evaluare şi consiliere psihologică. Mamele au beneficiat de 
programe individualizate de dezvoltare a abilităţilor parentale şi a deprinderilor de viaţă independentă, 
de asistenţă juridică şi de sprijin pentru reintegrare socioprofesională.  

- Compartimentul „Telefonul copilului” – 983  
  În perioada 01.01 – 31.12.2011 s-au primit  64 sesizări, care au vizat 104 de persoane (103 copii şi 1 

adult) la care s-au completat fişele de convorbire şi de semnalare obligatorie. La 23 de sesizări a fost 
necesară deplasarea echipei mobile în teren, 17 au fost referite la alte servicii/instituţii abilitate să rezolve 
doleanţele clienţilor, iar la 24 de sesizări, la care nu a fost necesară sau posibilă deplasarea de urgenţă a 
echipei mobile, evaluarea situaţiei copiilor s-a făcut cu sprijinul autorităţilor locale. Pentru 14 copii, 
sesizările s-au confirmat, 20 au beneficiat de monitorizare în familie cel puţin 3 luni şi de servicii de 
consiliere, iar pentru 7 copii s-a instituit măsura de protecţie specială plasament în regim de urgenţă.   
  La compartimentul pentru copilul abuzat , neglijat ,exploatat   din aparatul propriu al Direcţiei – s-au 
înregistrat 248 sesizări (care au vizat 327 minori), din care 160 sesizări au fost confirmate şi 88 sesizări 
infirmate. Cele 160 sesizări confirmate vizează : 

- 20 cazuri abuz fizic ; 
- 71 cazuri abuz emoţional; 
- 13 cazuri abuz emoţional; 
- 217 cazuri neglijare; 
- 2 cazuri exploatare sexuală; 
- 4 cazuri exploatare prin muncă  
Din cele 248 sesizări primite în cursul anului 2011:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
        - 7 sesizări au fost referite compartimentului plasamente din cadrul D.G.A.S.P.C. Gorj; 
        - la 10 sesizări  s-a instituit măsură de protecţie specială ; 
        - 127 sesizări au fost referite altor servicii şi/sau altor instituţii; 
        - 118 sesizări se află în lucru; 
        - 130 sunt închise  

Au fost întocmite pentru toţi cei 327 minori (care au făcut obiectul sesizărilor înregistrate la acest 
compartiment), fişe iniţiale şi rapoarte de evaluare detaliată, iar pentru cei 327 minori, pentru care s-a 
confirmat situaţia sesizată de abuz, neglijare sau exploatare, au fost elaborate planuri personalizate de 
intervenţie pe baza raportului de evaluare detaliată, de către managerul de caz. 
  Planul personalizat de intervenţie cuprinde atât serviciile, cât şi intervenţiile pentru copil şi persoanele 
de referinţă: membrii familiei, părintele/persoana protectoare. Pentru 13 copii au fost întocmite planuri 
individualizate de protecţie în vederea instituirii unei măsuri de protecţie specială. 

În anul 2011, 93 minori au beneficiat de consiliere psihologică şi 142 de consiliere juridică. 
Intervenţia sub aspect juridic s-a mai reflectat şi în acţiunile formulate către instanţe care au avut drept 
obiect :  -  Instituirea de plasamente în regim de urgenţă :57; 
                               - Instituirea de plasamente:62; 
       -  Instituirea de tutele :2;  
                               - Instituirea de supravegheri specializate :2; 
                               - Decăderi din drepturile părinteşti : 1; 
                               - Raporturi sexuale cu minori: 4 ; 
Referitor la activitatea de prevenire, precizăm că specialiştii D.G.A.S.P.C. Gorj, au întreprins următoarele 
acţiuni: 
           *  Proiectul Educaţional ” ÎNVAŢĂ SĂ SPUI NU”, demarat ca urmare a creşterii, în ultimul an, a 
numărului copiilor care se lasă pradă viciilor . Beneficiarii acestui Proiect au fost 230 elevii din Şcoala 
Generală nr.1 Ţicleni . Scopul proiectului : -Dezvoltarea capacităţii de autoreglare cognitivă, emotională 
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si comportamentală;-Întelegerea de către elevi a consecinţelor consumului de droguri licite sau ilicite; -
Formarea unui sistem de valori prosocial.  
            * Seminarul ”Combaterea violenţei în şcoli-o mai bună comunicare între şcoală, elevi şi părinţi”. 
Sesiunile de lucru au avut ca teme de dezbatere tipologii de cazuri de violenţă în şcoli, posibile cauze ale 
violenţei în şcoli, comunicarea internă  şi externă ca instrument de prevenire şi soluţionare a situaţiilor 
de violenţă  din mediul şcolar preuniversitar.  Beneficiarii acestui Seminar au fost elevii, consilierii 
şcolari, profesorii membrii în Consiliile de Administraţie, reprezentanţii conducerii şcolilor. Scopul 
proiectului : comunicarea internă  şi externă ca instrument de prevenire şi soluţionare a situaţiilor de 
violenţă  din mediul şcolar preuniversitar. 
             * Proiectul ”DRAIN”, demarat pentru  promovarea unor schimbări în mentalitatea tradiţională în 
raport cu consumul de alcool.  Beneficiarii acestui Proiect au fost specialiştii . Scopul proiectului : crearea 
unei reţele de specialişti care să facă eforturi în vederea dezvoltării şi implementării unor politici locale 
privind alcoolul, bazate pe teoria abordării sistemului prin acţiuni comunitare.  
            *  Proiectul Persoanele private de libertate, în slujba protecţiei mediului înconjurător, pentru 
creşterea competivităţii şi a atractivităţii teritoriilor”, demarat pentru  a aduce în atenţie activitatea de 
voluntariat care pune în practică valorile europene ale solidarităţii, toleranţei şi diversităţii, aducând 
beneficii atât persoanelor care se implică voluntar  cât şi comunităţilor în care aceştia trăiesc.  
Beneficiarii acestui Proiect au fost deţinuţii Penitenciarului Tg Jiu. Scopul proiectului : evitarea 
marginalizării şi excluderii sociale a persoanelor private de libertate. 
              * Proiectul Educaţional ”ŞANSE EGALE PENTRU TOŢI”, demarat pentru introducerea unei noi 
educaţii ce face posibilă conştietizarea de către copii a drepturilor pe care le au, cu efecte importante în 
dezvoltarea psiho-morală şi comportamentală a viitorilor cetăţeni.  Beneficiarii acestei acţiuni au fost 
copii, părinţii şi cadrele didactice. Scopul acţiunii: cunoaşterea principalelor drepturi pe care le are 
copilul în societatea de azi. Dezvoltarea capacităţii de a se implica activ în proiectarea şi realizarea unor 
demersuri democratice şi civice  şi de a lua atitudini critice fată de comportamentul celorlalţi în anumite 
situaţii de viaţă. Valorificarea imaginaţiei şi a creativităţii. 
              * Proiectul ”Fii altfel, schimbă-te!”, iniţiat pentru a asigura adoptarea unui comportament non 
violent, astfel ca elevii  să aibă atitidini pozitive, constructive.  Beneficiarii acestei acţiuni au fost elevii 
claselor V-VIII din cadrul Colegiului Naţional Tudor Valadimirescu. Scopul acţiunii: Informarea elevilor 
asupra stărilor de agresivitate şi violenţă şi asupra  comportamentului necesar a fi adoptat  pentru 
evitarea unor astfel de situaţii . 
            * Campania organizată pentru marcarea Zilei ”Mondiale Fără Tutun” .  Beneficiarii acestei acţiuni 
au fost  beneficiarele Centrului Maternal şi 6 cadre de specialitate. Scopul campaniei : conştientizarea 
beneficiarilor cu privire la efectele nocive ale consumului de tutun. 
            * Campania ”ABSENTUL”, organizată pentru marcarea Zilei Internaţionale împotriva consumului şi 
traficului de droguri ilicite . Beneficiarii acestei acţiuni au fost elevii de la diferite unităţi de învăţământ 
din judeţ şi populaţia municipiului. Scopul campaniei: Informarea cetăţenilor  cu privire la riscurile 
asociate consumului de droguri;informarea mediatoarelor sanitare cu privire la consumul de substanţe 
etnobotanice. 
             * Campania ”MAI PUŢIN TUTUN, MAI MULTĂ VIAŢĂ!”, campanie educaţională de prevenire a 
consumului de tutun în rândul elevilor .  
             *  Proiectul Educational ”PREVENIREA VIOLENŢEI ÎN ŞCOALĂ” .Beneficiarii acestei acţiuni au fost 
elevii, cadrele didactice, părinţii, comunitatea locală. Scopul dezbaterii: Promovarea unei identităţi 
pozitive ; Oprtunităţi de dezvoltare personală; Dezvoltarea abilităţilor de autoreglare. 
             * Campania Educaţională ”ÎNVĂŢĂM PENTRU VIAŢĂ, NU PENTRU ŞCOALĂ!”, organizată pentru 
combaterea abandonului scolar. Beneficiarii acestei campanii elevii de la unităţile de învăţământ. Scopul 
proiectului: prevenirea abandonului şi absenteismului în şcolile din jud. Gorj,  prin informarea, 
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sensibilizarea şi conştientizarea elevilor, cadrelor didactice, părinţilor cu privire la fenomenul 
abandonului şcolar şi al consecinţelor lui negative. 
              *  Campania ”SĂPTĂMÂNA PREVENIRII CRIMINALITĂŢII, care  s-a desfăşurat pe parcursul mai 
multor zile în perioada 26.09.2010-30.09.2010 astfel : 
- pentru ziua de 28 septembrie 2011- Ziua dedicată prevenirii delincvenţei juvenile şi victimizării 
minorului  ,s-au desfăşurat următoarele: activităşi în cadrul unitătilor şcolare  constând în prezentarea 
de către elevi a unor materiale (eseuri, compuneri, desene) reflectând conceptiile şi experienşele 
personale privind fenomenul  delincvenşei juveniele; discuţii libere  pe tema delincvenţei juvenile, 
prezentarea de către politişti a unor cazuri din practica judiciară, oferirea de sfaturi şi recomandări 
preventive de către politişti şi partenerii prezenţi; 
- pentru ziua de 29 septembrie 2011 , Ziua prevenirii victimizării minorilor  s-au  desfăşurat următoarele: 
Activităţi  în cadrul Caselor de tip familial din mun. Tg Jiu constând în prezentarea unor aspecte  juridice 
privind  condiţiile răspunderii penale, răspunderea juridică a minorilor .  
S-a organizat un punct de informare în centrul municipiului Tg Jiu. 
                * Campania ”CELOR 16 ZILE DE ACTIVISM ÎMPOTRIVA VIOLENŢEI ASUPRA FEMEII”, care  s-a 
desfăşurat  în perioada 25.11.2011-10.12.2011 astfel : 
Ziua de 25 noiembrie  2011- Lansarea  ”Campaniei celor 16 zile de activism împotriva violenţei aspra 
femeii”, eveniment  care a avut loc incinta magazinului Kaufland . 
Ziua de 28 noiembrie 2011 ,  Seminar cu tema ”Spune Nu violenţei!” organizat la SC. Confecţia SRL: 
Ziua de 29 noiembrie 2011,  Seminar cu tema ”Spune Nu violenţei!” organizat la 3 unităti de învăţământ 
din Ţicleni, Bumbeşti Jiu şi Rovinari: 
Ziua de 30 noiembrie  2011 ,  Seminar cu tema ”Spune Nu violenţei!” organizat la   sediul  Penitenciarului 
Tg Jiu: 
Ziua de 2 decembrie 2011 ,  Seminar cu tema ”Spune Nu violenţei!” organizat la   sediul  Directiei de 
Sănătate Publică Gorj: 
Ziua de 5 decembrie 2011 ,  Seminar cu tema ”Spune Nu violenţei!” organizat la   sediul  Centrului 
Maternal din cadrul CSAPR Tg Jiu : 
Ziua de 7 decembrie 2011,  desemnarea câştigătorilor Concursurilor de desen, compunere şi film : 
Ziua de 8 decembrie 2011 ,  Aleea Antiviolenţă : 

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 2011, una din instituţiile 
implicate în implementarea acestuia fiind D.G.A.S.P.C. Gorj. 

   De asemenea D.G.A.S.P.C. 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 15 
mame şi 34 copii victime ale violenţei.  

 
1.1.9. Activităţi desfăşurate pentru promovarea adopţiei naţionale ca finalitate a planului individualizat 
de protecţie 

În cursul perioadei raportate,  24 de persoane sau familii, care au dorit să adopte au fost evaluate 
din punct de vedere social şi psihologic şi au urmat cursurile de pregătire pentru asumarea în cunoştinţă 
de cauză a rolului de părinte, organizate de specialiştii compartimentului în 5 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, 30 de persoane sau familii au solicitat informaţii cu privire la procedura adopţiei, 
specialiştii compartimentului furnizându-le materiale informative, broşuri, pliante, încurajându-i în 
hotărârea pe care urmau să o ia. 

Pentru 20 copii, care aveau ca finalitate a PIP-lui adopţia naţională sa deschis procedura de adopţie 
internă. 
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În urma  procesului de potrivire, la 4 persoane/familii atestate ca apte să adopte le-a fost dat în 
încredinţare în vederea adopţiei un copil. Pe perioada încredinţării, specialiştii compartimentului 
urmăresc evoluţia copilului şi a relaţiilor care se stabilesc între copil şi persoana/familia căreia i-a fost 
incredinţat copilul, întocmind rapoarte în acest sens. 

La sfârşitul perioadei de încredinţare, 10 adopţii au fost încuviinţate de Tribunalul Gorj. 
În anul 2011 , pe perioada de postadopţie, de doi ani, au fost monitorizate 24 de adopţii, pentru 

care  s-au întocmit 96 rapoarte trimestriale. Pentru 18 cazuri de adopţie s-a încheiat perioada de 
monitorizare post adopţie, prin referate de închidere a cazului, prezentate în şedinţele CPC Gorj. 

Promovarea adopţiei naţionale s-a realizat şi prin prezentarea de statistici şi materiale informative 
privind procedura adopţiei , de către conducerea Direcţiei prin mai multe interviuri în mass media locală. 

În data de 15 Iunie 2011 compartimentul adopţii a organizat „Ziua copilului adoptat” la sediul 
DGASPC, întâlnire la care au participat 31 de familii care au adoptat, împreună cu copiii. 

 
1.1.10. Activităţi desfăşurate pentru oferirea serviciilor de tip rezidenţial, în conformitate cu 
standardele minime obligatorii în domeniul protecţiei copilului şi standardele de cost. 

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.  

În toate complexele de servicii pentru copii aflate în subordinea DGASPC Gorj, în perioada 
raportată, activitatea s-a desfăşurat prin implementarea standardelor minime obligatorii specifice 
fiecărui tip de serviciu rezidenţial, vizând creşterea calităţii vieţii beneficiarilor şi dispariţia deosebirilor 
faţă de mediul familial. 

Pentru aceasta fiecare beneficiar are o abordare personalizată a nevoilor şi plecând de la nevoile 
identificate se concretizează planul individualizat de protecţie şi planurile de intervenţie specifice. 

Pentru perioada 01.01.2011 - 31.12.2011, situaţia statistică a copiilor din complexurile rezidenţiale 
şi evoluţia acestora  se prezintă după cum urmează: 

Complexul Nr. copii - cazuri 
active la 01.01.2011 

Nr. copii-cazuri 
active la  31.12.2011 

Complexul de servicii comunitare pentru copilul 
în dificultate Tg.Jiu 

75 78 

Complexul de servicii comunitare pentru copilul 
în dificultate Novaci 

60 66 

Complexul de servicii comunitare pentru copilul 
în dificultate Tg. Cărbuneşti 

58 56 

Complexul de servicii comunitare pentru copilul 
cu nevoi speciale Tg. Jiu 

65 54 

Complexul de servicii comunitare pentru copilul 
cu handicap Tg. Jiu 

60 50 

Complexul de servicii alternative la protecţia 
rezidenţială Tg.Jiu 

 16 16 

TOTAL 334 320 

a. Complexul de servicii comunitare pentru copilul în dificultate Tg. Jiu –funcţionează de la închiderea 
proiectului PHARE cu următoarele servicii alternative:  
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Nr.crt Servicii Nr.copii la 
31.12.2011 

1. Casa tip familial "Aripi de Serafim" Schela 12 

2. Casa de tip Familial « Debarcader » Tg.Jiu 8 

3. Casa de tip familial »Săvineşti » Tg.Jiu 7 

4. Casa de tip Familial « Aleea Teilor » Tg.Jiu 9 

5. Casa de tip familial « Sf.Dumitru » Tg Jiu 6 

6. Casa de tip familial « Sf.Nicolae » Tg Jiu 6 

7. Centru  ptr. dezvoltarea deprinderilor  de viata  nr.1 Tg Jiu 5 

8. Centru ptr. dezvoltarea deprinderilor de viata  nr.2 Tg Jiu 5 

9. Casa de tip Familial « Mărgăritarelor » Motru 7 

10. Casa de tip Familial « Primăverii » Motru 6 

11. Casa de tip familial « Tineretului » Rovinari 7 

12. Centrul de îngrijire de Zi Pestalozzi  Tg Jiu 26 

 
b. Complexul de servicii comunitare pentru copilul în dificultate Tg.Cărbuneşti: 

Nr.crt. 
crt 

Servicii Nr. copii la 
31.12.2011 

1. Centrul de tip familial Tg.Cărbuneşti 34 

2. Centru maternal  Tg, Cărbuneşti 6 

3. Centrul de zi 7 

4. Centrul de primire în regim de urgenţă pt. copil abandonat 16 

 
c. Complexul de servicii comunitare pentru copilul în dificultate Novaci   

De la închiderea proiectului PHARE , Complexul funcţionează cu următoarele servicii alternative: 

Nr.crt Servicii Nr.copii la 
31.12.2011 

1. Centrul de primire în regim de urgenţă pentru copilul 
abuzat,neglijat şi exploatat -Novaci 

4 
 

2. Centrul de zi Novaci 11 

3. Centrul maternal – Novaci 10 

4. Casa de tip familial „ Rovinari” 7 

5. Casa de tip familial „ Motru” 6 

6. Casa de tip familial „ Novaci” 8 

7. Casa de tip familial « Huluba » 11 

8. Casa de tip familial pentru copiii cu nevoi speciale  « Răchiţi” 11 

9. Casa de tip familial pentru copiii cu nevoi speciale 
 „ Scoarţa” 9 

  
d. Complexul de servicii comunitare pentru copilul cu nevoi speciale Tg Jiu  

  

Nr.crt Servicii  Nr. copii la 
31. 12. 2011 

1.  Centrul de tip rezidential copii cu nevoi educative speciale Tg Jiu  54 

2.  Centrul de ingrijire si recuperare de zi copii cu nevoi speciale Tg Jiu 10 
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   Este singura unitate de tip rezidenţial vechi, cu 54 de copii pe care o mai avem în subordine.  Nu 
a intrat în restructurare deoarece funcţionarea ei este legată de existenţa Şcolii Speciale, iar procesul de  
restructurare este interdependent de implementarea reformei învăţământului special.  

 
e.  Complexul de servicii comunitare pentru copilul cu handicap Tg Jiu 

 

Nr.crt. 
rt 

Servicii  Nr. copii la 
31.12.2011 

1.   Centrul de recuperare neuromotorie(tip ambulatoriu) 38 

2.   Centrul de plasament pentru copilul cu dizabilităţi 50 

 
f.  Complexul de servicii alternative la protecția rezidenţială Tg Jiu    
 

Nr.crt.  Servicii  Nr. copii la 
31.12.2011 

1.  Centrul maternal 16  

2.  Centrul de îngrijire de zi  26 

 
1.1.11. Iniţierea de proiecte şi parteneriate pentru atragerea de finanţare externă şi internă în 
vederea diversificării serviciilor sociale la nivel judeţean şi local. 

Pentru atingerea obiectivelor strategice, în anul 2011,  D.G.A.S.P.C. Gorj, prin Biroul Strategii, 
Programe, Proiecte în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului, a iniţiat accesarea de proiecte cu 
finanţare externă şi internă, a continuat derularea unor parteneriate materializate în proiecte /programe 
şi convenţii de colaborare, în domeniul social, după cum urmează : 
A) Proiecte cu finanţare din fonduri structurale europene,nerambursabile : 

În concordanţă cu nevoile şi priorităţile unităţilor subordonate şi celorlalte compartimente ale 
D.G.A.S.P.C. Gorj, echipa formată din personalul  Biroului  Strategii, Programe, Proiecte, a continuat 
activitatea de concepere a propunerilor de proiecte  în vederea accesării fondurilor europene 
nerambursabile, activitatea de implementare a contractelor aferente  proiectelor semnate. 

În vederea  accesării fondurilor europene nerambursabile, echipa a identificat nevoile şi priorităţile 
într-o bună legătură şi analiză cu celelalte compartimente şi unităţi subordonate ale D.G.A.S.P.C. Gorj, 
elaborând propunerile de proiect şi identificând sursa de finanţare : 
         1) 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 -Îmbunătăţirea infrastructurii sociale D.M.I -3.2 Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi 
echiparea infrastructurii serviciilor sociale. 

Cererea de finanţare a fost depusă la  la OI-ADR SUD-VEST OLTENIA în data de 04.02.2010. În 
urma finalizării procesului de verificare a conformităţii  administrative şi eligibilităţii  proiectul a trecut în 
etapa de evaluare tehnică şi financiară. În această etapă s-a răspuns la toate clarificările solicitate, astfel 
proiectul a fost declarat acceptat şi trecut în etapa precontractuală de verificare a proiectului tehnic care 
a fost depus. În urma finalizării  clarificărilor solicitate la proiectul tehnic a urmat vizita precontractuală 
din partea experţilor ADR. Ca urmare a propunerii de renunţare din partea beneficiarului la activitatea 
,,achiziţionarea şi montarea panourilor solare’’ prevăzută în cadrul proiectului iniţial, OI-ADR SUD-VEST 
OLTENIA a decis revizuirea şi actualizarea cererii de finanţare şi a studiului de fezabilitate. Asfel  au fost 
depuse la OI-ADR SUD-VEST OLTENIA cererea de finanţare şi studiului de fezabilitate revizuite cu adresa 
nr. 26267/18.11.2011. În prezent, este demarat procesul de evaluare tehnică şi financiară simplificată a 
proiectului.  
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Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătăţirea calităţii infrastructurii serviciilor sociale şi 
ridicarea acestora la standarde europene în cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru Copilul în 
Dificultate Târgu Cărbuneşti, judeţul Gorj.  
   Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 
- Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Complexului de Servicii Comunitare pentru Copilul în Dificultate 
Târgu-Cărbuneşti în vederea încadrării în standarde minime obligatorii a serviciilor sociale din cadrul 
complexului;  
-  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. 
- 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. 
         2) Proiectul ,,Reabilitarea, Modernizarea, Dotarea Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Suseni,  jud. 
Gorj’’, solicitant D.G.A.S.P.C. GORJ, cu finanţare din  Fonduri Structurale POR Axa 3 –Îmbunătaţirea 
infrastructurii sociale D.M.I -3.2 Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii 
serviciilor sociale. 
        În data de 18.08.2011, a fost semnat contractul de finanţare nr. 2101 pentru proiectul 
„REABILITAREA, MODERNIZAREA, DOTAREA  COMPLEXULUI DE ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ SUSENI, 
JUDEŢUL GORJ”, semnat între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului,  prin  Agenţia pentru 
dezvoltare Regională  Sud-Vest Oltenia şi DGASPC Gorj, Cod SMIS 21031. 
Proiectul „REABILITAREA, MODERNIZAREA, DOTAREA  COMPLEXULUI DE ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ 
SUSENI, JUDEŢUL GORJ”, a fost depus în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa 
Prioritară 3 - Îmbunătăţirea  infrastructurii sociale, în data de 27.05.2010, având un buget total de 
3.635.938,86 lei din care finanţarea nerambursabilă din partea Uniunii Europene este în sumă de 
2.465.670,40 lei, contribuţia Guvernului României de 1.065.778,95 lei şi contribuţia  beneficiarului de 
104.489,51 lei.  
Prin proiect se urmăreşte: reabilitarea şi modernizarea pavilionului A al Complexului de Îngrijire şi 
Asistenţă Suseni; reabilitarea utilităţilor (alimentare cu apă, canalizare, instalaţii electrice sanitare, 
instalaţii termice); dotarea cu mobilier, echipamente  specifice, echipamente electrocasnice; prevenirea 
şi tratarea consecinţelor legate de problemele datorate gradului de handicap  prin asigurarea unor condiţii 
de îngrijire care să respecte identitatea, integritatea şi demnitatea persoanelor; asigurarea funcţionalităţii 
centrului prin dotarea şi punerea în funcţiune a echipamentelor şi mobilierului, dotări strict necesare 
desfăşurării în condiţii optime a activităţii curente a centrului de îngrijire şi asistenţă; creşterea calităţii 
serviciilor de tip rezidenţial a serviciilor oferite persoanelor adulte, beneficiari din cadrul Complexului de 
Îngrijire  şi Asistenţă Suseni. Durata de implementare a proiectului este de 17 luni de la data semnării 
contractului de finanţare cu autoritatea de management. 
 
 
           3) Proiectul ,,Extindere Capacitate prin Amenajare şi Modernizare Etaj III din cadrul  Complexului 
de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrica pentru Adulti   Bâlteni”-Tg-Jiu  proiect care a obţinut 
finanţare în data de 21.06.2010, din  Fonduri Structurale POR Axa 3 –Îmbunătăţirea infrastructurii 
sociale D.M.I -3.2 Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale . 
Solicitant : Consiliul Judeţean Gorj,    Beneficiar D.G.A.S.P.C. Gorj , având ca obiectiv : 
            -Extindere capacitate a centrului de recuperare, reabilitare neuropsihiatrică pentru adulţi Bâlteni 
            -Modernizarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale; 
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            -Încadrarea în Standardele de calitate pentru centrele rezidenţiale pentru persoanele adulte cu 
handicap. 

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 necesita protecţie socială) 

Proiectului a fost finalizat în luna octombrie 2011, reuşind a-şi atinge obiectivul general, 
obiectivele specifice şi  indicatorii de rezultat menţionaţi în proiect . 
         4) Proiectul ,,Extindere şi Dotare -Centru de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa”  proiect care a obţinut 
finanţare  în data de 21.06.2010, din  Fonduri Structurale POR Axa 3 –Îmbunătăţirea infrastructurii 
sociale D.M.I -3.2 –Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale. 
Solicitant Consiliul Judetean 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 pentru centrele rezidenţiale pentru persoanele adulte 
cu handicap. 
       -Modernizarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale; 
Beneficiarii  acestui proiect sunt 61 persoane adulte cu situatie  socială dificilă care  au din partea 
Comisiei de Evaluare Complexa  a persoanelor adulte cu handicap  recomandare de internare în C.I.A. 
sau într-un centru de recuperare. 

 În cursul anului 2011 au fost demarate activităţile din cadrul proiectului în urma semnării 
contractelor pentru  serviciile execuţie lucrări, dirigenţie de şantier, de audit, vizibilitate, publicitate.  
          5) Proiectul ,,Creşterea capacităţii autorităţilor locale din Romania de a sprijini copiii cu dizabilităţi 
aflaţi în propria familie’’ proiect RO-0045, solicitant Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale 
(MMFPS), prin Direcţia Generală  Protecţia Copilului (D.G.P.C.), beneficiar-D.G.A.S.P.C. GORJ, finanţat de 
Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European. 

Obiectivul general este integrarea socială a copiilor cu dizabilitaţi pentru a preveni 
instituţionalizarea prin înfiinţarea echipei mobile pentru copiii cu dizabilitaţi şi formarea de profesionişti 
cu privire la protecţia drepturilor copiilor cu dizabilităţi. Perioada de derulare a proiectului oct. 2009 - 
apr. 2011. 

Obiectivele specifice ale proiectului, referitoare la intervenţia echipelor mobile vizează: 
1. Creşterea gradului de acces la servicii de recuperare şi reabilitare pentru copiii cu dizabilităţi aflaţi în 

propriile familii; 
2. Creşterea sprijinului pentru familiile copiilor cu dizabilităţi, astfel încât să fie prevenită separarea 

copiilor cu dizabilităţi de familiile lor; 
3. Sensibilizarea comunităţii locale şi reprezentanţilor autorităţilor locale cu privire la drepturile 

copiilor cu dizabilităţi. 
Proiectul a fost finalizat în data de 30 aprilie 2011, cu o perioadă de sustenabilitate de 5 ani, respectiv 
30.04.2016. 
 
         6) Proiectul ,, Standarde europene în utilizarea tehnologiei informaţiei în administraţia publică-
program naţional de certificare a funcţionarilor publici,,-solicitant finanţare Agenţia Naţională a 
Funcţionarilor Publici, activităţi de perfecţionare în domeniul ECDL , adresat specialiştilor Consiliului 
Judeţean, respectiv DGASPC Gorj. Rezultate obţinute -15 salariaţi din cadrul DGASPC Gorj au obţinut 
certificat ECDL. 
        7) Proiectul „Centre de Orientare şi Resurse pentru Educaţia Incluzivă- Servicii educaţionale 
complexe pentru prevenirea şi corectarea abandonului şcolar”, solicitant Organizaţia Salvaţi Copiii, 
Partener D.G.A.S.P.C. Gorj. 
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Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru 
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, axa prioritară „ Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu 
piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie : 2.2” Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”, 
cod contract  POSDRU/91/2.2/S/61179. 
Obiectivul general al proiectului îl constituie oferirea de servicii educaţionale complexe copiilor care 
provin din medii defavorizate socio-economic în vederea prevenirii abandonului şcolar şi reintegrării 
şcolare în scopul dobândirii competenţelor necesare adaptării la nevoile societăţii, prin  înfiinţarea a 32 
de centre de pregătire şcolară, câte unul în fiecare judeţ din cele 6 regiuni de dezvoltare selectate. 
       8) Proiectul „Calitate în administraţia publică locală” Cod SMIS 10749, Solicitant- Consiliul Judeţean 
Gorj; Beneficiar-  D.G.A.S.P.C.-Gorj, proiect finanţat de către  Fondul Social European, în cadrul 
Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative (PO DCA) 2007-2013, Axa prioritară 2 - 
Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de 
descentralizare, Domeniul de intervenţie 2.2 - Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor.  
Perioada de implementare a proiectului a fost de 12 luni de la data semnării contractului de 
finanţare(16.06 2010-16.06.2011). 
 În data de 14.06.2011,  D.G.A.S.P.C. Gorj a obţinut Certificatul în Sistemul de Management al Calităţii 
ISO 9001:2008.  
De asemenea, o componentă a proiectului „Calitate în administraţia publică locală”  este 
implementarea  Cadrului Comun de Auto-evaluare a funcţionării instituţiilor publice la nivelul DGASPC 
Gorj (CAF). Obiectivul principal al CAF-ului este aplicarea tehnicilor de management al calităţii spre a-şi 
creşte performanţa şi a-şi îmbunătăţii calitatea serviciilor oferite cetăţenilor. Activitatea desfăşurată la 
nivelul DGASPC Gorj a constat în aplicarea unui chestionar care a permis stabilirea unui diagnostic al 
modului de funcţionare a instituţiei, utilizând principiile managementului calităţii totale. 
             9) Proiectul ,, Şi ei trebuie să aibă o şansă! ,, -program de sprijin pentru integrarea socială şi 
profesională a persoanelor cu tulburări din spectrul autist – Înfiinţarea Serviciului de recuperare şi 
asistenţă specializată a copiilor/tinerilor cu TSA-tulburări din spectrul autist în cadrul DGASPC Gorj, 
proiect finanţat prin POSDRU 2007-2011,  solicitant  Fundaţia Romanian Angel Appeal., Ministerul 
Muncii Familiei şi Protecţiei Sociale prin Direcţia Generală Protecţia Copilului. 
  Scopul proiectului este de a contribui la crearea unui mecanism naţional integrat care să asigure 
depistarea precoce a tulburărilor din spectrul autist(TSA) şi recuperarea copiilor/tinerilor cu TSA, 
facilitarea accesului lor la servicii de recuperare, asistenţă specializată şi creşterea şanselor de integrare 
socială a acestora. 
  Proiectul  îşi propune înfiinţarea, amenajarea şi dotarea unui serviciu de recuperare şi asistenţă 
specializată a copiilor/tinerilor cu TSA în cadrul DGASPC GORJ, care să se desfăşoare activităţi de 
evaluare, intervenţie, recuperare, asistenţă specializată a copiilor/tinerilor cu TSA şi a familiilor acestora. 
În cursul anului 2011 fost semnat acordul  de parteneriat şi au fost derulate activităţile de formarea 
profesională a specialistilor-pshiologi din cadrul DGASPC Gorj, respectiv supervizori în recuperarea TSA şi 
specialişti în terapii de recuperare TSA, precum şi dotarea materială a centrului în vederea desfăşurării în 
bune condiţii a activităţilor de consiliere, terapie de recuperare pentru persoanele cu TSA şi asistenţă 
specializată a familiilor acestora. 
          10) Proiectul ,,Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii’’ cod 
proiect.POSDRU/91/2.2/S/63328, cofinanţat din Fondul Social European prin AMPOS-DRU2007-2013, 
Axa prioritară 2.,,Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii, Domeniu major de 
intervenţie 2.2,,Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii’’. 
Solicitant Fundaţia Delta în parteneriat cu Consiliul Judeţean Gorj şi D.G.A.S.P.C.Gorj. 
Obiectivul proiectului constă în sprijinirea integrării sociale pe termen lung a tinerilor (preşcolari şi elevi) 
cu dizabilităţi şi a celor cu probleme de adaptare la programul şcolar şi menţinerea acestora în şcoală 
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prin utilizarea unui cadru adecvat de aplicare a unor soluţii educaţionale alternative specifice, 
inovatoare, dublate de orientare şi consiliere.  
Perioada de implementare a proiectului 24 luni începând cu data de 01.02.2011. 
În cadrul procesului  de implementare a proiectului au fost desfăşurate o serie de activităţi de informare, 
de formare, tabere şcolare pentru copii cu dizabilităţi care prezintă un risc crescut de abandon şcolar, 
crearea unui standard ocupaţional adaptat nevoilor identificate şi lansarea unei platforme de e-learning 
element de sustenabilitate şi de noutate în domeniul educaţional. Astfel, DGASPC Gorj a avut un rol 
esenţial în stabilirea grupului ţintă vizând selectarea şi întocmirea dosarelor pentru un număr de 200 
copii cu dizabilităţi  şi părinţii acestora din comunitate. S-au organizat participarea a 5 serii la tabăra pe 
perioada vacanţei de vară. 
          11) Proiectul “Reţele comunitare pentru prevenirea şi combaterea abandonului şcolar”, parte a 
campaniei naţionale „Hai la Şcoală” iniţiată şi finanţată de UNICEF.  Partenerul- Asociaţia CRIPS, care 
organizează cursuri de instruire cu specialiştii implicaţi. Perioada de derulare a proiectului este 1 
octombrie 2011- 30 iunie 2012. Scopul proiectului: Îmbunătăţirea accesului la educaţie al tuturor 
copiilor şi prevenirea abandonului şcolar în comunităţile ţintă, îmbunătăţirea mobilizării reţelei 
comunitare şi de a forma referenţi sociali din SPAS-uri pe tema prevenirii abandonului şcolar şi a intrării 
în dificultate a copilului. Proiectul va acoperi 103 comunităţi rurale şi urbane din 39 de judeţe şi sectoare 
ale municipiului Bucureşti. Din judeţul Gorj au fost selecţionate să participe la proiect următoarele 
localităţi; 
      -Tg. Jiu, Şcoala Generală “Voievod Litovoi” Tg. Jiu 
      - Motru sec, Şcoala Generală Motru Sec 
Rolul DGASPC in acest proiect : cursuri de formare referenţi sociali din comunităţile scolilor selectate, 
formarea retelei comunitare de sprijin. 
        12) Proiectul “Participarea grupurilor vulnerabile în economia socială”, contract nr. 
POSDRU/14/6.1/S/9, Solicitant -Agenţia Naţională pentru Romi, Beneficiar - D.G.A.S.P.C.-Gorj, proiect 
cofinanţat din  Fondul Social European, prin Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 
Umane 2007-2013, Axa prioritară 6- Promovarea Incluziunii Sociale. Domeniu Major de Intervenţie 6.1-
Dezvoltarea economiei sociale. Activitatea 4 –Incubator de întreprinderi industriale. 
În cadrul activităţii 4 a proiectului vor fi organizate cursuri de formare şi asistenţă în economia socială 
pentru 50 manageri ai întreprinderilor sociale, 40 specialişti şi 30 formatori în domeniul economiei 
sociale din 30 judeţe în perioada 2011-2012. În cursul anului 2011 s-au depus şi selectat dosarele  
potenţialilor cursanţi iar din cadrul DGASPC Gorj au fost selectate 3 persoane care vor participa  la 
cursuri în anul 2012. 
 
1.1.12.  Încheierea/reînnoirea parteneriatelor cu instituţiile publice şi organizaţiile neguvernamentale 
care au responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale sau în protecţia şi promovarea drepturilor 
copilului. 
  
 Au fost încheiate  30 protocoale si 11 convenţii de colaborare . 
 
1.1.13. Realizarea de materiale informative ; mediatizarea serviciilor/programelor destinate copiilor şi 
familiilor în situaţie de risc. 

 
    Relaţia  cu  mass-media  locală  şi  centrală a urmărit  informarea  cât  mai  corectă  şi  completă  cu 

privire la D.G.A.S.P.C. Gorj şi activitatea acesteia.  
      Colaborarea  cu  presa  s-a  făcut  în  mod  organizat  şi  constant  prin  intermediul comunicatelor,  
informărilor  de  presă  şi interviuri.  Astfel,  în  decursul  anului  2011  au  fost  elaborate  şi  transmise  
111 răspunsuri la solicitări  privind informaţii de interes public, au fost realizate  reportaje sociale, 
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comunicate de presă.  Scopul acestora a fost de a informa opinia publică cu privire la activităţile,  
proiectele  şi  iniţiativele  DGASPC Gorj.  A  fost    asigurată  realizarea  fotografiilor  şi  a  filmărilor  la  
toate evenimentele  (serbări, sărbători  tradiţionale  şi  diverse  alte  evenimente),  acestea  fiind  
arhivate  în vederea unei mai eficiente documentări viitoare. 
        Pe baza informaţiilor furnizate, a mediatizării activităţii de către DGASPC Gorj, dar şi la iniţiativa 
proprie a mass-mediei, în presa scrisă au fost publicate de 347 de articole vizând protecţia copilului şi 
asistenţa socială (din care 39 au făcut referire la aspecte negative), la posturile TV  locale au fost difuzate 
97 de reportaje, iar în cadrul emisiunilor de ştiri activitatea direcţiei şi a complexelor a fost evidenţiată 
de 83 de ori. 

 Zilnic, s-a urmărit  fluxurile  de  ştiri  şi  alte emisiuni  informative  audio-video,  locale  şi  
naţionale, de interes pentru D.G.A.S.P.C. Gorj. Sintetizarea informaţiilor s-a realizat şi ea zilnic, astfel 
încât conducerea D.G.A.S.P.C. Gorj să fie permanent la curent cu felul în care este percepută instituţia şi 
activităţile acesteia în mass-media locală şi centrală şi, pe cale de consecinţă, în societatea gorjenească. 

 Publicarea anunţurilor  instituţiei, pe site-ul www.dgaspcgorj.ro, cu privire  la  campaniile 
desfăşurate de D.G.A.S.P.C. Gorj. S-a  asigurat,  de altfel,  păstrarea  arhivei  foto  şi  video  a  D.G.A.S.P.C. 
Gorj,  ca  şi  a  unei arhive a articolelor din publicaţiile locale şi centrale ce au ca subiect D.G.A.S.P.C. Gorj 
         S-a  asigurat  secretariatul  pentru  D.G.A.S.P.C. Gorj,  activitatea  de  înregistrare  documente  şi  
petiţii,  predare  –  primire corespondenţă internă şi externă, curierat, evidenţa şi distribuirea fax-urilor 
şi poştei electronice,  multiplicări  de  documente,  păstrarea sigiliilor instituţiei. 
           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. 

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 250 de utilizatori lunari.  

În anul 2011 au fost înregistrate 29480  documente, în scădere  faţă de anul 2010. S-au expediat 
aproximativ  9320  plicuri şi,   conform   prevederilor   legale,   înregistrarea   şi   comunicarea 
răspunsurilor  la  petiţiile  cetăţenilor,  s-a făcut  şi  pe  cale  electronică. 

Zilnic  au  fost  îndrumaţi  către  serviciile  de  specialitate  sau  registratură,  în medie, 25 -30 
cetăţeni, solicitanţi de diverse documente, autorizaţii de căsătorie, hotărâri sau cetăţenii care vor să 
depună o petiţie. 

Tot  în  cadrul  activităţii  specifice  compartimentului  s-au  multiplicat  lunar pentru  celelalte  
compartimente  ale D.G.A.S.P.C. Gorj , copii  pentru  diverse documente. 

 La  audienţele  conducerii  D.G.A.S.P.C. Gorj  s-au  prezentat  aproape  780  de cetăţeni  ale  
căror  probleme  au  fost  analizate  şi,  după  caz,  rezolvate.  Dintre problemele  prezentate  în  cadrul  
audienţelor,  aproximativ  20%  s-au  referit  la obţinerea unui loc de muncă, 35% - la obţinerea unui 
sprijin financiar,  15%  -  informaţii privind încadrarea în categoria persoanelor cu handicap,  25%  -  la  
obţinerea  unor  ajutoare  materiale, restul de 5% reprezentând probleme diverse. 

Cetăţenii sunt întâmpinaţi cu solicitudine. 
         Problemele  ridicate  la  audienţă  au  fost  rezolvate  în  proporţie  de 80%, restul de 20% neputând 
fi rezolvate deoarece: 
-  solicitarea făcută era în afara prevederilor legale; 
-  problema nu intra în sfera de competenţă materială a DGASPC Gorj; 
-  D.G.A.S.P.C. Gorj nu a dispus de locuri de muncă pe care să le ofere solicitanţilor. 
 

http://www.dgaspcgorj/
http://www.dgaspcgorj.ro/
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1.1.14. Alte activităţi  
 

S-au primit 65 de sesizări de la parchetele din judeţul Gorj privind fapte de natură infracţională 
săvârşite de minori între 7-14 ani, din care au fost rezolvate, cu instituire măsură, 22 cazuri, restul fiind 
în curs de soluţionare. De asemenea, în cursul anului 2011 au mai fost instituite  un număr de 25 măsuri 
de protecţie specială pentru cazuri aflate  in lucru din anul 2010. Pentru toate cele 47 cazuri au fost 
intocmite planuri de consiliere psihologică Aceste cazuri sunt monitorizate trimestrial de specialiştii 
DGASPC Gorj.  

  În perioada analizată, 01.01.2011 – 31.12.2011 Comisia pentru Protecţia Copilului Gorj (CPC), în 
baza Legii 272/2004 a luat în discuţie şi a stabilit/menţinut măsuri de protecţie a copilului după cum 
urmează: 

o 459 hotărâri privind copilul în dificultate  
o 1134 hotărâri privind încadrarea copiilor în categoria persoanelor cu handicap şi 

privind orientarea şcolară.    
 

       2.1. 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 2011.  
 
2.1.1. Îmbunǎtǎţirea infrastructurii sociale, reabilitare, extindere, modernizare amenajare ,dotarea 

instituţiilor rezidenţiale privind protecţia specială a persoanelor  adulte cu handicap.            
 

 Având în vedere planul de restructurare a centrelor rezidenţiale (cu avizul Autoritǎţii Naţionale a 
Persoanelor cu Handicap) în vederea diversificării serviciilor sociale şi implementarea standardelor de 
calitate la aceste servicii s-au efectuat  studii, proiecte, lucrări de reabilitare, modernizare, amenajare, 
dotare,  la centrele rezidenţiale  în cadrul DGASPC Gorj . 

 
2.1.2. Alocarea resurselor adecvate nevoilor persoanelor cu handicap 
 

În perioada 01.01.2011 – 31.12.2011, compartimentul de prestaţii sociale a desfăşurat următoarele 
activităţi: 

      - a întocmit documentaţia conform Legii 448/2006 pentru plata prestaţiilor sociale pentru un 
număr de 10678 persoane cu handicap, după cum urmează : 

 1.  Copii beneficiari de bugetul complementar conform art. 57, alin. (4): 
      -  copii gradul I     - 476 ; -  copii gradul II    - 216 ; -  copii gradul III   - 155 
 2. Adulţii fără venit beneficiari de prestaţii sociale conform art.57, (4) Legea 448/2006, sub formă de 

indemnizaţie de persoană cu handicap şi buget complementar: 
    -  adulţi gradul I  - 1140 persoane ; -  adulti gradul II   - 2618 persoane ; - adulţii gradul III -   135 

persoane 
 3. Persoane încadrate în muncă beneficiare de prestaţii sociale conform art. 57, alin. (4) Legea 

448/2006, sub formă de indemnizaţie de persoană cu handicap şi buget complementar: 
- salariaţi gradul I   -    17 persoane ;- salariaţi gradul II  -  316 persoane ;- salariaţi gradul III -    34 

persoane 
 4. Pensionari beneficiari de prestaţii sociale conform art. 57, alin. (4) Legea 448/2006, sub formă de 

indemnizaţie de persoana cu handicap şi buget complementar: 
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- pensionari gradul I     - 1194 persoane ; - pensionari gradul II   -  1970 persoane ;  - pensionari 
gradul III  -    278 persoane 

   5. Nevăzători, care beneficiază de prestaţii sociale conform art. 57, alin. (4) Legea 448/2006, sub 
formă de indemnizaţie de persoană cu handicap, buget complementar şi indemnizaţie de însoţitor unde 
este cazul: 

     - gradul I     -    995 persoane ; - gradul II    -  1066 persoane ;     - gradul III  -       68 persoane 
 

2.1.3. Promovarea accesului la serviciile sociale pentru a susţine integrarea socială şi a preveni 
marginalizarea persoanelor cu handicap  

 
      Centrele rezidenţiale din cadrul DGASPC Gorj dispun pentru informarea corectă a beneficiarilor  
“Ghidul beneficiarului “ care conţine toate informaţiile cu privire la: serviciile sociale ce poate fii 
asigurat beneficiariilor, criterile pentru a fii admis în centru, documentele necesare, resursele 
umane, financiare. Se asigură vizitarea centrului de către cei interesaţi. Comisia de evaluare 
complexă a persoanelor adulte cu handicap informează  persoanele evaluate în funcţie de nevoi 
asupra serviciilor sociale recomandate şi existente în judeţ. În anul 2011 au fost evaluate 5507 
persoane  din care 4299 persoane au fost revizuite iar 1208 persoane au fost cazuri noi.  
 Beneficiarii centrelor  au acces la asistenţă medicală atât în cadrul centrului cât şi la med icii 
specialişti din comunitate. Beneficiarii sunt înscrişi la medici de familie beneficiând de asistenţă 
medicală gratuită. 

  Conform prevederiilor Contractului Cadru a CNAS, medicii centrelor  au o convenţie încheiată 
cu CAS Gorj pentru eliberarea reţetelor gratuite pentru tratamentul ambulatoriu pe primele trei 
zile. 

   Încă de la admitere o echipă multidisciplinară formată din minim trei specialişti (medici, 
asistenţi sociali, psihologi, psihopedagog) face o evaluare şi în funcţie de nevoile acestuia 
întocmeşte pentru fiecare Planul Individual de Intervenţie pe baza Fişei de evaluare. 

  Planul Individual de Intervenţie cuprinde: Program Individual de Ingrijire, Program Individual 
de Recuperare, Program Individual de Integrare/Reintegrare 

 
2.1.4. Asigurarea protecţiei în regim de urgenţă a persoanelor cu handicap aflate în situaţie de risc 

major. 
 
                În cursul anului 2011 în cadrul Compartimentului de intervenţie în regim de urgenţă a 
persoanelor adulte au fost înregistrate un număr de 30 sesizări.               
Motivele acestor sesizări au fost: 
       -Neglijenţă şi marginalizarea socială   -   20 cazuri 
       -Solicitare internare în centrul de îngrijire şi asistenţă socială    -   8 cazuri 
       -Violenţă domestică-abuz       -2 cazuri 
            În decursul anului 2011 au fost evaluate un număr de 68 persoane adulte care au prezentat 
potenţial de risc privind marginalizarea socială, monitorizându-i permanent  pentru a se evita excluderea 
socială.  Ca măsură 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. 
 
2.1.5. Promovarea participării persoanelor cu handicap la activităţi cultural-sportive şi de petrecere a 

timpului liber. 
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 Activitatea s-a concretizat in acordarea de abonamente gratuite la spectacolele de teatru şi 
meciuri de fotbal, organizarea de acţiuni în comun cu elevii de la Colegiul Naţional Tudor Vladimirescu, 
concurs de pescuit, expoziţii, acţiuni sportive etc. 

Complexul de Îngrijire şi Asistenţă  Suseni a organizat în acest an ediţia a VI a  concursului «  Cupa 
Suseniului » în care participă persoane cu handicap din toate centrele  precum şi persoane cu handicap 
neinstituţionalizate, în urma evenimentului toţi participanţii sunt premiaţi cu ajutorul diferitelor 
sponsorizări obţinute de organizatori. 

Cu prilejul zilei de 3 decembrie –Ziua internaţională a persoanelor cu handicap, pentru 
persoanele cu dizabilităţi neinstitutionalizate DGASPC Gorj împreună cu Asociaţia Persoanelor cu 
Handicap din Oltenia au organizat un moment artistic care s-a finalizat cu o expoziţie de  tablouri pe 
scoarţa de copac pictate de către persoanele cu handicap din cadrul asociaţiei. De asemenea a fost 
desfăţurată şi o acţiune la Bucureşti  în cadrul Casei Radio  unde persoanele cu dizabilităţi au cântat 
muzicâ populară, muzică uşoară ,au recitat poezii şi a fost lansat imnul persoanelor cu dizabilităţi. 
În toate centrele noastre s-au  organizat, cu prilejul acestei zile, serbări susţinute de beneficiari . 
 
2.1.6. Asigurarea serviciilor de sprijin la angajare şi post – angajare   

 
S-a realizat prin facilitarea accesului persoanelor cu handicap la informaţii referitoare la 

oportunităţile de angajare; la   nivelul   jud. Gorj există înfiinţate  4 unităţi   protejate care au angajate în 
total 12 persoane cu handicap: 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, Unitatea protejată „Sf. Andrei” din cadrul Asociaţiei Persoanelor 
cu Handicap din Oltenia, cu sediul în Mun.     Tg-Jiu, Atelierul Pro Vertical din cadrul Asociatiei Pro 
Vertical  cu sediul in Tg-jiu şi Unitatea Protejată King Medical cu sediul în Tg-Jiu. 

Persoanele cu handicap din cadrul acestor unităţi protejate îşi desfăşoară activitatea în următoarele 
domenii: zootehnie, panificaţie, croitorie, tâmplărie, carmangerie, comerţ, artă decorativă şi medical); 
 - Organizarea unor burse de locuri de muncă pentr u persoane cu handicap ; 
- Realizarea unor baze de date în vederea evidenţei potenţialului forţei de muncă în rândul 
persoanelor cu handicap; 

 
2.1.7. Informare / educare / promovarea imaginii persoanelor cu handicap 

 
Informarea şi sensibilizarea opiniei publice asupra drepturilor persoanelor cu handicap în vederea 

îmbunătăţirii imaginii publice a acestor persoane. 
Derularea unor acţiuni (programe) cu privire la evitarea etichetării şi discriminării persoanelor 

cu handicap (s-a  distribuit  materiale  educativ-sanitare  în vederea  prevenirii consumului de droguri, de 
alcool şi de tutun, precum şi pliante, afişe pentru sensibilizarea comunităţii, cu privire la nevoile 
persoanelor cu handicap” Pune-te în locul meu”, “Învaţă să înţelegi”) ; 

Editare pliante, broșuri şi alte materiale informative şi promoţionale. 
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V. EDUCAȚIE ȘI ÎNVĂȚĂMÂNT 

 

1. Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Gorj 

1. OBIECTIVE PRINCIPALE ÎN ANUL 2011 
 
1.a.  Obiective prioritare stabilite prin planul managerial 

o Obiective educaţionale 

 Identificarea nevoilor educaţionale la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar din 
judeţ 

 Informarea / consilierea elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice în legătură cu reţeaua 
unităţilor şcolare şi ofertei educaţionale 

 Optimizarea relaţiilor şcoală – familie / părinţi – copii 

 Sprijinirea şi consilierea elevilor în orientarea carierei 
o Obiective de dezvoltare a resurselor instituţionale 

 Dezvoltarea resurselor umane şi informaţionale din cadrul C.J.R.A.E., C.J.A.P., C.S.A.P., 
C.L.I. 

 Atragerea de resurse extrabugetare 

 Perfecţionarea cadrelor didactice prin activităţi metodice, grade didactice şi cursuri 
postuniversitare / masterate 

 Dezvoltarea resurselor materiale C.J.R.A.E.–C.J.A.P.–C.S.A.P.–C.L.I. 

 Crearea / achiziţionarea instrumentelor de specialitate 
o Obiective de dezvoltare instituţională 

 Extinderea reţelei cabinetelor de asistenţă psihopedagogică şi a centrelor logopedice 
interşcolare şi repartizarea optimă a acestora în teritoriu 

 Promovarea ofertei şi imaginii instituţiei la nivelul comunităţii locale din judeţul Gorj 
 
1.b.  Obiective asumate la solicitarea Inspectoratului Şcolar Judeţean 

 Analiza de nevoi educaţionale ale elevilor 

 Creşterea calităţii serviciilor de orientare şcolară şi consiliere profesională 

 Prevenirea şi reducerea consumului de alcool şi droguri 
 

Gradul de realizare al obiectivelor stabilite 
 
1.a. Obiective proprii stabilite în planul managerial 

o Obiective educaţionale 

 Având în vedere faptul că oferta de servicii a C.J.A.P. depinde aproape în exclusivitate de 
cunoaşterea nevoilor educaţionale existente la nivelul unităţilor de învăţământ, s-a procedat la 
elaborarea şi administrarea unei fişe de identificare a nevoilor de informare, consiliere 
psihologică, pedagogică şi orientare în carieră. Fişele au fost distribuite în diferite medii pentru 
colectarea datelor: urban, rural, şcoli de centru, şcoli de cartier, şcoli cu clase omogene / 
eterogene. Din evaluările parţiale şi din cele realizate după finalizarea programelor derulate s-a 
constatat o bună şi foarte bună receptivitate a clienţilor noştri (elevi, părinţi, cadre didactice) ceea 
ce ne îndreptăţeşte să considerăm că identificarea nevoilor educaţionale s-a realizat la un înalt 
grad de veridicitate. 
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 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.S.A.P. au desfăşurat mai multe activităţi pe această temă, atât 
în unităţile de învăţământ din mediul urban, cât şi în cele din mediul rural. De asemenea, 
profesorii au participat la întâlnirile cu părinţii în care au abordat problematica relaţiilor părinţi – 
copii şi care a 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 – s-au desfăşurat multiple activităţi la care au participat elevi şi profesori 
diriginţi în cadrul cărora au fost abordate o serie de probleme specifice orientării în carieră şi de 
ordin profesional. Marja apreciabilă de concordanţă dintre opţiunile şcolare şi profesionale ale 
absolvenţilor de clasa a VIII-a şi repartizarea computerizată a acestora confirma deopotrivă 
calitatea activităţii desfăşurate şi atingerea obiectivului. Cu toate că acest obiectiv este foarte 
îndrăzneţ pentru un set de activităţi desfăşurate într-un an şcolar, instituţia noastră a considerat 
că este mai benefică asumarea decât eludarea obiectivului respectiv. S-a pornit de la premisa 
conform căreia şi în cazul unei reuşite parţiale mai există un câştig în plus: cunoaşterea 
potenţialului nostru pe de-o parte şi a grupurilor educaţionale eterogene de elevi pe de alta parte. 

 
o Obiective de dezvoltare a resurselor instituţionale – progrese înregistrate în procesul de 

modernizare 

 Referitor la obiectivele de dezvoltare a resurselor materiale – aparatura, mobilier – apreciem ca 
acestea, funciarmente legate de buget, s-au realizat în proporţie de aproximativ 70 %. 

 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. 

 
o Obiective de dezvoltare instituţională 

 La acest punct s-au avut în vedere doua obiective strâns legate intre ele:  
a) creşterea numărului de cabinete de asistenţă psihopedagogică şi centre logopedice 
interşcolare 
b) constituirea acestora, respectându-se două principii importante: 
 - principiul priorităţii nevoilor educaţionale 

- principiul repartizării optime în teritoriu 
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1.b.  Obiective asumate la solicitarea Inspectoratului Şcolar Judeţean  
Primul obiectiv a fost atins conform termenului stabilit de I.S.J. / M.E.C.T.S. la sfârşitul 

semestrului I, anul şcolar 2010 – 2011 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.S.A.P., instituţiilor de învăţământ, 
precum şi ale celorlalte instituţii comunitare abilitate vor conduce în final la reducerea acestui 
fenomen, ceea ce presupune implicit şi o bună activitate de prevenţie. 

2. Centrul Școlar pentru Educaţie Incluzivă Târgu Jiu 

Întreaga activitatea desfăşurată de personalul didactic şi nedidactic al şcolii în anul 2011, care a 
cuprins semestrul II al anului şcolar 2010-2011 şi semestrul I al anului şcolar 2011-2012, s-a desfăşurat 
ţinând seama de obiectivele stabilite şi realizate prin Programul managerial anual şi semestrial al şcolii la 
întocmirea căruia s-au avut în vedere prevederile  Programului Managerial al Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Gorj, Legea nr.1/2011 – Legea Educaţiei Naţionale, orientările şi politica generală a Guvernului 
şi Ministerul Educaţiei, Cercetării,  Tineretului şi Sportului de reformare a învăţământului preuniversitar, 
special şi special integrat, fundamentat pe cunoaşterea legislaţiei în domeniu,  dispoziţiile şi Cerinţele 
Consiliului Judeţean Gorj,  
 
A. Activitatea managerială: 
Semestrul II al anului şcolar 2010-2011 (ianuarie-august 2011) 

 Întocmirea Raportului de activitate pentru semestrul I 2010-2011 şi întreg anul şcolar 2010-2011, în 
vederea prezentării în Consiliul Profesoral al şcolii;  

 Întocmirea programelor manageriale semestrial şi anual; 

 Înnoirea autorizaţiei de funcţionare a şcolii; 

 Întocmirea Proiectului Planului de Şcolarizare pentru anul şcolar 2011/2012, cu prezentare pentru 
avizare în Consiliul Profesoral al unităţii şi înaintarea lui către Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj, 
conform normelor metodologice; 

 Obţinerea certificării ISO 9001 

 Demararea procedurilor de implementare a Sistemului e Management al Controlului Intern 
Semestrul I al anului şcolar 2011-2012 (septembrie-decembrie 2011) 

 Încadrarea cu personal didactic calificat în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj a fost 
finalizată la 20 septembrie 2011; 

 Întocmirea statului de funcţii  şi înaintarea acestuia spre aprobare Inspectoratului Şcolar Judeţean 
Gorj şi spre avizare Consiliului Judeţean Gorj; 

 Reactualizarea organigramei; 

 Întocmirea şi aprobarea, în Consiliul Profesoral, a Raportului de activitate pentru anul şcolar 2010-
2011; 

 Întocmirea şi aprobarea, în Consiliul Profesoral, Programului managerial pentru anul şcolar 2011-
2012; 

 Reactualizarea Regulamentului de Ordine şi Funcţionare; 
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 Constituirea comisiilor metodice şi a comisiilor de lucru pentru anul şcolar 2010-2011; 

 Reorganizarea Consiliului de Administraţie şi redistribuirea atribuţiilor membrilor în concordanţă cu 
Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 4714 din 23.08.2010  respectiv 
5619 din 11.1.2010; 

 Reactualizarea portofoliului directorului Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă în conformitate 
structura şi recomandările Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj; 

 Organizarea Consfătuirilor cadrelor didactice din învăţământul special; 

 Verificarea corectitudinii întocmirii proiectării didactice; 

 Întocmirea graficului de asistenţă la ore; 

 Întocmirea graficului de control al compartimentelor funcţionale; 
 
B. Activitatea instructiv-educativă s-a desfăşurat pe parcursul semestrului II al anului şcolar 2010-2011 

şi semestrul I al anului şcolar 2011-2012 după cum urmează: 

 in luna ianuarie 2011 s-a analizat activitatea instructiv-educativă pe semestrul I al anului şcolar 
2010/2011, şi s-a validat situaţia la învăţătură şi a notelor la purtare obţinute de elevii şcolii; 

 pe tot parcursul anului 2011, desfăşurarea procesului instructiv-educativ a urmărit şi obţinut: 
 Calitatea proiectării didactice.  
Prin realizarea la timp şi de calitate de către toate cadrele didactice în concordanţă cu curriculum 

naţional şi oferta educaţională a şcolii. Vizată de responsabilii comisiilor metodice şi conducerea 
unităţii. O copie se găseşte la direcţie; 

 Prezentarea opţionalelor 
Prin opţionalele 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 
Prin calitatea predării bună şi foarte bună scoasă în evidenţă în urma activităţii de asistenţă la ore şi 

rezultatele la învăţătură la sfârşitul fiecărui semestru; 
 Calitatea în producţie 
Prin practica comasată a elevilor din anul de completare care s-a realizat în parteneriat cu 2 agenţi 

economici şi anume: SC EUMECA ARL şi SC WILD GROUP SRL pentru  cele două specializări. Elevii s-au 
integrat în colectivele de muncitori, au desfăşurat activitatea conform protocoalelor respectând 
normele de protecţia muncii şi sarcinile primite la fiecare punct de lucru. 

 
C. Activitatea de perfecţionare 
 
1. Perfecţionare profesională prin comisii metodice şi cercuri pedagogice: 
a. Activitatea comisiei metodice a profesorilor de educaţie specială,  
b. Comisia metodică a profesorilor diriginţi,  
c. Comisia metodica a învăţătorilor şi profesorilor educatori,  
d. Comisia  Metodica  a  Profesorilor  de  Terapia  Tulburărilor  de  Limbaj  
e. Catedra tehnică  
f. Comisia Metodică a Cadrelor Didactice de Sprijin,  
g. Cercul pedagogic la profesorilor logopezi  
h. Cercul pedagogic al profesorilor din învățământul special  
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2. Perfecţionarea profesională prin grade didactice 
Pe parcursul anului 2011, un număr de 7 cadre didactice titulare s-au perfecţionat prin participarea 

examenele pentru obținerea gradelor didactice definitiv, gradul II și gradul I. 
 
3. Perfecţionarea profesională prin cursuri postuniversitare 

2 cadre didactice au urmat şi absolvit cursuri postuniversitare de psihopedagogie specială prin 
Departamente pentru Pregătirea personalului Didactic din cadrul diferitelor universități din țară și 
anume: Universitatea București, Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea Aurel Vlaicu din 
Arad, Universitatea Constantin Brâncuși din Târgu Jiu, Universitatea Titu Maiorescu și Universitatea 
Spiru Haret. 
 
D. Comisia Internă de Evaluare Continuă  
Evaluarea şi diagnosticarea elevilor în cadrul  Comisiei Interne de Evaluare Continuă. la sediul comisiei. 
Astfel, au fost evaluaţi un număr de 358 copii, din care: 

 cu structuri de sprijin; 

 curriculum adaptat; 

 învăţământ la domiciliu; 

 tratare diferenţiata; 

 tratare diferenţiata +logopedie; 

 tratare diferenţiata + logopedie +kinetoterapie; 

 program de intervenţie personalizat; 

 structuri de sprijin+ logopedie; 

 logopedie + kinetoterapie; 

 logopedie; 
a) Alte activităţi specifice comisiei: 

 evaluarea logopedică a copiilor prezentaţi la comisie, a celor din şcolile din oraş şi judeţ şi s-au 
formulat recomandările de terapie ; 

 completarea certificatelor de evaluare şi orientare şcolară cu menţionarea recomandărilor ; 

 monitorizarea activităţii de sprijin ; 

 repartizarea pe clase de studiu a elevilor deficienţi mintal din centru ; 

 informarea şi consilierea cadrelor didactice care lucrează cu copii cu dificultăţi de învăţare, 
precum şi a părinţilor acestora. 

 
E. Comisia de Evaluare şi Asigurarea Calităţii  

 a fost întocmit portofoliul Comisiei (manualul de autoevaluare personalizat, strategia si 
regulamentul de organizare si funcţionare ale comisiei, planul managerial, organigrama , dosarul 
cu politici si proceduri proprii:  

 au fost completate formularele de monitorizare interna corespunzătoare activității desfășurată  în 
anul 2011 , în care au identificate punctele tari şi punctele slabe, dificultăţile şi succesele si au fost 
trimise la Inspectoratul Şcolar Judeţean  Gorj.  

 s-a realizat o descriere a activităţilor de îmbunătăţire a calităţii , care realizez corelarea 
indicatorilor cu activităţile ce trebuie realizate şi rezultatele scontate;  

 Au fost colectate dovezile corespunzătoare descriptorilor celor opt principii cuprinse in manualul 
de asigurare a calităţii.  

 Comisia a elaborat proceduri referitoare la Monitorizare a activităţilor din cadrul comisiilor 
metodice, Evaluare a competenţelor profesionale, Comunicare cu părinţii, procedura portofolii, 
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este în lucru procedura de ocupare a posturilor de către cadrele didactice de sprijin , un 
chestionar privind violenţa în şcoală. 

 
F. Programe şi proiecte 
Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă a fost şi rămâne implicat în numeroase proiecte şi parteneriate, 

care se derulează sau sunt în curs de derulare: 

 „Competenţe crescute pentru cadrele didactice” – un formator  şi 27  cadre didactice;  

 „Sprijinirea sistemului educaţional special prin portal educaţional dedicat” – un formator şi 10 cadre 
didactice; 

 „Dezvoltarea culturii calităţii şi furnizarea unei educaţii de calitate în sistemul de învăţământ 
preuniversitar din România prin implementarea standardelor de referinţă” – un formator; 

 „See Beyond the Prejudice” – priect multilateral – 6 cadre didactice (echipa de proiect).  Beneficiari:  
24 părinţi, 100 elevi; 

 “SANSE EGALE pentru integrarea in munca a persoanelor cu dizabilitati intelectuale din Romania” – 
45 elevi beneficiari. Organizatori:  Fundaţia Motivation România şi Fundaţia Special Olympics 
România; 

 
G. Compartimentul bibliotecă/ informare şi documentare 
 Biblioteca Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Târgu Jiu funcţionează cu ½ normă şi este 
parte integrantă a procesului de instruire, formare şi educare. Este o bibliotecă cu caracter enciclopedic 
răspunzând cerinţelor de informare, documentare, lectură ale elevilor şi cadrelor didactice, didactice 
auxiliare şi nedidactice din şcoală.  
 Biblioteca deţine un număr  de 11.750 volume şi un număr total de 275 cititori la data de 
22.12.2011. 
 În această perioadă s-au încheiat parteneriate educaţionale cu următoarele instituţii: Liceul de 
Muzică şi Arte Plastice „ Constantin Brăiloiu” Tg.Jiu, Grup Şcolar Industrial Energetic Turceni,  Şcoala 
Generală „ Sf. Nicolae” Târgu Jiu.  

Activităţile desfăşurate au fost activităţi de cunoaştere şi recunoaştere a unor opere din 
literatura pentru copii, vizite la Casa memorială Ecaterina Teodoroiu Tg.Jiu, audiţii muzicale, expoziţie de 
carte, proiecte educaţionale.   
 
H. Compartimentul asistenţă socială – a desfăşurat şi continuă să desfăşoare activităţi zilnice pentru 

elevii Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Târgu Jiu, care constau în: 

 Consiliere școlară, profesională şi familială; 

 Colaborează cu Serviciul de Evaluare Complexă din cadrul Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Gorj în vederea orientării şcolare şi profesionale pentru elevii noi veniţi – 
grădiniţă, ciclu primar şi gimnazial, tehnic şi Şcoala de Arte şi Meserii; 

 Întocmeşte Traseele Educaţionale solicitate de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Gorj, în vederea orientării şcolare şi profesionale a elevilor, după caz; 

 Continuarea Parteneriatului de colaborare cu Casele de Tip Familial Scoarţa şi Runcu, în vederea 
actualizării dosarelor sociale si asigurarea suportului social pentru copiii asistaţi; 

 Actualizează legislaţia în domeniul asistenţei sociale şi a protecţiei copilului; 

    Asigură suport informaţional privind întocmirea şi actualizarea (după caz) a dosarelor de alocaţie 
pentru toţi elevii; 
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VI. DEZVOLTAREA JUDEȚULUI GORJ  

 

1. Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară în domeniul Serviciilor Publice de Salubrizare ADIS 

Gorj 

În anul 2009, judeţul Gorj a fost selectat de către Ministerul Mediului şi Pădurilor, alături de alte 
şase judeţe, pentru a beneficia de asistenţă tehnică în vederea pregătirii aplicaţiei pentru finanţarea prin 
Programul Operaţional Sectorial Mediu, Axa Prioritară 2, Domeniul major de intervenţie 1 - Dezvoltarea 
sistemelor integrate de management al deşeurilor şi extinderea infrastructurii de management al 
deşeurilor. 
        POS Mediu continuă programele de dezvoltare a infrastructurii de mediu la nivel naţional care au 
fost iniţiate în cadrul asistenţei de pre-aderare, în particular PHARE şi ISPA. În plus faţă de dezvoltarea 
infrastructurii, prin intermediul POS Mediu se urmăreşte stabilirea structurilor eficiente de management 
al serviciilor relevante din punct de vedere al protecţiei mediului. De asemenea, priorităţile POS Mediu 
includ intervenţii în domenii mai puţin abordate până în prezent, precum eficientizarea sistemelor de 
încălzire urbane, prevenirea riscurilor, reconstrucţia ecologică sau implementarea planurilor de 
management Natura 2000. 
        Această axă prioritară este finanţată din Fondul European de Dezvoltare Regională, iar operaţiunile 
ce se derulează în cadrul acestui domeniu major de intervenţie vor finanţa următoarele activităţi 
indicative: 
 Achiziţionarea şi instalarea sistemelor de colectare selectivă; 
 Construcţia facilităţilor de sortare, descompunere aerobă şi reciclare; 
 Construcţia staţiilor de transfer şi a facilităţilor de eliminare a deşeurilor municipale; 
 Recuperarea gazului provenit din depozite, acolo unde este cazul; 
 Construirea unor facilităţi adecvate pentru deşeurile periculoase (deşeuri medicale, deşeuri 

provenite din echipamente electrice şi electronice etc.) şi alte tipuri specifice de deşeuri (deşeuri 
provenite din construcţii şi demolări etc.); 

 Închiderea depozitelor neconforme; 
 Asistenţă tehnică pentru pregătire de proiecte, management şi supervizare, publicitate şi campanii 

de conştientizare a publicului (în legătură cu colectarea selectivă, sortarea, reciclarea, 
descompunere aerobă), îmbunătăţirea guvernării instituţionale, licitarea şi contractarea 
operatorilor de servicii de salubritate. 

 
         În acest sens, judeţul Gorj a demarat proiectul „Sistem de Management Integrat  al Deşeurilor 
solide în judeţul Gorj”. Beneficiarii investiţiilor realizate în cadrul acestui program sunt autorităţile 
publice locale, prin consiliile judeţene. Una dintre condiţiile impuse de Uniunea Europeană pentru a 
acorda finanţare nerambursabilă în cadrul POS Mediu, fiind aceea ca autorităţile publice locale să 
constituie o Asociaţie de Dezvoltare Intercomunitară, în scopul realizării sistemului integrat de 
management al deşeurilor la nivel judeţean. 
         Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Serviciilor Publice de Salubrizare „ADIS” 
Gorj a fost considerată de Ministerul Mediului - Direcţia Generală AM POS Mediu - ca fiind o structură 
asociativă compatibilă cu cerinţele impuse prin Ghidul solicitantului pentru Axa prioritară 2 – POS 
MEDIU „Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor 
contaminate istoric”.  
          Asociaţia, a fost constituită în anul 2009  dintr-un număr de 57 de unităţi administrativ-teritoriale 
(UAT) asociate fondatoare şi 4 unităţi administrativ-teritoriale aderente în anul 2010, la care se mai 
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adaugă în anul 2011 un număr de 10 cereri de aderare din partea municipiului Motru, oraşelor Novaci, 
Rovinari, Târgu-Cărbuneşti şi a comunelor: Bîlteni, Bumbeşti-Piţic, Cîlnic, Roşia de Amaradia, Prigoria şi 
Runcu, cereri ce au fost  supuse spre adoptare Adunării Generale a „ADIS” Gorj. Toate cele 71 de UAT-le 
ale judeţului au aderat la ADIS Gorj cu hotărâre a Consiliilor Locale. 

Mecanismul instituţional propus pentru realizarea proiectului de management integrat al 
deşeurilor în judeţul Gorj, a impus şi conformarea cu reglementările cadru ale HG 855/2008, precum şi 
cu cele ale Autorităţii de Management POS MEDIU.  
          În vederea asigurării implementării proiectului „Sistem de Management Integrat  al Deşeurilor 
solide în judeţul Gorj”, Consiliul Judeţean în calitate de  beneficiar al Proiectului, a înfiinţat o Unitate de 
Implementare a Proiectului (UIP), conform HCJ 678/15.06.2010 şi reorganizată prin HCJ 
nr.49/31.05.2011, aceasta fiind o condiţie de eligibilitate a proiectului. Unitatea de Implementare a 
Proiectului  este alcătuită din 9 membrii cu diverse specializări , inclusiv experţi 
tehnici,financiari,juridici,în relaţii publice şi achiziţii. 
          Necesitatea pregătirii şi implementării unui astfel de proiect de management integrat al deşeurilor 
la nivel judeţean, reprezintă o obligaţie legală, rezultată din cerinţele legislaţiei naţionale cât şi din 
directivele Europene.  
          La nivelul judeţului Gorj, conform acestor ţinte naţionale, s-au analizat şi calculat obligaţiile de 
mediu care sunt reflectate în strategia regională şi judeţeană, mai exact în Planul Regional de Gestionare 
a Deşeurilor şi în Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor pentru Judeţul Gorj.  
         Planul de Investiţii pe Termen Lung elaborat pentru judeţul Gorj şi aprobat în 2010, prevede aceste 
obligaţii la nivel de judeţ, precum şi măsurile care trebuie luate pentru atingerea ţintelor de mediu 
asumate de către România, prin Tratatul de Aderare, ţinte calculate la nivel judeţean.  
         În judeţul Gorj, în prezent  sistemul de colectare selectivă a deşeurilor menajere este relativ extins, 
însă nu funcţionează la parametrii la care a fost proiectat, deficienţe apar la partea de conştientizare şi 
cointeresare a populaţiei. Colectarea selectivă a deşeurilor a început în toate oraşele, precum şi în 
localităţile rurale într-o măsură importantă (46 de comune). 
         Pe teritoriul judetului, au fost realizate o serie de investitii (fonduri PHARE şi investitii private) în 
domeniul gestionarii deşeurilor, care asigură fundamentul sistemului integrat de management al 
deşeurilor. 
 
         Pentru zonele cu acces dificil (aflate în mediul rural) în majoritatea cazurilor au fost prevăzute 
containere/ prescontainere  în sistemul bazat pe principiul de „aducere” a deşeurilor de către locuitorii 
din zonele greu accesibile din punct de vedere al colectări. 
         Realizarea proiectului judeţean “Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul 
Gorj” este de o complexitate vastă şi cuprinde trei faze principale: 
 1. Faza de pregătire a proiectului – este faza în care, cu ajutorul Proiectului de Asistenţă 
tehnică, se elaborează Planul de Investiţii pe Termen Lung (PITL), Studiul de fezabilitate (SF), Aplicaţia de 
finanţare şi documentaţia de atribuire pentru contractele de servicii, contractele de achiziţii de bunuri şi 
contractele de lucrări.  
 2. Faza de implementare a proiectului – după ce proiectul va fi aprobat de către Uniunea 
Europeană, urmează implementarea acestuia, care constă în atribuirea şi executarea 
contractului/contractelor pentru achiziţii de bunuri necesare în cadrul Sistemului de Management 
Integrat al Deşeurilor Solide, atribuirea şi executarea contractului/contractelor de lucrări în cadrul cărora 
se va realiza construcţia instalaţiilor de gestionare a deşeurilor, care fac obiectul proiectului şi atribuirea 
şi executarea contractelor de servicii; Tot în cadrul acestei faze se realizează şi pregătirea documentaţiei 
de atribuire, precum şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii. Gestionarea în comun a 
activităţilor legate de gestionarea deşeurilor, care compun serviciile de salubrizare, se va realiza prin 
modalitatea gestiunii delegate, pe baza contractelor de delegare a gestiunii, care vor fi atribuite 
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operatorilor prin licitaţie publică. Prin aceste contracte va fi delegată gestiunea activităţilor de colectare 
a deşeurilor (pe zone de colectare), precum şi a activităţilor de operare a instalaţiilor de gestionare a 
deşeurilor realizate prin proiect (staţii de transfer, staţii de sortare, instalaţie de tratare mecano-
biologică); 
 3. Faza de operare a proiectului - după delegarea activităţilor de gestionare a deşeurilor, va 
începe faza de operare (de funcţionare propriu-zisă) a Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor 
Solide din judeţ. 
Implementarea unui sistem de management integrat al deşeurilor solide la nivel judeţean, cu 
cofinanţare prin Programul Operaţional Sectorial Mediu (POS MEDIU), se realizează după cum urmează: 
Etapa 1 – Realizarea tuturor documentaţiilor necesare obţinerii finanţării 
1.1.1. Realizarea Planului de Investiţii pe Termen Lung – în această sub-etapă s-a analizat situaţia 

existentă şi se propune alternativa optimă pentru implementarea sistemului judeţean de 
management integrat al deşeurilor; 

1.1.2. Realizarea Aplicaţiei de finanţare – în această sub-etapă se proiectează şi se verifică alternativa 
optimă sub aspect tehnic, economic, social şi de protecţie a mediului şi sănătăţii populaţiei 
(aplicaţia conţine Studiul de Fezabilitate, Analiza Cost - Beneficiu, Analiza instituţională, 
Evaluarea Impactului asupra Mediului, Formularul Aplicaţiei de Finanţare,  Plan de Achiziţii);  

1.1.3. Un set complet de documentaţii de atribuire a contractelor de servicii, lucrări şi furnizare de 
echipamente pentru construirea şi operarea sistemului judeţean de management integrat al 
deşeurilor – în această etapă se stabileşte modul în care va fi construit şi operat sistemul 
judeţean de management integrat al deşeurilor. 

Etapa 2 – Verificarea documentaţiilor şi obţinerea finanţării; 
Etapa 3 – Construirea şi echiparea sistemului judeţean de management integrat al deşeurilor; 
Etapa 4 – Licitarea de atribuire a serviciilor de concesionare pentru operarea sistemului judeţean de 
management integrat al deşeurilor (exploatarea, întreţinerea, utilizarea). 
           În prezent, Judeţul Gorj se află în prima etapă a asistenţei tehnice, sub-etapa 1.2.  Realizarea 
Aplicaţiei de finanţare. Piatra de temelie a oricărui sistem integrat de gestionare a deşeurilor este 
delimitarea zonelor de gestionare a deşeurilor, precum şi a localităţilor care fac parte din fiecare zonă şi 
care vor beneficia de o gestionare comună a deşeurilor, însemnând că vor fi deservite de aceeaşi 
infrastructură de gestionare a deşeurilor (staţie de tratare, staţie de transfer, depozit etc.). Astfel, 
judeţul Gorj a fost împărţit în 6 zone, după cum urmează:. 
-      1. Zona I -TG-JIU- partea de nord-vest a judeţului (incluzând municipiul Târgu-Jiu), deservita de 

noua staţie centrală de gestionare deşeuri (care constă în staţie de sortare şi TMB) şi de depozitul 
existent din Târgu-Jiu. Populaţia este de 158 380 locuitori(reprezentând 43%din totalul populaţiei 
judeţului).Cantitatea de deşeuri generată este de 74 400t/an. 

-     Localităţi care sunt arondate zonei I : 
-  Tg -  Jiu, Băleşti, Teleşti, Ciuperceni, Cîlnic, Tismana, Peştişani, Arcani, Leleşti, Turcineşti, Schela, 

Bumbeşti-Jiu, Muşeteşti, Bălăneşti, Dăneşti, Padeş, Arcani, Godineşti, Stăneşti şi Runcu; 
 

-    2. Zona II -TG-CĂRBUNEŞT - cuprinde partea central-estică a judeţului deservită de staţia de 
transfer existentă şi de staţia de sortare din Târgu-Cărbuneşti. Populaţia 58 114 locuitori  
(reprezentând 15,9%din totalul populaţiei judeţului).Cantitatea de deşeuri generată este de 17 
200t/an. 

-     Localităţi care sunt arondate zonei II : 
-  Târgu-Cărbuneşti, Scoarţa, Albeni, Roşia de Amaradia, Jupîneşti, Berleşti, Bărbăteşti, Ţicleni, 

Logreşti, Săuleşti, Săcelu, Hurezani, Stejari, Dănciuleşti, Stoina, Căpreni, Bustuchin, Licurici şi 
Vladimir;  
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- 3. Zona III -TURCENI- cuprinde partea sudică a judeţului (incluzând oraşul Turceni) deservită de 
staţia de transfer existentă din Turceni şi staţiile de sortare din Turceni şi Plopşoru. Populaţia 52 579 
locuitori  (reprezentând 8,5%din totalul populaţiei judeţului). Cantitatea de deşeuri generată este de 
13 100t/an. 

-      Localităţi care sunt arondate zonei III: 
-  Urdari, Slivileşti, Borăscu, Plopşoru, Brăneşti, Tînţăreni, Aninoasa, Ioneşti, Turburea, Cruşeţ, 

Bolboşi;Urdari,Slivileşti,Borăscu,Plopşoru,Brăneşti,Ţînţăreni,Aninoasa, Ioneşti, 
Turburea,Cruşeţ,Bolboşi; 
 

-   4. Zona IV -MOTRU- cuprinde partea vestica a judeţului (incluzând oraşul Motru), deservita de 
staţia de transfer existentă şi de cea de sortare de la Motru. Populaţia 30 660 locuitori  
(reprezentând 8,4%din totalul populaţiei judeţului).Cantitatea de deşeuri generată este de 14 
500t/an. 

-      Localităţi care sunt arondate zonei IV: 
-    Motru, Samarineşti, Văgiuleşti, Glogova, Cătunele; 

 
-    5. Zona V -ROVINARI- cuprinde partea centrala a judeţului (incluzând oraşul Rovinari), deservită 

de staţia de transfer existenta şi staţia de sortare de la Rovinari. Populaţia 38 200 locuitori  
(reprezentând 10,4%din totalul populaţiei judeţului).Cantitatea de deşeuri generată este de 12 
800t/an. 

-      Localităţi care sunt arondate zonei IV: 
-     Rovinari, Dragoteşti, Drăguţeşti ,Bîlteni, Fărcăşeşti, Mătăsari, Negomir; 

 
-     6. Zona VI -NOVACI- cuprinde partea de nord-est a judeţului (incluzând oraşul Novaci), deservită 

de staţia de transfer existentă şi staţia de sortare de la Novaci. Populaţia 28 587 locuitori  
(reprezentând 7,8%din totalul populaţiei judeţului).Cantitatea de deşeuri generată este de 8 
100t/an. 

-      Localităţi care sunt arondate zonei IV: 
-     Novaci, Baia de Fier, Polovragi, Alimpeşti, Bumbeşti-Piţic, Bengeşti-Ciocadia, Prigoria, Crasna. 
 
          In vederea împărţirii judeţului în zone, au fost luate în considerare şi detaliile de proiectare pentru 
proiectele existente (depozitul conform existent, proiectele PHARE etc.). Astfel, în urma analizei 
infrastructurii existente, a distanţei de la fiecare localitate la instalaţiile de gestionare a deşeurilor, a 
reliefului, a cantităţilor de deşeuri generate, precum şi în urma consultării cu beneficiarii locali s-a ajuns 
la propunerea următorului sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Gorj:  

COLECTAREA DEŞEURILOR 

 Colectarea pe 4 fracţii (hârtie, sticla, restul materialelor reciclabile şi a fracţiei  umede) vor fi 
implementate în tot judeţul.  

COMPOSTAREA INDIVIDUALA 

 Compostarea individuală se va implementa în zonele rurale, 20% din cantitatea totală de 
biodegradabil (5.100 tone/an compost).  

STATII DE TRANSFER 

 O staţie de transfer, în care deşeurile sunt compactate, deja existentă, va fi extinsă în Târgu- 
Cărbuneşti (Zona 2), cu capacitate totală de 12.900 t / an;  

  O staţie de transfer, în care deşeurile sunt compactate,  deja existentă,  va fi extinsă în 
Turceni (Zona 3), cu capacitate totală de 8.300 t / an;  

  O staţie de transfer, în care deşeurile sunt compactate,  deja existentă, va fi extinsă în 
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Motru (Zona 4), cu capacitate totală de 9.300 t / an;  
  O staţie de transfer, în care deşeurile sunt compactate,  deja existentă  în Rovinari (Zona 5), 

cu capacitate totală de 7.900 t / an;  

  O staţie de transfer, în care deşeurile sunt compactate,  deja existentă,  în Novaci (zona 6), 
cu capacitate totală de 4.900 t / an. 

VALORIFICAREA DEŞEURILOR RECICLABILE 

  16% din cantitatea totală de deşeuri, care va fi colectată în pubelele pentru deşeurile de 
hârtie, sticlă şi rest reciclabile vor fi sortate la staţia ce urmează să fie realizată în Târgu Jiu 
(Zona 1). Capacitatea va fi de 22.100 tone/an si va produce 12.600 tone/an de reciclabile si 
9.500 tone/an reziduuri; 

 Aproximativ  3,6% din deşeurile totale care vor fi colectate în fracţie uscată în Zona 2, vor fi 
sortate la staţia existentă (şi extinsă) în Târgu-Cărbuneşti. Capacitatea va fi de 4.700 tone/an 
şi va produce 2.350 tone/an de reciclabile şi 2.350 tone/an reziduuri; 

 Aproximativ  2,5% din deşeurile totale care vor fi colectate în fracţie uscată în Zona 3, vor fi 
sortate la instalaţiile de sortare  existente de la Turceni (care va fi extinsă)  şi Plopşoru. 
Capacitatea staţiei de la Turceni va fi de 3.400 tone/an şi va produce 1.700 tone/an de 
reciclabile şi 1.700 tone/an reziduuri; Capacitatea staţiei de la Plopşoru va fi de 300 tone/an 
şi va produce 130 tone/an de reciclabile şi 170 tone/an reziduuri; 

 Aproximativ  3,1% din deşeurile totale care vor fi colectate în fracţie uscată în Zona 4, vor fi 
sortate în instalaţia de sortare  (existentă în Motru). Capacitatea staţiei de la Motru va fi de 
4.300 tone/an şi va produce 2.400 tone/an de reciclabile şi 1.900 tone/an reziduuri; 

 Aproximativ  3,1% din deşeurile totale care vor fi colectate în fracţie uscată din Zona 5, vor fi 
sortate în instalaţia de sortare  extinsă (existentă în Rovinari). Capacitatea staţiei de la 
Rovinari va fi de 3.600 tone/an şi va produce 1.900 tone/an de reciclabile şi 1.700 tone/an 
reziduuri; 

 Circa 1,7% din cantitatea totală de deşeuri, care va fi colectată în pubelele pentru deşeurile 
de hârtie, sticlă şi rest reciclabile în Zona 6 vor fi sortate  în instalaţia de sortare (existentă în 
Novaci). Capacitatea staţiei de la Novaci va fi de 2.200 tone/an şi va produce 1.100 tone/an 
de reciclabile şi 1.100 tone/an reziduuri; 

 Materialele care vor fi recuperate includ metal, sticlă, hârtie / carton şi plastic;  
 Toate reziduurile care vor fi generate vor ajunge în depozitul de deşeuri.  

TRATAREA FRACTIEI ORGANICE 

Aproximativ 58% din deşeurile totale care vor fi colectate în fracţie umedă vor fi tratate în instalaţia 
centrală de compostare / instalaţie simplă de TMB la Târgu Jiu (Zona 1).  Instalaţia va genera metale 
şi material stabilizat biologic pentru a fi utilizat pentru acoperirea depozitului, pentru reabilitarea 
depozitelor neconforme şi în funcţie de calitate pentru îmbunătăţirea calităţii solului. Vor fi generate 
şi reziduuri care vor fi eliminate prin depozitare. 
Capacitatea pentru staţia de tratare Târgu Jiu este de 82.000 t / an şi va produce 30.800 t / an de CLO 
(compost), 1.600 t / an pentru metale şi 35.500 t / an de reziduuri. 

DEPOZITAREA 

Depozitul de deşeuri privat existent în Târgu Jiu va fi utilizat pentru eliminarea reziduurilor. Necesarul 
anual de depozitare este de 60.600 tone/an. 
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Valoarea investiţiei, cu TVA, este: 

 PRETURI CURENTE PRETURI CONSTANT 
2011 

Total costuri de investiţie din care: 28.269.039 EUR 27.067.632 EUR 

Costuri de investiţie eligibile 22.683.168 EUR 21.722.625 EUR 

Costuri de investiţie neeligibile 5.585.871 EUR 5.345.007 EUR 

 
          Realizarea obiectivelor de investiţii propuse prin proiectul de management integrat al deşeurilor în 
judeţul Gorj, a presupus şi îndeplinirea unor criterii de eligibilitate privind disponibilitatea terenurilor 
pentru aceste investiţii, după cum urmează: 
- emiterea de HCL- uri pentru toate terenurile pe care se propun investii prin proiect, care să facă 
dovada că acestea aparţin domeniului public al administraţiei locale, pe raza căreia se propune 
investiţia, sunt date în administrare CJ (ca beneficiar al proiectului) şi sunt puse la dispoziţia proiectului; 
- emiterea unei adeverinţe prin care se menţionează faptul că nu au fost depuse cereri de retrocedare şi 
că nu există litigii cu privire la stabilirea şi delimitarea proprietăţii -  pe terenul pe care se propune 
investiţia; 
- extras de carte funciară pentru terenul pe care se propune investiţia prin proiect. 
 
          Montajul instituţional care va fi implementat în vederea gestionării în comun a serviciilor de 
salubrizare a localităţilor dintr-un judeţ, trebuie înţeles în legătură strânsă cu sistemul de management 
integrat al deşeurilor care va fi realizat prin intermediul Proiectului finanţat din Fondul European de 
Dezvoltare Regională (în baza POS Mediu) şi este esenţial legat de corelaţia între dreptul de proprietate 
asupra infrastructurii şi responsabilitatea pentru gestionarea serviciului.   
 
          In ceea ce priveşte posibilitatea de integrare a celorlalte contracte existente în noul sistem de 
gestionare la nivel judeţean, mai exact pentru contractele valide (contracte care au fost atribuite 
conform procedurilor prevăzute de legislaţia naţională in domeniu), chiar şi în aceste condiţii trebuie 
făcute modificări la contracte ca urmare a ansamblului de măsuri tehnice în ceea ce priveşte noul flux de 
deşeuri (tratarea/sortarea la noile facilităţi propuse prin proiect). 
 
         Pentru contractele cu operatorii care nu au licenţa ANRSC, legislaţia prevede clauze foarte clar 
definite prin care aceşti operatori se află in imposibilitatea exercitării acestei activităţi. 
 
         De menţionat faptul, ca o perioada vor exista mai multe contracte de colectare/transport într-o 
zona delimitată conform analizei tehnico-economice, urmând ca operatorul atribuit prin licitaţie publică 
de către ADIS Gorj (în  numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale deservite) să preia şi 
activitatea respectivă (se va specifica în contractul de delegare), atunci când contractele valide existente 
se vor încheia. 
 
         Toate bunurile privind colectarea/transportul deşeurilor achiziţionate prin proiecte PHARE, staţiile 
de transfer/sortare PHARE vor rămâne în continuare în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale în 
domeniul public al căreia se află şi în prezent, urmând ca noul contract de delegare a gestiunii 
activităţilor de colectare a deşeurilor, de transport până la staţia de transfer şi de operare a staţiilor de 
transfer/sortare PHARE, să fie încheiat de ADIS Gorj în numele şi pe seama localităţilor deservite (acolo 
unde este cazul). Aceste elemente vor fi specificate şi în documentul de poziţie, care va conţine măsuri 
concrete privind modul de implementare al Proiectului şi va fi dezbătut în cadrul ADIS Gorj, între 
unităţile administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei şi după ce s-a obţinut un acord între acestea 
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asupra conţinutului său, documentul final trebuie să fie aprobat prin hotărâri ale autorităţilor 
deliberative ale acestor unităţi administrativ-teritoriale (HCL, respectiv HCJ).  
 
        Prin acest Acord, membrii ADIS vor conveni asupra unor elemente precum: 

 activităţile legate de Proiect şi finanţarea acestuia, inclusiv planul de investiţii pe termen lung în 
infrastructura aferentă serviciilor de salubrizare şi obligaţiile de co-finanţare a Proiectului ; 

 stabilirea regimului juridic al bunurilor mobile şi imobile construite şi/sau achiziţionate în cadrul 
Proiectului, precum şi al terenurilor puse la dispoziţia Proiectului în  vederea realizării acestuia ; 

 mecanismul avut în vedere pentru operarea serviciilor şi exploatarea infrastructurii: delegarea 
gestiunii serviciilor de salubrizare, cu descrierea în detaliu a categoriilor de contracte, a tipurilor 
de activităţi a căror gestiune este delegată prin fiecare categorie de contract, numărul 
contractelor de delegare şi stabilirea ariilor de acoperire, care sunt entităţile implicate în 
atribuirea acestor contracte şi în general toate detaliile necesare privind mecanismul contractual 
ce urmează a fi implementat; 

 sistemul de taxe şi/sau tarife aplicabil pentru furnizarea serviciului de salubrizare, inclusiv 
mecanismul de plata a acestora, şi planul multianual de evoluţie a tarifelor sau taxelor; 

 
         Gestiunea comună a activităţilor componente ale serviciilor de salubrizare, care se află în 
responsabilitatea membrilor Asociaţiei, va fi realizată sub forma gestiunii delegate, în baza contratelor 
de delegare a gestiunii care vor fi atribuite operatorilor în urma procedurilor de licitaţie publică 
organizate în acest scop. 
 
         Este important de precizat că montajul instituţional propus în procesul de regionalizare care se 
desfăşoară în baza POS Mediu priveşte doar activităţile legate de gestiunea deşeurilor municipale, din 
lista activităţilor care compun serviciul de salubrizare a localităţilor, astfel cum sunt acestea enumerate 
la art. 2 alin. (3) din Legea nr. 101/2006. 
 
         În ceea ce priveşte politica tarifară, două aspecte sunt importante de menţionat. In primul rând, 
tarifele de salubritate se calculează în mod unitar, la nivelul întregii ţări, potrivit unei metodologii 
comune elaborate de ANRSC, în al doilea rând, în judeţul Gorj nu există subvenţii pentru operatorii de 
salubritate, nici de la bugetul central, nici de la bugetele locale (judeţean, municipal, orăşenesc sau 
comunal). Sistemele de gestiune a deşeurilor se finanţează doar prin tarifele plătite de abonaţi. 
 
          In conformitate cu Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, art. 25: „Finanţarea 
cheltuielilor de funcţionare, reabilitare şi dezvoltare a serviciului de salubrizare şi a cheltuielilor de 
investiţii pentru realizarea infrastructurii aferente acestuia se face cu respectarea legislaţiei în vigoare 
privind finanţele publice locale, în ceea ce priveşte iniţierea, fundamentarea, promovarea şi aprobarea 
investiţiilor publice, a principiilor prevăzute la art. 43 alin. (2) din Legea nr. 51/2006, precum şi a 
următoarelor principii: 

 recuperarea integrală prin tarife, taxe speciale a costurilor de operare şi a investiţiilor pentru 
înfiinţarea, reabilitarea şi dezvoltarea sistemelor de salubrizare; 

 menţinerea echilibrului contractual. 
 
           În concluzie, Sistemul judeţean de gestionare a deşeurilor va introduce noi practici de gestionare a 
deşeurilor printre care şi: 
 Implementarea de tehnici de management noi; 
 Implementarea de noi acorduri cadru financiare, care implică costuri mai mari; 
 Implementarea de roluri şi responsabilităţi instituţionale. 
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           Eficienţa noului sistem de management va depinde, printre altele, de un înalt nivel de  înţelegere 
şi acceptare din partea populaţiei şi a părţilor implicate în noul sistem. Prin urmare, va fi necesară o 
conştientizare a opiniei publice în toate fazele proiectului, dar scopul şi mesajele cheie ale programului 
pentru conştientizarea opiniei publice va varia în diferite stagii ale proiectului. 
 
           Principalele obiective ale acţiunii de conştientizare a opiniei publice vor fi: 
 Înţelegerea faptului că o gestionare bună a deşeurilor face parte din standardele unei vieţi moderne; 
 Stabilirea legăturii dintre sistemele de gestionare eficientă şi obiectivele de dezvoltare economică, 

incluzând suport pentru turism, stil de viaţă sănătos şi crearea de noi locuri de muncă investind în 
afaceri legate de gestionarea deşeurilor; 

 Aducerea la cunoştinţa locuitorilor a modului în care pot participa la derularea noului program de 
gestionare a deşeurilor. 

 Acceptarea cheltuielilor noi necesare pentru menţinerea programului de gestionare a deşeurilor; 
 rolul şi competenţele Asociaţiei, rolul Consiliului Judeţean (cu prevederea amănunţită a drepturilor şi 

obligaţiilor Judeţului în calitate de beneficiar al Proiectului) şi al consiliilor locale în implementarea 
Proiectului; 

 soarta bunurilor de infrastructură existente şi a contractelor de delegare/concesiune în vigoare, 
precum şi soluţiile pentru care se optează în vederea integrării acestora în montajul instituţional care 
se construieşte în vederea implementării Proiectului. 

 
         Acţiunile de conştientizare a opiniei publice se vor concentra pe transmiterea mesajelor cheie în 
vederea obţinerii obiectivelor propuse. Mesajele vor fi comunicate cu ajutorul mijloacelor media şi a 
mecanismelor pentru răspândirea informaţiilor şi vor include mesaje de interes general precum şi 
mesaje destinate anumitor tipuri de audienţe. 

 

2. Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ADIA Gorj 

        Prin Hotărârea Consiliului Municipiului Târgu-Jiu nr.75/2007 s-a aprobat înfiinţarea SC APAREGIO 

GORJ SA, societate comercială pe acţiuni, acţionarii fiind localităţile Târgu-Jiu, Motru, Rovinari, Târgu-

Cărbuneşti, Bumbeşti Jiu, Ţicleni şi Novaci,prin consiliile locale şi Judeţul Gorj, prin Consiliul Judeţean 

Gorj.  

         După reactualizarea actului constitutiv al societăţii, acţionarii societății au rămas Târgu-Jiu, Motru, 

Târgu-Cărbuneşti, Bumbeşti Jiu, Ţicleni, prin Consiliile Locale şi judeţul Gorj, prin Consiliul Judeţean Gorj 

(s-au retras localităţile Novaci şi Rovinari), iar din aprilie 2008, Consiliul Judeţean Gorj deţine o cotă-

parte de 16,96 %. 

        Scopul constituirii SC APAREGIO GORJ SA a fost acela de a înfiinţa un operator unic comun, în 

conformitate cu prevederile ordonanţei 72/2002, care va asigura serviciile de alimentare cu apă şi 

canalizare, sub jurisdicţia autorităţilor locale asociate, prin intermediul unui singur contract de 

concesiune. 

         În anul 2011 au continuat lucrările de  execuție ale proiectului „Extinderea şi 
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reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare din Judeţul Gorj”,Contract de finanțare 

încheiat în data de 28.11.2008 între reprezentanţii Comisiei Europene la Bucureşti şi reprezentanții 

Guvernului României, respectiv, Autoritatea de Management POS Mediu, valoarea ultimului Deviz 

General aprobat de Beneficiar, fiind de 289.964.096 lei (fără TVA). 

         Până în prezent, valoarea lucrărilor decontate reprezintă 60% din valoarea de C+M, de 182.630.000 

lei, respectiv 91.800.000 lei, din care: 88.200.000 lei reprezintă partea de finanţare UE şi Bugetul de Stat, 

2.500.000 lei partea de cofinanţare de la Bugetele Locale iar 1.100.000 lei cofinanţare  din bugetul S.C. 

APAREGIO GORJ S.A. 

         Lucrările executate în cadrul contractelor de execuţie, asistenţă tehnică şi supervizare a lucrărilor,  

în cadrul proiectului „Extinderea şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare din Judeţul 

Gorj”, au vizat în cele cinci Centre de Exploatare şi Distribuţie (Tg-Jiu, Motru, Bumbeşti Jiu, Tg-Cărbuneşti 

şi Ţicleni)   lucrări privind reabilitarea surselor de apă, extinderea reţelelor transport şi distribuţie apă şi 

canalizare, reabilitarea rezervoarelor de înmagazinare, execuţia, reabilitarea şi modernizarea staţiilor de 

tratare şi epurare, precum şi alte lucrări conexe. 

3. S.C. Parc Industrial Gorj S.A. Bumbesti-Jiu 

 S.C. Parc Industrial Gorj S.A. Bumbesti-Jiu a fost creata ca urmare a divizării S.C. U.M. Sadu S.A. 

prin preluarea in patrimoniul privat al jud. Gorj a unei părți din activele situate pe platforma Sadu II si a 

terenului aferent in suprafața  de 18,62 ha. 

 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.  

      S.C. Parc Industrial Gorj S.A. Bumbesti-Jiu a fost înființată prin hotărârea Consiliului Judetean nr. 

16/2003. 

    După transmiterea  suprafeței de 1,2 ha din patrimoniul CONSILIULUI JUDETEAN GORJ către  

CONSILIUL  LOCAL BUMBESTI-JIU , S.C. Parc Industrial Gorj S.A. Bumbesti-Jiu  are in prezent in 

administrare   17,4 ha  teren , spatii destinate producției si depozitarii , cai de acces  spre aceste spatii .   

    Pe suprafața  aferenta incintei 13,9 ha  este  obținut prin Ordinul Ministrului Administrației și 

Internelor nr.1218 /24.02.2006 titlul de „ PARC INDUSTRIAL”care îi conferă avantajele legale în acest 

sens . 

      Suprafața de  8,02 ha  este in prezent închiriata   către  PIRELLI @ C. ECO TEHNOLOGY RO S.R.L., iar pe  

restul de 5,8 ha  își desfășoară  activitatea  alte 8 societăți comerciale  ce au închiriat efectiv  3481  m.p.,în 

hale de producție. 

   Spațiile de producție se închiriază conform unui contract cadru aprobat de Adunarea Generala a 

Acționarilor. 

   Energia electrica  este in prezent  asigurata de S.C. U.M. SADU S.A. fiind încheiat un contract pe 

perioada nedeterminata in acest sens . 

 Apa potabila si industriala  necesara este asigurata de S.C APA REGIO GORJ S.A.  
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               In anul 2011  activitatea  S. C.  Parc Industrial Gorj S.A. a fost în continuare marcată de criza 

economică  datorită  lipsei de  lichidități a agenților economici care își desfășoară aici activitatea. 

 

La sfârșitul  anului  2011,  9 firme  aveau contracte in derulare cu S.C Parc Industrial Gorj S.A.: 

LISTA FIRMELOR EXISTENTE IN CADRUL S.C. PARC INDUSTRIAL GORJ S.A. 

 

Nr. 

Crt. 

Numele firmei Adresa Activitatea 

desfasurata 

1 S.C CONFEX CYRANO S.R.L. 

Bumbesti-jiu 

Bumbesti-jiu Croitorie in 

sistem Lohn 

2 S.C. DUMAD FOREST  S.R.L. Tetila Prelucrarea lemnului 

3 S.C. SOYMEX S.R.L. 

Bumbesti-jiu 

Bumbesti-

Jiu,str.Parangului, 

bl.29, sc.A ap.9(15) 

jud.Gorj 

Confectii metalice 

4 S.C PRO SOLE INVEST  

Bumbesti-jiu 

 

Bumbesti-Jiu  Confecţii metalice 

5 S.C. ALTURISM S.R.L. 

Tg-Jiu 

 

Tg-Jiu, str.Garofiţei, 

bl.12, ap.22 

Recuperarea deşeurilor 

metalice 

6 S.C.PIRELLI@ C .ECO TEHNOLOGY RO 

S.R.L. 

Bumbesti-Jiu  str. 

Bumbesti nr.462 

Fabrica de filtre auto 

7 S.C. SAGATIN  COM S.R.L. TG-JIU Instalatii gaze  

8 S.C  DURAVINCI  S.R.L. BUCURESTI Prelucrarea lemnului 

9 S.C.  FAG EXPORT S.R.L. TG-JIU Prelucrarea lemnului 

 

    In acest sens este de remarcat  prezenta in  Parcul Industrial Gorj ,  a firmei  PIRELLI @ C. ECO 

TEHNOLOGY RO S.R.L. care a realizat în Parcul Industrial   o fabrica de filtre auto  , cea mai mare 

investiție a unei societăți  străine realizată în județul Gorj. 

 

 Parculul Industrial a fost  menținut într-o permanentă stare de  funcționalitate și  curățenie prin lucrări 

executate la  clădiri  la  căile de acces. 

 

4. S.C. „ÎNTREPRINDEREA DE DRUMURI ŞI PODURI GORJ” S.A. 

Principalul obiectiv al societăţii în anul 2011 a fost contractarea de noi lucrări în domeniul 

infrastructurii rutiere şi majorarea numărului de clienţi în desfacerea materiilor prime, materialelor şi 

prefabricatelor. Ca urmare a politicilor duse în domeniul creşterii productivităţii muncii, a perfecţionării 

şi recrutării personalului şi nu în ultimul rând a politicilor în domeniul calităţii, acest obiectiv a fost 
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realizat. Tot în acest sens, a fost necesară și regândirea structurii organizatorice a societăţii. Astfel, în 

prezent, societatea este structurată în Divizia de Drumuri şi Divizia Mecanizare, fiind totodată înfiinţată 

şi o nouă secţie, Secţia de Reabilitări Drumuri Tg. Jiu, fapt ce a condus la creare unui număr de 37 de noi 

locuri de muncă, astfel că numărul angajaţilor a crescut faţă de anul 2010 de la 249 la 286 de angajaţi. 

           Ca urmare a îndeplinirii principalului obiectiv al anului 2011, şi anume acela de a contracta noi 

lucrări, producţia raportată valoric a crescut cu 16% faţă de anul 2010, respectiv de la 26.173.386,58 lei 

în 2010 la 30.296.008,79 lei în 2011. Privind în structura realizărilor se observă că şi în acest an, ca şi în 

anii precedenţi, principalul beneficiar al societăţii este Consiliul Judeţean Gorj cu o pondere de 70,52%. 

Această situaţie este firească întrucât în anul 2011, S.C. I.D.P. Gorj S.A. a semnat un contract pe o 

perioada de patru ani cu Consiliul Judeţean Gorj, pentru execuţia de „Lucrări şi servicii de reparare şi 

întreţinere drumuri judeţene iarnă-vară 2011-2015”, ca urmare desemnării ofertei depusă de S.C. I.D.P. 

Gorj S.A. oferta câştigătoare în urma finalizării procedurii de achiziţiei publică ce a avut loc în acest sens. 

De menţionat că pe parcursul anului 2011, S.C. I.D.P. Gorj S.A. într-o asociere cu încă trei 

societăţi de construcţii, a mai contractat o lucrare importanta, atât din punct de vedere al valorii 

contractului cât şi al complexităţi lucrărilor, respectiv „Modernizare străzi în Municipiului Tg. Jiu etapa 

II/2, în cadrul unui plan integrat şi creare şi modernizare spaţii publice urbane zona adiacentă străzii 

Bicaz”, beneficiarul lucrărilor fiind Primăria Municipiului Tg. Jiu.   

Analizând structura realizărilor, din punct de vedere al activităţilor, se observă că activitatea de 

execuţie lucrări reprezintă poderea cea mai mare cu 94,3%, vânzarea de materii prime şi materiale 

reprezintă 5,6% şi un procent aproape nesemnificativ de 0,1% îl reprezintă activitatea de prestări 

servicii.  

Din punct de vedere al capacităţilor fizice la producţia principalelor materii prime şi materiale, 

situaţia se prezintă după cum urmează: 

- Mixturi asfaltice – 54.307 tone; 

- Beton de ciment – 3.078,5 mc; 

- Balast sortat şi concasat – 44.060,3 mc. 

Privind comparativ cu realizările anului 2010 se observă o creştere cu 28,4% la producţia de 

mixturi asfaltice (în 2010 s-au produs 42.305 tone) şi de 70,4% la betonul de ciment (în 2010 s-au produs 

1.806 mc). 
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 VII. SĂNĂTATE 

 

1. Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu 

În anul 2011, Spitalul Județean de Urgență Tg-Jiu a funcționat cu un număr de 1009 paturi conform 
structurii organizatorice, din care 940 paturi finanțate, repartizate în 24 secții și compartimente 
specifice. Unitatea mai funcționează cu un Ambulatoriul de specialitate, doua laboratoare de analize 
medicale, doua laboratoare radiologice, Unitate de primiri urgențe și două camere de primiri urgente. 
Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu funcționează cu secţii și compartimente care cuprind toate 
specialităţile medicale, în trei locaţii situate la circa 2,5 km între ele şi se adresează la peste 600.000 
locuitori din care 170.000 in mediu urban. 
 

RESURSE  UMANE 
 In anul 2011 , Spitalul Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu , are aprobată structura organizatorică 
conform Ord. M.S. nr. 685/2010 , funcționând cu un număr de 1009 paturi . 
 În cursul anului 2011 , in baza Hotărârii nr. 1 din data de 09.06.2011 a comisiei privind stabilirea 
numărului de paturi contractabile după aplicarea prevederilor Planului National de Paturi , s-a aprobat 
un număr de 940 paturi contractabile . 
 Totodată la nivelul anului 2011 au fost aprobate un număr de 97 paturi spitalizare de zi , 
aprobate  prin adresa  nr. 225/02.02.2011 a D.S.P.Gorj . 
 Modificări însemnate privind conducerea spitalului au fost aduse prin Dispoziția Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Gorj – d-ul Ion Calinoiu care  a numit ca manager interimar  al Spitalului Judeţean 
Tg-Jiu- pe dr. Vasile Stănculete   si  a Comitetului Director interimar, în următoarea componenţă : 

- Dr. Căliman  Eugenia Cristina– director medical 
- Ec. Vienescu Dumitru - director financiar-contabil 
- As. Grigan Maria – director ingrijiri 
Conform Ordinului M.S. nr. 232/2011 privind redistribuirea personalului de specialitate medico-

sanitar și auxiliar sanitar din cadrul unităților sanitare, au fost repartizate unității noastre un număr de 
55 persoane de la Spitalul Orășenesc Bumbești-Jiu . 

Redăm mai jos normativul de personal pe categorii de personal  la data de 31.12.2011  

TOTAL GENERAL NORMAT EXISTENT REPARTIZAT IN STAT 

 TOTAL MEDICI 212 169 196 

TOTAL ASIST. MEDICALI 767 567.5 665 

TOTAL INFIRMIERE 246 131 178 

TOTAL BRANCARDIERI 50 16 23 

TOTAL APS 46 20 32 

TOTAL INGRIJITOARE 114 89 104 

TOTAL GARDEROBIER 2 1 1 

TOTAL TESA 67 49 66 

TOTAL MUNCITORI 147 109 147 

COMITET DIRECTOR 4 4 4 

REZIDENŢI 9 7 9 

TOTAL 1695 1162.5 1425 

PREOŢI  2 2 

POST MEDICI GĂRZI DIN AFARA UNITĂŢII  2 2,5 

TOTAL GENERAL 1695 1166.5 1429,5 
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In cadrul unității există un deficit de personal determinat ca urmare a imposibilităţii scoaterii la 
concurs a posturilor vacante , conform O.U.G. 34/2009, cât şi datorită plecării din unitate  de la 
începutul anului 2011 până la data de 31.12.2011 a unui număr de 64 persoane . 

Pe parcursul anului 2011 au plecat un număr de 64 de persoane si in prezent unitatea se 
confruntă cu un deficit de personal datorită imposibilității scoaterii la concurs a posturilor vacante 
neincadrandu-se în bugetul de cheltuieli de personal acordat pentru anul 2011 . 
            Indicatorii de performanţă ai managementului resurselor umane au fost la 31.12.2011 de : 

- Proporţia medicilor din totalul personalului din spital -  15,16 % înregistrând o creştere faţă de 
anul 2010 , respectiv  4.19% 

- Proporţia personalului medical din totalul personalului din spital -  64.81 % înregistrând o 
creştere faţă de anul 2010 , repectiv  1.93 % 

- Proporţia personalului medical cu studii superioare din totalul personalului din spital -  31.66 % 
înregistrând o creştere faţă de anul 2010 , repectiv 6.6 % 

Dificultăţi majore au fost întâmpinate în asigurarea fondurilor necesare pentru participarea personalului 
la cursuri de formare profesională din iniţiativa angajatorului .  
În anul 2011 ,principalele  activităţi în domeniul resurselor umane au fost : 

-  Actualizarea Regulamentul de organizare şi funcţionare a spitalului  
- Actualizarea Regulamentul intern  precum şi fişele postului pentru personalul angajat 
- Evidenţa la zi a carnetelor de muncă şi registrul de evidenţa a salariaţilor in format electronic. 
- Acordarea la timp a drepturilor salariale conform legislaţiei în vigoare , inclusiv tichetele de 

masă.  
- Au fost emise un număr de 967 dispoziţii la nivelul unităţii  , dintre care peste 80% au fost emise 

de serv. R.U.O.N.S. , respectiv   dispoziţii privind stabilirea salariilor  şi sporurilor , conform legii 
284/2010 , dispoziţii privind suspendarea contractelor individuale de muncă , dispoziţii privind 
încetarea contractelor individuale de muncă prin pensionare , dispoziţii privind promovarea în 
funcţii , etc. 

- Actualizarea asigurarilor malpraxis şi a certificatelor de membru pentru personalul medico-
sanitar . 

- Actualizarea dosarelor personale.  
 

ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL JURIDIC  ŞI  RELAŢII CU PUBLICUL 
 
                  În conformitate cu prevederile Legii nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei 
de consilier juridic, cu modificările şi completările ulterioare, consilierii juridici din cadrul 
Compartimentului Juridic şi  Compartimentul Relaţii cu Publicul au asigurat apărarea drepturilor şi 
intereselor legitime ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu  în conformitate cu Constituţia şi legile 
ţării. Astfel, consilierii juridici au reprezentat unitatea  în serviciul căreia se află, au apărat drepturile şi 
interesele legitime ale acesteia în raporturile cu alte autorităţi publice, instituţii de orice natură, precum 
şi cu orice persoană juridică sau fizică,  în condiţiile legii şi ale regulamentelor specifice unităţii.  
                
 
  În anul 2011, principalele activităţi desfăşurate prin Compartimentul juridic  au fost:  
- reprezentarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu în faţa instanţelor de judecată, atât la fond cât şi în 
căile de atac s-a realizat într-un număr de  52 de dosare în cauze privind litigii de muncă şi comerciale. 
- au fost promovate un nr. de 25  acţiuni civile în vederea recuperării cheltuielilor de spitalizare 
ocazionate cu internarea părţilor vătămate în diferite secţii ale spitalului, potrivit art. 313 din Legea 
nr.95/2006 , cu modificările şi completările ulterioare şi art.998 din Codul Civil. 
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- unitatea s-a constituit parte civilă într-un număr de  70 de dosare penale ,în vederea recuperării 
cheltuielilor de spitalizare ocazionate de internarea părţilor vătămate în secţiile spitalului.  
Prin concluziile orale sau scrise, consilierii juridici au susţinut cu demnitate şi competenţă drepturile şi 
interesele legitime ale unităţii , au respectat normele de deontologie profesională prevăzute în legea 
pentru organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic. De asemenea, au fost respectate 
dispoziţiile legale privitoare la interesele contrare în aceeaşi cauză sau în cauze conexe ori la conflictul 
de interese pe care persoană juridică ce o reprezintă le poate avea, fiind respectate secretul şi 
confidenţialitatea activităţii , în condiţiile legii. 
 - acordarea de consultanţă juridică compartimentelor de specialitate din cadrul Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Tg-Jiu 
- avizarea pentru legalitate a dispoziţiilor emise la nivelul Serviciului RUONS din cadrul unităţii  
- avizarea pentru legalitate a   contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări 
publice şi a contractelor de concesiune de servicii,   încheiate în condiţiile OUG nr. 34/2006 si HGR nr. 
925/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 
- întocmirea dispoziţiilor cu caracter disciplinar, întemeiate pe dispoziţiile Codului Muncii , şi 
Regulamentului intern 
- avizarea notelor justificative elaborate de catre Biroul de  achiziţii publice privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publică iniţiate de Spitalul Judetean de Urgenţă Tg-Jiu, din punct de vedere al 
respectării Ordonanţei de urgentă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările 
şi completările ulterioare şi a HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţei de urgenta nr. 34/2006;  
- participarea, în calitate de membri, la lucrările comisiilor de evaluare pentru atribuirea contractelor de 
achiziţie publică iniţiate de catre Spitalul Judetean de Urgenţă Tg-Jiu, cu respectarea atribuţiilor 
prevăzute de Ordonanţa de urgentă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările 
şi completările ulterioare şi a HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţei de urgenta nr. 34/2006;  
- rezolvarea petiţiilor şi sesizărilor repartizate, conform Ordonanţei nr. 27/2002 - privind reglementarea 
activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată prin Legea nr. 233/2002 , de catre Compartimentul Relatii 
cu Publicul  
- asigurarea accesului la informaţiile de interes public gestionate de unitate , potrivit Legii nr. 544/2001 
privind liberul acces la informaţiile de interes public si HGR nr. 123/2002 privind aprobarea normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001. 
 

ACHIZIŢII PUBLICE 
   

În baza bugetului propriu aprobat şi a Programului achiziţiilor publice, în cursul anului 2011, 
Spitalul Judeţean de Urgenţă Gorj, în calitate de autoritate contractantă a achiziţionat 
produse(materiale sanitare, medicamente, reactivi, alimente, imprimate sanitare, sticlarie de laborator, 
dezinfectanţi,diverse), servicii şi lucrări, ponderea cea mai mare deţinând-o achiziţiile publice de 
medicamente.  

Procedurile aplicate pentru atribuirea contractelor de achiziţii publice au fost următoarele:  
- cumpărări directe efectuate din fonduri alocate de CJAS Gorj dar şi din finanţări pentru 

Programul de la Buget şi asigurări 
- cererea de oferte;  
- licitaţia deschisă;   
- negocierea fără publicarea în prealabil a unui anunţ de participare.  
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Pentru achiziţiile publice din anul 2011 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” 
pentru medicamente, materiale sanitare, reactivi, sticlărie de laborator, imprimate sanitare, 
alimente,dezinfectanţi,servicii şi diverse,  

În funcţie de procedurile iniţiate, achiziţiile publice din anul 2011 s-au efectuat pentru achiziţia 
următoarelor produse , servicii şi lucrări. 

1. Achiziţii de produse: medicamente, materiale sanitare, reactivi, alimente, dezinfectanţi, 
materiale de curăţenie, servicii, diverse, aparatura medicala s.a. au fost achiziţionate prin 
următoarele proceduri: 

- Cerere de oferta  ON-LINE 
- Licitaţie deschisă ON-LINE 
- Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ. 

În cadrul achiziţiilor de produse ponderea cea mai mare o reprezintă medicamentele. 
Medicamentele au fost achiziţionate din fonduri alocate CJAS Gorj precum şi din fonduri alocate 
Programelor Naţionale de Sănătate (ex. HIV, SIDA, ONCOLOGIE, TBC. HEMOFILIE, DIABET ZAHARAT) 

2. Achiziţiile publice de servicii: verificare şi întreţinerea aparaturii medicale (de laborator, 
radiologie) s-au efectuat prin negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ conform art. 
122 lit.b în condiţii de exclusivitate 

3. În anul 2011 în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu nu au fost efectuate din fonduri 
alocate de CJAS Gorj lucrări de reparaţii. Lucrarile de raparatii capitale efectuate la Sectiile 
Boli Infectioase, ATI 1, ATI 2, Compartimente terapie intensive din Sectiile Neonatologie si 
Cardiologie au fost finantate din fonduri alocate de la Ministerul Sanatatii si cofinantate de 
Consiliul Judetean Gorj. Desemnarea societatilor cistigatoare pentru lucrarile de reparatii 
capitale s-a facut in urma derularii unor proceduri de cerere de oferte off-line. 

Din cele relatate se poate observa că Spitalul Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu a utilizat mijloacele 
electronice de achiziţie publice în procent de peste 40% în SEAP (procentul exact fiind de 62.05%). 

 

2. Spitalul de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu - Runcu 

Spitalul de pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu, are locaţia într-o clădire de forma literei « Y » , cu 
braţele din faţă larg evazate. Aripile clădirii sunt destinate spitalizării bolnavilor, iar prelungirea literei Y 
este folosită pentru : administraţie la parter, compartiment explorări funcţionale la etajul I şi sala de 
spectacole la etajul II. 

 Începând cu data de 1 Octombrie 2002, prin Ordinul  Ministrului Sănătăţii nr. 722/01.10.2002, 
Sanatoriul ,,Tudor Vladimirescu’’, se transformă în Spital de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu’’. La 
momentul actual este un spital de monospecialitate, cu specificul – pneumologie. În prezent, Spitalul de 
Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu este o unitate sanitara cu 226 paturi (62 paturi PN si 164 paturi 
TB) care isi desfasoara activitatea pe 3 sectii medicale respectiv compartimante după cum urmează: 

 
SECŢIA I – 86 PATURI  DIN CARE: 
- COMPARTIMENT TBC  60 paturi – contractabile 2012 = 55; 
- COMPARTIMENT PNEUMOLOGIE 26 paturi - contractabile 2012 = 12 paturi; 

 Structura de personal este următoarea: 
- trei medici primari; 
-     15 asistenţi medicali; 
- 6 infirmiere; 
- 6 ingrijitoare de curăţenie. 
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SECŢIA II – 80 PATURI DIN CARE:    
- COMPARTIMENT TBC  62 paturi – contractabile 2012 = 50; 
- COMPARTIMENT PNEUMOLOGIE 18 paturi – contractabile 2012 = 11; 

 
Structura de personal este următoarea: 

- un medic primar, doctor în ştiinţe medicale; 
- un  medic specialist; 
- un medic rezident anul II; 
- 13 asistenţi medicali; 
- 5 infirmiere; 
- 6 ingrijitoare de curatenie. 

 
SECŢIA III – 60 PATURI DIN CARE:    

- COMPARTIMENT TBC  42 paturi – contractabile 2012 = 41; 
- COMPARTIMENT PNEUMOLOGIE 18 paturi – contractabile 2012 = 11;  

Structura de personal este următoarea: 
- trei  medici primari; 
- 14 asistenţi medicali; 
- 5 infirmiere; 
- 6 îngrijitoare de curăţenie. 
 
La nivelul fiecărui etaj se află amplasată câte o secţie, fiecare având un compartiment pentru 
tuberculoză şi un altul pentru alte afecţiuni pneumologice, compartimentele fiind delimitate de casa 
scărilor principale. Prin delimitarea clară a celor două compartimente, sunt respectate strict circuitele 
bolnavilor afectaţi de tuberculoză faţă de cei cu alte afecţiuni pulmonare necontagioase.  

În cadrul secţiilor există saloane de 3 – 4 paturi şi rezerve cu un pat, fiecare compartiment având 
sală proprie  de servire a mesei şi toate dependinţele strict necesare în conformitate cu ord. 914/ 2006.  
Echipamente specifice existente la nivel de sectie: 
          - oxigenatoare – 12; 
          - lămpi ultraviolete – 8;                                                                                                                    
          - negatoscoape – 8; 
          - aspiratoare vacuum – 4; 
          - tensiometre – 10. 
 
                 Activitatea medicală la nivelul secţiilor este reprezentată de: 
Consultaţie; 
Examen clinic,  consult pneumologic, consulturi interdisciplinare: medicină internă, infecţioase, 
neurologie, psihiatrie, ortopedie, otorinolaringologie, urologie, endocrinologie, chirurgie. 
Examene paraclinice: 
    -  Radiografie toraco-pulmonara = 3000 ; 
    -  Electrocardiografie = 995; 
    -  Fibrobronhoscopie = 131; 
    -  Spirometrie = 992; 
    -  Examene citologice – contract de colaborare cu Spitalul Judetean de urgenta Tg- Jiu; 
    -  Tomografie computerizata regiune toracica cu si fara substanta de contrast– contract de colaborare 
cu Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu; 
    -  Analize de laborator: 
Stabilire de diagnostic; 
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Tratament medicamentos, materiale sanitare; 
Îngrijire, recuperare, cazare, masă. 
 
LABORATOR DE ANALIZE MEDICALE  
Structura de personal: 

- un medic specialist; 
- un chimist principal; 
- un biolog; 
- 5 asistenţi. 

 
      În cadrul laboratorului există compartimentul pentru investigaţie micobacteriologică, dar şi 
compartimentul pentru investigaţii biochimice şi hematologice. Laboratorul de analize medicale dispune 
de următoarele echipamente: 
          - hota de siguranţă biologică cu flux laminar vertical; 
          - microscop binocular binoptic CETI; 
          - centrifugă refrigeratoare; 
          - autoclav şi etuvă sterilizatoare; 
          - staţie sterilizare; 
          - balanţa electrică; 
          - aparat electroforeză tip SEBIA; 
          - automat hematology ABACUS JUNIOR (analizor semiautomat 3 Diff); 
          - semiautomat biochimie CYAN PLUS ; 
          - lampă UV. 
Activitatea laboratorului este reprezentată de : 

- examen microscopic B.K. si cultură; 
- examene hematologice : hemoleucograma completă, examen citologic al frotiului sanguin, VSH ; 
- examene biochimice: uree, glicemie, transaminaze, creatinină, acid uric, bilirubină totală, 

bilirubina directă, colesterol, triglyceride, calcemia, LDH, proteine totale, fosfatază alcalină, 
magneziemie, sideremie, examene biochimice ale lichidului pleural, examen sumar urină. 

- teste rapide pentru: sifilis, HIV, atg HBs, atc anti HVC. 
 
FARMACIE 
Structura de personal: 
   - 3 asistenţi de farmacie ; 
   - un farmacist. 
S-a realizat contractarea medicamentelor simptomatice necesare tratării patologiei din sfera 
respiratorie, dar şi medicamentele neapărat necesare în medicina de urgenţă, conform legislatiei în 
vigoare. S-a reusit realizarea aprovizionării ritmice şi suficiente de medicamente şi materiale sanitare, 
astfel încât activitatea medicală să se desfăşoare optim din acest punct de vedere. 
 
COMPARTIMENT RADIOLOGIE-IMAGISTICĂ MEDICALĂ 
Structura de personal: 
   - 2 asistenţi radiologie-imagistică medicală; 
Echipamente existente: 

- aparat RX cu lant TV tip TUR 800; 
- aparat ELTEX 400; 
- maşină developat. 
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Număr radiografii efectuate 2011 = 3000. 
 
COMPARTIMENT EXPLORĂRI FUNCŢIONALE 
Structura de personal: 

- un asistent medical. 
        În Compartimentul explorări funcţionale, există un aparat pentru bronhofibroscopie PENTAX. 
Există şi un contract de colaborare cu Spitalul din Târgu Jiu pentru efectuarea examenelor citologice.  
Număr fibrobronhoscopii = 131; 
Echipamentele specifice activităţii, existente la nivelul compartimentului sunt: 

-  Spiroanalyzer ST 95; 
-  Spirolab,    Număr spirometrii = 992; 
-  EKG,         Număr examene EKG = 995. 

    Compartimentul somnologie, investigarea polisomnografică evidenţiază cauzele de producere a 
apneei în somn, fapt ce conduce la  ameliorarea calităţii vieţii şi prevenirea unor complicaţii 
cardiovasculare şi neurologice cu risc vital. 
 
COMPARTIMENT DE PREVENIRE ŞI CONTROL AL INFECŢIILOR NOSOCOMIALE 
    Structura de personal 

-  medic responsabil cu supravegherea şi controlul infecţiilor nosocomiale; 
-  asistent de igienă. 

    Există un control eficient al infecţiilor nosocomiale la nivelul spitalului realizat prin respectarea 
normelor impuse de legislaţia în vigoare şi respectarea planului propriu de supraveghere şi control al 
infecţiilor nosocomiale şi a programului de curăţenie a unităţii ; 
 
    -  achiziţionarea dezinfectanţilor şi produselor necesare asigurării curăţeniei şi dezinfecţiei la nivelul 
unităţii ; 
    -  achiziţionarea unei game diversificate de antibiotice care să permită o antibioterapie ţintită, în 
scopul stopării dezvoltării germenilor responsabili producerii infecţiilor nosocomiale. 
    - achiziţionarea de lămpi ultraviolete la nivelul secţiilor şi ambulatoriului integrat al spitalului. 
 
AMBULATORIU INTEGRAT, CAMERA DE GARDĂ, BIROU INTERNĂRI 
Număr consultaţii 2011= 802; 
Nr. Internări = 2045; 
Nr. Decese = 17. 
 
Structura de personal 

- 2 asistenţi medicali ; 
- un garderobier . 

    Din 01.05.2010,  la nivelul spitalului funcţionează Ambulatoriul Integrat al Spitalului cu o activitate de 
35 de ore pe săptămână, fapt ce ne-a permis contractarea unui număr de 28 de consultaţii / zi şi 
posibilitatea ca în momentul în care se va reuşi acreditarea laboratorului şi compartimentului radiologie, 
să realizăm şi  contractarea investigaţiilor paraclinice. 
   Echipamentele specifice activităţii, existente la nivelul compartimentului sunt : 
   -     spirometru – 1 ; 

- aspirator vacuum – 1 ; 
- negatoscop – 1 ; 
- tensiometru – 1 ; 
- lampă UV. 
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COMPARTIMENTUL DIETETICĂ 
 
     Contract prestari servicii; 
     Ştiind faptul că alimentaţia corespunzătoare este un factor extrem de important în vindecarea 
tuberculozei dar şi a celorlalte boli respiratorii, au fost elaborate meniuri diversificate şi prepararea 
corespunzătoare a acestora, pentru satisfacerea atât a nevoilor organoleptice cât şi a necesarului zilnic 
de calorii, ţinându-se seama de faptul că simptomatologia generată de afecţiunile tratate (febra, frison, 
emotivitate crescută generată de dispnee, dureri, dar şi de boala în sine), necesită o creştere a 
necesarului zilnic de calorii, necesităţi obligatorii de respectat. 
 
Îmbunătăţirea activităţii medicale s-a realizat prin: 
   
  Depaşirea estimărilor privind cazurile externate la începutul anului: 
          Externări pneumologie = 455/ 300/ 364; 
          Externări tuberculoză = 358/ 321/ 247; 
          Circuit al documentelor = arhivă; 
          209,5 RON/zi TBC 
          1433  RON/caz Pn 
 
 Îmbunătăţirea condiţiilor hoteliere: 
S-a finalizat instalaţia de panouri solare ce asigură în condiţiile actuale de iarnă o temperatură de 30 
grade a apei, acum permiţându-ne apa caldă zilnic la un program stabilit, iar din primavară vom avea apa 
caldă în permanenţă.  
   S-a urmărit dimensionarea eficientă a numărului de paturi; 
   S-a realizat reabilitatrea  tuturor băilor, grupurilor sanitare şi chiuvetelor, inclusiv instalaţia sanitara în 
toată clădirea spitalului; 
   S-a realizat achiziţia de servicii de masă şi spălătorie. 
   S-a reuşit găsirea soluţiei de angajare a unui medic pneumolog; 
   A fost înfiinţat muzeul spitalului; 
   S-au finalizat lucrările de reabilitare a vilei, fapt ce ne oferă posibilitatea de a asigura condiţii de cazare 
a personalului ce işi desfaşoară activitatea în spitalul nostru, diversificarea serviciilor însemnând 
creşterea adresabilităţii, deci o nevoie mai mare de medici pneumologi. 
 
  Cresterea adresabilităţii spre spitalul nostru prin: 
      -  permanente discuţii şi colaborare cu medicii pneumologi de la dispensarele TBC din teritoriu, 
cu medicii de familie în vederea orientării pacienţilor cu afecţiuni respiratorii spre spitalul nostru, 
evident fiind faptul că o afecţiune respiratorie este cel mai bine tratată de medicii specialişti în 
pneumologie, dar şi faptul că un diagnostic precoce şi un tratament adecvat ar scădea procentul 
pacienţilor cu complicaţii şi comorbidităţi, şi implicit ar conduce la o spitalizare mai scurtă şi economie 
de medicaţie;  
            - intensificarea publicităţii prin mass-media şi manifestări ştiinţifice, referitoare la serviciile de 
calitate acordate de unitatea noastră; 
            -   colaborare cu spitale din strainatate pentru ajutorul pe care acestea ni-l pot da atât ca schimb 
de experienţă, dar şi prin aparatura medicală, atât de necesară în spitalele noastre ; 
           -   îmbunătăţirea activităţii medicale - au fost efectuate cursuri de management spitalicesc pentru 
medici în cadrul Şcolii Naţionale de Sănătate Publică şi Management Sanitar; cursuri de radiologie care 
să confere atestat în radioprotecţie, cursuri efectuate de către toţi medicii practicieni ai spitalului 
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nostru; cursuri de somnologie, cursuri de perfecţionare DRG pentru asistenţii implicaţi în înregistrarea 
datelor. 
 
  S-au mai realizat: 
   Îmbunătăţirea modalităţii de raportare în sistem informaţional - angajare informatician, dare în 
folosinţă de echipamente mai performante; 
  Elaborarea şi dezvoltarea sistemelor de control managerial intern, conform Ordinul 946 din 4 iulie 2005 
pentru aprobarea Codului controlului intern;  
  Obţinerea certificării ISO 9001:2008, conform Hotărârii privind Proiectul pentru acordarea 
Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări 
sociale de sănătate pentru anul 2011; 
  S-a finalizat proiectul de finalizare a staţiei de epurare a apei. 
 
Propuneri de îmbunătăţire a activităţii medicale pentru anul 2012: 
-  diversificarea serviciilor medicale şi creşterea gradului de satisfacţie al pacienţilor:  
            - înfiinţarea unei saline cu includerea acesteia în regim de ambulator, dar şi spitalicesc; 
            - înfiinţarea unui compartiment de recuperare-reabilitare, gimnastică respiratorie, aceasta 
patologie necesitând, alături de tratamentul medicamentos şi activităţi de kinetoterapie respiratorie, 
drenaje posturale, etc. ; 
  -  acreditarea Laboratorului de analize medicale conform SR ISO 15189/2007; 
  -  angajare de personal medical conform normativelor în vigoare ; 
  -  achiziţionarea de aparatură performantă conform planului anual de achiziţii; 
  -  participarea personalului la cursuri de perfecţionare, simpozioane, conferinţe etc.; 
  -  ţinând cont de perioada lungă de spitalizare, asigurarea posibilităţilor de agrement a pacienţilor  prin 
amenajarea spaţiilor de recreere şi terapie ocupaţională, club, muzeu; 
  -  igienizarea generală a spitalului – zugrăvit, schimbare tâmplărie interioară; 
  -  reabilitarea instalaţiei electrice în integralitate în toată clădirea spitalului, cu buton de alarmă în 
fiecare salon; 
  -  instalarea unui sistem de distribuire a fluidelor medicale – O2 – cu staţie proprie si 130 de posturi; 
  -  amenajarea parterului vilei în regim hotelier. 
  -   promovarea imaginii spitalului în vederea creşterii numărului de pacienţi şi a încrederii acestora în 
serviciile oferite: participări la simpozioane şi derularea în continuare a  Simpozionului Patologia 
respiratorie în practica medicală curentă;, 
   -  acorduri de colaborare cu UMF Craiova, Universitatea Constantin Brâncuşi; 
  - continuarea efortului de obţinere a acreditării  spitalului  conform Ordinului nr. 972 pentru Aprobarea 
Procedurilor, standardelor şi metodologiei de acreditare a spitalelor. 
 
  RAPORT DE ACTIVITATE  PENTRU  BIROUL RUNOSI 
 
  In  anul 2011 biroul de resurse umanea avut încadrat un număr de 4 persoane după cum urmează: 

- Măruţă Ion – jurist  – şef birou ; 
- Dubreu Ion – economist ; 
- Toader Dumitru – referent ; 
- Vede Dumitru Octavian – ing sistem . 

 
Începând cu data de 01.07.2011, dl Toader Dumitru s-a pensionat. 
Conform atribuţiilor stabilite prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al unităţii , sarcinile acestui 
birou sunt legate în principal de: 
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- selecţia şi recrutarea personalului ; 
- evaluarea performanţelor profesionale ale angajaţilor ; 
- efectuarea de lucrări privind încheierea, suspendarea, modificarea şi încetarea CIM; 
- gestionarea fişelor de post ; 
- asigură încadrarea personalului pe funcţii, grade/trepte profesionale ; 
- reactualizează REVISAL-ul; 
- în anul 2011, s-a procedat la încheierea şi predarea către salariaţi a Carnetelor de muncă, 

acţiune care va continua şi în acest an; 
-  asigurarea secretariatului comisiilor de examinare sau concurs ; 
- verificarea graficelor de lucru ; 
- verificarea prezenţei personalului la locurile de muncă; 
- întocmirea Ştatului de Funcţii şi al Organigramei; 
- ţinerea evidenţei concediilor de odihnă şi medicale ; 
- întocmirea documentaţiei privind stabilirea şi ridicarea drepturilor de personal  
     (salarii şi tichete de masă ); 
- asigurarea aplicării legislaţiei în vigoare privind legislaţia muncii ; 
- asigurarea întocmirii şi fundamentării BVC privind cheltuielile de personal atât pentru personalul 

plătit din contractul cu CJAS cât şi personalul plătit din bugetul de stat ; 
- asigură emiterea deciziilor privind activitatea şi salarizarea personalului; 
- întocmirea şi depunerea lunara a declaraţilor privind obligaţiile către bugetele de stat precum şi 

alte statistici solicitate de organele abilitate; 
- execută şi alte sarcini stabilite de conducătorul unităţii. 
 

 Activitatea compartimentului  informatică a constat în principal în: 
- asigurarea suportului tehnic privind funcţionarea tuturor PC , imprimantelor cât şi altor aparate 

care asigură sistemul informatic din spital ; 
- asigurarea funcţionalităţii reţelei in spital ; 
- efectuarea de raportări către instituţiile abilitate; 
- alte activităţi specifice pregătirii, solicitate de către personalul unităţii . 

 

VIII. PROTECȚIA MEDIULUI 

Serviciul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor şi  a Activităţilor de Salubrizare  Gorj  este un 
serviciu  public de interes judeţean, cu personalitate juridică  , constituit în temeiul prevederilor  Legii 
nr.215/2001  privind administraţia  publică locală , republicată , cu modificările şi completările ulterioare 
,a prevederilor O.U.G nr.78/2000 privind regimul deşeurilor  ,aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 426/2001,cu modificările şi completările ulterioare  şi al prevederilor O.G nr.21/2002 privind 
gospodărirea localităţilor  urbane şi rurale , cu modificările şi completările ulterioare. 
              Ca aparat de specialitate în cadrul Consiliului Judeţean Gorj ,Serviciul Judeţean de Gestionare a 
Deşeurilor şi  a Activităţilor de Salubrizare  Gorj   a activat , în cursul anului 2011 , în următoarele direcţii: 
 

SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR SOLIDE  ÎN JUDEŢUL GORJ 
 
          Judeţul Gorj  este unul din cele 7 judeţe din ţară selectate şi incluse în proiectul „Sprijin pentru AM 
Pos Mediu  în vederea pregătirii portofoliului de proiecte finanţate prin  Axa 2 din POS Mediu ” care 
vizează  aprobarea de către Comisia Europeană  a aplicaţiei de finanţare  pentru proiectul „Sistem de 
Management Integrat al  Deşeurilor Solide în judeţul Gorj”.În vederea îndeplinirii tuturor condiţiilor de 



Consiliul Județean Gorj             Raportul Președintelui 2011 

 

 
161 

natură  tehnică , financiară,instituţională şi de mediu , care să asigure  accesarea finanţării investiţiilor 
aferente proiectului în toate cele 7 judeţe selectate , a fost încheiat contractul de consultanţă 
nr.9088/EUG 09,11,2009 între Ministerul Mediului şi Pădurilor şi Consorţiul  EPEM/ISPE 
         În cursul anului 2011, în cadrul fazei de pregătire a proiectului s-a trecut  la realizarea Aplicaţiei de 
finanţare – sub etapă în  care s-a proiectat alternativa optimă sub aspect tehnic,economic,social şi de 
protecţie a mediului şi sănătăţii populaţiei. Aplicaţia conţine Studiul de Fezabilitate,Analiza Cost 
Beneficiu,Analiza Instituţională şi parţial Evaluarea Impactului asupra Mediului . 
         S-a avut în vedere realizarea tuturor documentaţiilor  necesare obţinerii finanţării , prioritare fiind 
clarificarea unor probleme  de natură instituţională , astfel: 
Dreptul de proprietate asupra investiţiilor şi bunurilor   
     Consiliul Judeţean Gorj va fi  deţinătorul noii infrastructurii centrale :C.M.I.D.S – compusă   
din noua staţie de sortare şi instalaţia simplă de TMB. 
       Proiectele PHARE      
Toate bunurile privind colectarea /transportul deşeurilor achiziţionate  prin proiectele PHARE , staţii de 
transfer/sortare PHARE vor rămâne în continuare în proprietatea  UAT în domeniul public al căreia se 
află şi în prezent , urmând ca noul contract de delegare a gestiunii  activităţilor de colectare a deşeurilor 
,de transport/sortare PHARE , să fie încheiat de ADIS în numele şi pe seama localităţilor deservite. 
          Consiliile locale din UAT-urile proprietare ale terenurilor pe care se află construite staţiile de 
transfer/sortare(domeniul public)vor acorda Consiliului Judeţean Gorj ,pe întreaga durată  a Proiectului 
,dreptul de administrare a terenurilor în  limita obiectivelor de extindere  şi exploatare a staţiilor de 
sortare şi transfer , conform art.12 din Legea nr. 21381998 privind proprietatea publică şi regimul juridic 
al acesteia. 
          Realizarea obiectivelor de investiţii propuse prin proiectul de management integrat al deşeurilor  în 
judeţul Gorj , a presupus şi îndeplinirea unor criterii de eligibilitate privind disponibilitatea terenurilor 
pentru aceste investiţii ,preocupându-ne în cursul anului 2011 de următoarele aspecte: 
-emiterea de HCL-uri pentru toate terenurile pe care se propun investiţii prin proiect , care să facă 
dovada  că acestea aparţin domeniul public al administraţiei locale , pe raza căreia se propune investiţia, 
sunt date în administrare CJ (ca beneficiar)şi sunt puse  la dispoziţia proiectului; 
-emiterea unei adeverinţe prin care se menţionează  faptul că nu au fost depuse cereri de retrocedare şi 
că nu există litigii cu privire la stabilirea  şi delimitarea  proprietăţii – pe terenul pe care se propune 
investiţia; 
-extras de carte funciară pentru terenul pe care se propune investiţia prin proiect. 
Montajul instituţional care va fi implementat în vederea  gestionării în comun a serviciilor de salubrizare 
a localităţilor dintr-un judeţ,trebuie înţeles în legătură strânsă cu sistemul de management integrat al 
deşeurilor care va fi realizat prin intermediul Proiectului finanţat din Fondul European de Dezvoltare 
Regională(în baza POS mediu) şi este esenţial legat de corelaţia între dreptul de proprietate asupra 
infrastructurii şi responsabilitatea pentru gestionarea serviciului. 
 

UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI 
 
Este înfiinţată  în cadrul Consiliului Judeţean Gorj în conformitate cu HCJ 678/15.06.2010 şi reorganizată 
prin HCJ nr.49/31.05.2011. Unitatea de Implementare a Proiectului  este alcatuită din 9 membrii cu 
diverse specializări , inclusiv experţi tehnici,financiari,juridici,în relaţii publice şi achiziţii.Din cei 9 
membrii ai UIP , 5 membrii  sunt angajaţi ai S.J.G.D.A.S Gorj , managerul proiectului , reponsabilul 
financiar şi trei responsabili tehnici. 
Unitatea de Implementare a Proiectului  este responsabilă pentru toate fazele proiectului  
„Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide ”în judeţul Gorj , inclusiv pregătirea  proiectului , 
implementarea proiectului şi operarea proiectului. 
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     ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ IN DOMENIUL SERVICIILOR  PUBLICE DE  
SALUBRIZARE  „ADIS” GORJ 
             Beneficiarii finali ai investiţiilor  ce vor fi  realizate prin proiectul „Sistem de Management Integrat 
al Deşeurilor Solide  în judeţul  Gorj ” sunt autorităţile  publice locale , prin Consiliul Judeţean . 
             Una din condiţiile  impuse  de Uniunea Europeană pentru a acorda finanţare  nerambursabilă  în 
cadrul POS Mediu este aceea că toate  unităţile administrativ teritoriale  să  constituie o Asociaţie de 
Dezvoltare Intercomunitară ,ADIS Gorj , fiind considerată de Ministerul Mediului şi Pădurilor – Direcţia  
A.M.POS Mediu – ca fiind o structură  asociativă  compatibilă cu cerinţele impuse prin  Ghidul 
solicitantului  pentru Axa prioritară 2-POS Mediu  
„Dezvoltarea sistemelor  de management integrat al deşeurilor şi   reabilitarea siturilor contaminate 
istoric ”. 
          Mecanismul instituţional propus  pentru realizarea proiectului de management integrat al 
deşeurilor în judeţul Gorj , a impus şi  conformarea cu reglementările cadru ale HG 855/2088 , precum şi 
cu cele ale Autorităţii de Management POS Mediu , în acest  sens , avînd în vedere faptul că există  ADIS 
deja constituită , s-a decis extinderea acestuia la nivelul intergului judeţ fapt care a insemnat  si emiterea  
unor noi HCL/HCJ precum şi modificarea Actului Constitutiv şi Statutului asociaţiei    în aşa fel ca acestea 
să corespundă cerinţelor  de eligibilitate  ale proiectului. 
         In cursul anului 2011 au aderat la ADIS Gorj urmatoarele UnitatiAdministrativ Teritoriale din judeţ : 
municipiul Motru , oraşele Novaci,Rovinari,Tg-Cărbuneşti,comunele Bîlteni, Bumbeşti – Piţic, Cîlnic, 
Prigoria, Roşia de Amaradia ,Runcu. 
          Sau reemis HCL-uri /HCJ de aderare , respectiv modificare a Statutului ADIS Gorj de către toate cele 
71 Unitati Administrativ Teritoriale  din judeţ ,iar actul adiţional a fost aprobat prin hotărâre a Adunării 
Generale  a ADIS Gorj 
 

P.E.A.D.2010-2011 
 
             Prin Dispoziţii ale Preşedintelui Consiliului judeţean Gorj (715/20.07.2010 şi 352/27.06.2011 ) 
,S.J.G.D.A.S.Gorj a fost nominalizat  ca reprezentant  al Consiliului Judeţean Gorj  pentru  implementarea 
la nivelul judeţului a programului european de distribuţie  de ajutoare –produse alimentare- destinate 
persoanelor cele mai defavorizate din România (H.G 600/2009) 
       I Finalizarea PEAD 2010 
       În primul trimestru al anului 2011 , am desfăşurat următoarele  activităţi: 
a)Lichidarea stocurilor  existente în  depozitul CJ Gorj după finalizarea primei etape de distribuire 
(provenite din rotunjirea cifrelor cu cantităţile medii/persoană): 
            - făină albă             =     7.543     kg 
            - mălai extra           =        107     kg 
            - paste făinoase     =   18.458,6  kg 
            - biscuiţi                  =     2.544,9  kg 
            - zahăr                    =   14.779     kg 
            - lapte praf              =     7.734     kg 
b)Întocmirea centralizatoarelor  pe produse şi categorii de beneficiari la nivelul fiecărei localităţi; 
c)Centralizarea datelor la nivelul judeţului   
 
            Produs                     Cantităţi distribuite             Nr.beneficiari       Cantitate medie 
                                                       kg                                                              Kg/persoană 
           Făină albă                       706.521                              48.885                   14,453 
           Mălai extra                      349.596                              48.117                     7,266 
            Paste făinoase               178.225                              48.969                   3,640 



Consiliul Județean Gorj             Raportul Președintelui 2011 

 

 
163 

            Biscuiţi                             67.450                              48.880                    1,380 
            Zahăr                               64.706                              47.246                    1,370 
            Lapte praf                         57.661                              46.948                    1,228 
d)Întocmirea documentaţiei  privind rambursarea cheltuielilor de transport şi manipulare a produselor 
alimentare; 
e)Întocmirea raportului anual; 
f)Transmiterea datelor finale la APIA Bucureşti; 
g)Strângerea listelor cu persoanele eligibile şi a documentelor privind eligibilitatea persoanelor înscrise 
pe liste – de la toate primăriile din judeţ şi arhivarea  tuturor documentelor referitoare la PEAD 2010. 
 
 

II  P.E.A.D.2011 
 
     Acţiuni desfăşurate în perioada 01 iulie – 31 decembrie 2011  
- constituirea  grupului  de lucru la nivelul judeţului Gorj; 
-nominalizarea angajaţilor S.J.G.D.A.S.Gorj care fac parte din grupul de lucru; 
-încheierea protocolului pentru spaţiul de depozitare între Consiliul judeţean Gorj şi Direcţia Judeţeană 
pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Gorj; 
-pregătirea depozitului în  vederea recepţiei produselor :curăţenie ,igienizare etc; 
-întocmirea listelor nominale  ale beneficiarilor; 
-încheierea acordurilor de colaborare între Consiliul Judeţean şi primării; 
-nominalizarea persoanelor responsabile  de gestionarea şi distribuirea produselor alimentare prin act 
administrativ al primarilor ; 
-luarea la cunoştinţă  a graficelor de livrări  pentru fiecare produs alimentar (făină, albă de grâu , 
mălai,paste făinoase,biscuiţi,zahăr,lapte praf) transmise de A.P.I.A-Direcţia Măsuri de Piaţă  şi operatorii 
economici furnizori de produse; 
- întocmirea graficelor de livrări către  destinatarii finali; 
-primirea –recepţia produselor alimentare  la depozitul judeţean agreat; 
-livrarea produselor alimentare din depozit către destinatarii finali(primării); 
-distribuirea produselor alimentare  către persoanele defavorizate ; 
-raportarea ,săptămânal ,la A.P.I.A – D.M.P a situaţiilor privind gestionarea şi distribuirea produselor 
alimentare; 
-întocmirea ,lunar , a documentaţiei  privind rambursarea cheltuielilor de manipulare –transport a 
produselor alimentare :înaintarea cererii la Consiliul Judeţean –A.P.I.A; 
       În cadrul PEAD 2011 , au fost repartizat  judeţului Gorj  următoarele cantităţi de produse alimentare:                
- făină albă de grâu        =   563.620  kg  
                                  - mălai extra                   =   394.646  kg 
                                  - orez                             =    347.088  kg 
                                  - biscuiţi                          =     44.033  kg 
                                  - paste făinoase              =     82.782  kg 
                                  - lapte praf                      =     72.293  kg 
                                      TOTAL                           1.503.348 kg 
În funcţie de numărul de beneficiari aflaţi pe tabelele iniţiale , întocmite la 30 iunie 2011 =37.022 
persoane , de modul de ambalare al  produselor(gramaj) şi de cantităţile repartizate de A.P.I.A-D.M.P , 
fiecărui beneficiar eligibil îi revenit 15 kg făină albă,10 kg mălai,1,1 kg biscuiţi ,2 kg paste făinoase,9kg 
orez,1,5 kg lapte praf. 
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            Pînă  în data de 25 noiembrie  2011,primăriile au primit, conform graficelor de livrare –toate cele 
6 produse alimentare din Program ,în depozitul Consiliului  Judeţean  nemairămânând stocuri de 
alimente. 
            Angajaţii S.J.G.D.A.S Gorj au monitorizat modul de  derulare  a PEAD asigurând consultanţă şi 
îndrumarea necesară , telefonic şi prin deplasări la beneficiarii finali(sediul primăriilor şi la depozitele 
locale) corectând  deficienţele  constatate.                                                        
           Distribuirea  trebuie încheiată pînă la data de 31 martie 2012 – cu  respectarea  termenelor de  
valabilitate  a acestora – iar până la datade 15 aprilie 2012  trebuie  întocmit  şi înaintat către A.P.I.A. –
D.P.A ,raportul anual privind distribuirea produselor alimentare furnizate . 
                                

LET'S DO IT ROMÂNIA 
 
         Perioada de derulare : iunie-octombrie. 
Scop: curăţarea mormanelor de gunoi din arealele naturale ale ţării ,într-o  singură zi. 
Prin semnarea Acordului de Parteneriat nr. 104/04.06.2010,Consiliul Judeţean  a devenit Partener 
permanent al acestui proiect ,S.J.G.D.A.S Gorj fiind  desemnat ca reprezentant al Consiliului Judeţean  
pentru implementarea proiectului Let's Do It România ! în judeţul Gorj . 
         Acţiuni întreprinse : 
1.Mobilizarea autorităţilor  locale în vederea implicării locale în acest  proiect ,prin contactarea 
primăriilor  în  şedinţe   zonale(6); 
2.Sprijin pentru organizarea  cartării şi realizării hărţii deşeurilor din judeţul  Gorj , prin furnizarea  de 
date asupra locaţiilor unde sunt  mormane de gunoi; 
3.Convocarea reprezentanţilor  primăriilor în  şedinţă la nivel de judeţ  , pentru o informare amănunţită 
cu privire la numărul de voluntari şi logistica de la  nivelul fiecărei localităţi; 
4.Sprijin pentru mobilizarea cât mai multor voluntari din localităţi în vederea strîngerii deşeurilor  din 
zonele limitrofe  acestora , administrate de primăriile locale; 
5.Implicarea operatorilor  de salubritate  cu care  primăriile locale au încheiat contracte de  prestări 
servicii în vederea asigurării ridicării deşeurilor colectate  de voluntari; 
6.Sprijin la stabilirea unor zone de stocare temporară  a deşeurilor strânse de voluntari , în apropierea  
unor drumuri practicabile,accesibile maşinilor de transport deşeuri; 
7.Contactarea operatorului depozitului conform de la Tg-Jiu (SC POLARIS)în vederea  acceptării 
depozitării gratuite a deşeurilor  colectate în  cadrul acestei acţiuni; 
8.Repartizarea locaţiilor cu deşeuri identificate , pe instituţii şi voluntari , indicarea căilor de acces spre 
acestea,distribuirea mânuşilor de protecţie şi a sacilor colectori; 
9.Coordonarea acţiunii  propriu-zise de curăţare(24.09.2011),prin suplimentarea distribuirii de mănuşi 
,saci colectori sau mijloace de transport deşeuri  spre anumite zone ,telefoane la depozitul conform , 
identificarea numărului de voluntari implicaţi în acţiune , estimarea cantităţilor de deşeuri colectate , 
etc.; 
[Din datele publicate în mass media centrală (ziare,internet), judeţul  Gorj s-a  situat pe  locurile  
fruntaşe pe ţară ,atât la mobilizare – locul 2(2,8%din populaţia judeţului)cât şi la număr de participanţi – 
locul 5 , iar la volumul de deşeuri colectate , locul 20. ] 
                                               

ALTE  ACTIVITĂŢI 
 
           ♦ Prin  Dispoziţia nr.888/06.08.2010 a Preşedintelui Consiliului judeţean Gorj , S.J.G.D.A.S Gorj a 
fost desemnat să coordoneze şi să monitorizeze punerea în aplicare  a prevederilor Legii nr.132/2010 
privind  Colectarea selectivă a deşeurilor în cadrul instituţiilor de la nivelul Consiliului judeţean Gorj şi a 
instituţiilor publice şi societăţilor comerciale din subordine. 
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Reprezentantul S.J.G.D.A.S Gorj monitorizează ,coordonează şi raportează  conducerii Consiliului 
Judeţean Gorj   cantităţile  de deşeuri colectate selectiv de către instituţiile publice din subordinea 
acestuia. 
          ♦ Prin Ordinul nr. 87/11.03.2011  al Prefectului Judeţului Gorj S.J.G.D.A.S Gorj a fost nominalizat să 
facă parte din Comisia mixtă  constituită  pentru verificarea pregătirii şi realizării de către instituţiile 
implicate a salubrizării  cursurilor de apă care au produs în anii  anteriori prin blocaje mari pagube 
materiale şi , în special cursurile de apă care au produs  revărsări  la viiturile din anul  2011 , precum şi 
cursurile  de apă din intravilanul  localităţilor , cu deosebire a secţiunilor de scurgere  ale podurilor şi 
podeţelor din judeţul Gorj acţiuni desfăşurate în  perioada 22-03-31.03.2011. 
           Prin deplasări în teritoriu s-a avut în vedere :  

- Îndepărtarea depozitelor de deşeuri şi de material lemnos de pe malurile şi albiile cursurilor de apă , ce 
pot crea baraje naturale sau pot pune în pericol integritatea podurilor şi podeţelor. 

- Îndepărtarea depozitelor de material lemnos de pe formaţiunile torenţiale din apropierea zonelor 
locuite ce pot fi tranzitate în cursurilor de apă. 
♦ În august 2011 S.J.G.D.A.S Gorj a fost certificat că are implementat şi menţine un 
 sistem de management  al calităţii conform  condiţiilor din standardul  ISO 9001:2008 pentru 
coordonarea  activităţii de gestionare  a deşeurilor ,salubrizare şi gospodărirea localităţilor din judeţul  
Gorj 
              ♦Tot în anul 2011 salariaţii serviciului nostru  au  fost implicaţi în   conştientizarea populaţiei , 
referitor la  colectarea selectivă a deşeurlior , la nivelul fiecărei localităţi fiind  împărţite  pliante  pe care 
serviciul nostru le-a comandat în acest scop . 
               ♦ De asemenea  , în anul 2011 , salariaţii serviciului nostru au  participat la cursuri de pregătire 
profesională .În luna martie , patru persoane au participat la cursuri  efectuate  prin progame europene , 
iar in luna octombrie 19 persoane  au  participat la cursuri de şcolarizare privind managementul  
deşeurilor solide , cursuri plătite din fondurile serviciului. Tot în luna octombrie  6 persoane au participat 
la cursuri  efectuate prin programe europene . 

    

IX. EVIDENȚA PERSOANELOR 

Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Gorj exercită competenţele ce îi sunt 
date prin lege pentru punerea în aplicare a prevederilor actelor normative care reglementează 
activitatea de evidenţă a persoanelor şi de stare civilă, îndeplinind atribuţiile prevăzute de Ordonanţa 
Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de 
evidenţă a persoanelor. 

Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Gorj are obligaţia de a sprijini, 
îndruma, coordona şi controla din punct de vedere metodologic activitatea  serviciilor publice 
comunitare locale de evidenţă a persoanelor şi a oficiilor de stare civilă din judeţ, precum şi de a lua 
măsuri pentru îmbunătăţirea activităţilor ce intră în sfera sa de competenţă. 

 
1. Activităţi pe linie de management 

 
Implementarea standardelor de calitate a serviciilor 
Creşterea calităţii serviciilor prestate către cetăţeni este un obiectiv urmărit atât de către 

Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Gorj, cât şi de toţi factorii implicaţi în 
organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor. La nivelul 
Direcţiei este implementat din anul 2008 sistemul de management al calităţii conform standardelor SR 
EN ISO 9001. 
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Sistemul de management al calităţii este aplicabil activităţilor de sprijin şi coordonare 
metodologică a serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor şi ale oficiilor de stare 
civilă din judeţul Gorj; actualizare, utilizare şi valorificare date din Registrul Naţional de Evidenţă a 
Persoanelor; coordonare şi control al modului de gestionare  şi întocmire a registrelor de stare civilă şi a 
listelor electorale permanente; asigurarea emiterii certificatelor de stare civilă, a cărţilor de identitate şi 
a cărţilor de alegător; monitorizare şi control al modului de respectare a prevederilor legale în domeniul 
asigurării protecţiei datelor referitoare la persoană; evidenţă şi păstrare registre de stare civilă 
exemplarul II şi efectuare menţiuni pe acesta; eliberare extrase de pe actele de stare civilă – exemplarul 
II; schimbare de nume pe cale administrativă. 

A fost monitorizată în permanenţă respectarea procedurilor din manualul calităţii, iar în cursul 
lunii septembrie sistemul de management al calităţii a fost recertificat conform standardului ISO 
9001:2008. 

De asemenea, a fost demarata activitatea de implementare la nivelul institutiei a Sistemului de 
control intern managerial, fiind în desfăşurare  etapele de elaborare a procedurilor şi identificare a 
riscurilor în cadrul fiecărui compartiment. 

 
Servicii publice locale de evidenţă a persoanelor avizate/funcţionale. 
La sfârşitul anului 2011 funcţionau la nivelul judeţului Gorj un număr de 9 servicii publice 

comunitare locale de evidenţă a persoanelor în municipiile Tg. Jiu şi Motru, oraşele Rovinari, Turceni, Tg. 
Cărbuneşti, Novaci, Bumbeşti Jiu, Tismana şi în comuna Hurezani. 

În perioada analizată, D.C.J.E.P. Gorj a acordat sprijin de specialitate primăriilor comunelor 
Ţînţăreni şi Turburea 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, 
instruirea personalului desemnat să lucreze la compartimentele de evidenţă a persoanelor şi obţinerea 
avizului de funcţionare a acestor două noi servicii. 

În baza H.C.J. nr. 29/23.02.2012 privind modificarea arondării unităţilor administrativ-teritoriale 
la serviciile locale de evidenţă a persoanelor, SPCLEP Turburea a început funcţionarea efectivă în data de 
19.03.2012, iar SPCLEP Ţînţăreni – în data de 26.03.2012, deservind cetăţenii din comunele Turburea şi 
Ţînţăreni care până atunci erau arondaţi la SPCLEP Turceni. 

Tot în perioada analizată, D.C.J.E.P. Gorj a acordat sprijin de specialitate la solicitarea primăriei 
comunei Alimpeşti în vederea rearondării comunei Alimpeşti pe linia evidenţei persoanelor. Astfel, în 
data de 05.02.2012 comuna Alimpeşti şi-a schimbat arondarea de la SPCLEP Tg. Cărbuneşti al SPCLEP 
Novaci. 

 
Colaborarea cu alte structuri 
În vederea îndeplinirii atribuţiilor prevăzute de actele normative,  în spiritul bunei colaborări pe 

care D.C.J.E.P. Gorj o are cu instituţiile şi autorităţile locale, au fost încheiate o serie de protocoale şi 
planuri de măsuri după cum urmează: 

Planul de măsuri D.C.J.E.P. Gorj – I.P.J. Gorj nr. 30/1223/10.01.2008 pentru diminuarea 
numărului de persoane care nu au solicitat eliberarea actelor de identitate în termenele prevăzute de 
lege; 

Protocolul de colaborare D.C.J.E.P. Gorj – D.G.A.S.P.C. Gorj – primăriile şi spitalele municipale 
şi orăşeneşti nr. 515/08.04.2009 privind operaţionalizarea procedurilor referitoare la copiii 
abandonaţi/părăsiţi în maternitate; 

Convenţia de colaborare încheiată cu Complexul de Servicii Alternative la Protecţia 
Rezidenţială Tg. Jiu nr. 640/12.05.2009  având ca obiective înregistrarea operativă a naşterii copiilor 
proveniţi din familii cu probleme sociale si informarea beneficiarilor serviciilor sociale oferite de 
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Complex despre drepturile şi obligaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare pe linie de stare civilă şi 
evidenţa persoanelor; 

Protocolul de colaborare D.C.J.E.P. Gorj - Penitenciarul Tg. Jiu - Serviciul de Probaţiune de pe 
lângă Tribunalul Gorj nr. 601/31.07.2007 al cărui obiectiv îl reprezintă facilitarea obţinerii actelor de 
identitate pentru deţinuţii penitenciarului şi pentru persoanele liberate condiţionat; 

Protocolul de colaborare inter-instituţională pentru facilitarea reintegrării sociale a 
persoanelor liberate din penitenciar nr. 1021/08.10.2010, al cărui obiectiv este mobilizarea resurselor 
părţilor în vederea implementării eficiente a programului „Reducerea riscului de recidivă după 
închisoare”, în scopul reducerii riscului de recidivă şi al reintegrării sociale a persoanelor menţionate în 
grupul ţintă, precum şi creşterea gradului de siguranţă comunitară în judeţul Gorj şi în judeţele 
învecinate. 
 
2. Activităţi pe linia evidenţei persoanelor 

A. Activităţi de coordonare metodologică a serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a 
persoanelor. 

 În baza atribuţiilor de coordonare şi control metodologic, Serviciul Evidenţa Persoanelor a 
efectuat pe parcursul anului 2011, conform planificării aprobate de conducerea Consiliului Judeţean, un 
număr de 37 asemenea activităţi. 

A fost urmărit modul în care au fost cunoscute, aplicate şi respectate prevederile O.U.G. nr. 
97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, 
ale Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi 
actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobate prin H.G. nr. 1375/2006, ale celorlalte acte 
normative, lucrările fiind verificate prin sondaj. 
 Concluziile rezultate în urma activităţilor desfăşurate, precum şi măsurile propuse în vederea 
eliminării neconformităţilor constatate au fost cuprinse în referatele prezentate spre aprobare 
conducerii Direcţiei, precum şi Sintezele semestriale privind activitatea de control pe linia evidenţei 
persoanelor efectuată de către D.C.J.E.P. Gorj transmise către D.E.P.A.B.D.. 

În vederea remedierii neconformităţilor constatate au fost luate măsuri de informare a 
consiliilor locale ce au în subordine servicii publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor asupra 
concluziilor rezultate în urma controalelor metodologice efectuate precum şi asupra măsurilor şi 
termenelor de remediere a neconformităţilor constatate. 

Îndrumarea şi sprijinul metodologic s-a concretizat în soluţiile furnizate de către Serviciul 
Evidenţa Persoanelor pentru diferitele speţe atipice cu care s-au confruntat serviciile locale şi precizările 
referitoare la modul de actualizare a R.J.E.P. în anumite situaţii particulare. 

În general nu au fost constatate probleme deosebite de ordin metodologic, care să fi făcut 
obiectul unor abateri grave, neconformităţile constatate fiind remediate pe loc sau în termenele 
stabilite de către D.C.J.E.P. Gorj. 

Rămân în continuare în atenţie faptul că încă există localităţi unde imobilele nu sunt 
numerotate, aşa cum rezultă din adeverinţele eliberate din Registrul agricol anexate de cetăţeni la 
cererile de eliberare a actelor de identitate, aspect care trebuie să se afle în continuare în atenţia 
autorităţilor locale întrucât afectează coerenţa şi calitatea bazelor de date privind evidenţa persoanelor 
şi, implicit, calitatea serviciilor prestate către cetăţeni şi a listelor electorale. 

Menţionăm că D.C.J.E.P. Gorj s-a implicat, în măsura pe care o permite cadrul legal, în 
redistribuirea către consiliile locale din judeţ a modelului de Adeverinţă din Registrul agricol care include 
şi o rubrică destinată numărului de imobil, care fusese iniţial distribuit în luna iulie 2008, spre a fi utilizat 
în mod unitar la nivelul întregului judeţ, întrucât conform prevederilor O.U.G. nr. 97/2005 privind 
evidenta, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, dovada adresei de domiciliu 
pentru cetăţeni se poate face şi cu aceste adeverinţe, inclusiv pentru mediul urban. Odată cu 
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retransmiterea acestui model primăriilor li s-a adresat  rugămintea de a dispune măsurile necesare 
pentru finalizarea activităţii de numerotare a imobilelor şi pentru înscrierea numărului de imobil pe 
adeverinţele pe care le eliberaţi cetăţenilor în vederea obţinerii actelor de identitate. 

 
B. Activităţi pe linia reducerii numărului de persoane restanţiere  
În cursul anului 2011 serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor au desfăşurat 

activităţi specifice în vederea punerii în legalitate a cetăţenilor care nu au solicitat eliberarea actelor de 
identitate în termenele prevăzute de lege, în baza Planului de Măsuri D.E.P.A.B.D.-I.G.P.R. nr. 
1970237/95835/2010, precum şi a Planului comun  D.C.J.E.P. – I.P.J. Gorj nr. 30/1223 din 2008 pentru 
diminuarea numărului de persoane care nu au solicitat eliberarea actelor de identitate în termenele 
prevăzute de lege şi s-au concretizat în principal în: 

- activităţi desfăşurate în colaborare cu I.P.J. Gorj – fiind vizate persoanele care nu au solicitat 
eliberarea actelor de identitate în termenul prevăzut de lege, din anii anteriori, concretizate în 1428 
referate de verificare în teren, în baza cărora lucrătorii serviciilor locale au făcut menţiunile 
corespunzătoare în baza de date şi au continuat verificările, după caz, în alte evidenţe: R.N.E.P. – 229 
persoane, starea civilă - 19, paşapoarte – 4, la alte adrese din ţară – 2.  

În urma preluării în baza de date a acestor informaţii, rezultă că din totalul de 6339 restanţieri la 
sfârşitul anului 2011, 1247 reprezintă restanţe justificate, din care 343 la prima eliberare şi 904 la 
expirare.  

- activităţi privind persoanele care nu au solicitat eliberarea actelor de identitate în termenul 
prevăzut de lege în cursul anului 2011 - Trimestrial au fost efectuate selecţii din RJEP, listele în format 
electronic fiind transmise de către D.C.J.E.P. Gorj serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a 
persoanelor, care au întocmit invitaţii pentru aceşti cetăţeni. 

- 6 instruiri ale jandarmilor din cadrul I.J.J. Gorj privind actele normative care reglementează 
activitatea de evidentă a persoanelor, cu precădere asupra măsurilor ce trebuie luate în cazul în care 
sunt identificaţi cetăţeni români ale căror documente de identitate au termenul de valabilitate expirat, 
sunt deteriorate sau care nu posedă acte de identitate.   

- acţiuni de mediatizare a obligaţiilor dispuse de art. 15 şi 19, a sancţiunilor prevăzute de art. 43 
din O.U.G. nr. 97/2005, republicată, precum şi a documentelor necesare eliberării actelor de identitate. 
Site-ul D.C.J.E.P. Gorj este în permanenţă actualizat cu informaţiile de interes pentru cetăţeni, în cel mai 
scurt timp de la apariţia unor elemente de noutate. 

- la solicitarea autorităţilor administraţiei publice locale, a instituţiilor sau a persoanelor 
interesate, în perioada analizată au fost au fost întreprinse în condiţiile art. 51 din H.G. nr. 1375/2006 un 
număr de 94 acţiuni cu camera mobilă, fiind puse în legalitate pe linie de evidenţă a persoanelor un 
număr de 160 persoane netransportabile, internate în unităţi sanitare ori de ocrotire socială, reţinute, 
arestate ori care execută pedepse privative de libertate. 

Privind persoanele restanţiere pe linie de evidenţă a persoanelor, la data de 31.12.2011, 
comparativ cu situaţia de la 01.01.2011, la nivelul judeţului Gorj se înregistra un număr total de 6339 (-
700), din care 1272 la 14 ani (-73) şi 5067 la expirare (-627). 

Privind restanţierii din anii anteriori, la data de 31.12.2011, la nivelul judeţului Gorj se înregistra 
un număr de 2928 persoane, din care 641 reprezintă restanţe la prima eliberare, iar 2287 la expirare. 
Raportat la numărul de restanţieri din anii anteriori înregistraţi la data de 01.01.2011 (7039 persoane), 
rezultă un procent de punere în legalitate de 58,4%.  

În ce priveşte situaţia restanţierilor din anul curent, la data de 31.12.2011 se înregistrau 3411 
persoane, din care 631 la prima eliberare şi 2780 la expirare.  Raportat la volumul de muncă aferent 
anului 2011 – 279361 persoane, rezultă un procent de punere în legalitate de 87,8%.  
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Urmare acţiunilor anterior menţionate, în anul 2011 au fost eliberate 39761 acte de identitate, 
din care 38386 cărţi de identitate şi 1375 cărţi de identitate provizorii, iar la solicitarea cetăţenilor au 
fost înscrise în actele de identitate menţiunile de stabilire a reşedinţei pentru un număr de 2654 
persoane. 

 
C. Monitorizarea situaţiei privind punerea în legalitate pe linie de evidenţă a persoanelor  a 

asistaţilor şi minorilor instituţionalizaţi în unităţile sanitare şi de protecţie socială, ca exigenta a 
Uniunii Europene, reprezintă o altă coordonată importantă a activităţii D.C.J.E.P. Gorj. 

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, în anul 2011 lucrătorii 
serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor au efectuat un număr de 238 controale la 
unităţile sanitare şi de ocrotire socială de pe raza judeţului, fiind puse în legalitate pe linie de evidenţă a 
persoanelor un număr de 262 persoane cu acte de identitate sau vize de reşedinţă.  
 La sfârşitul anului 2011, în unităţile de sanitare şi de ocrotire socială de pe raza de competenţă 
nu se află niciun minor neînregistrat  în starea civilă sau care să nu fie pus în legalitate cu act de 
identitate, rămânând de soluţionat situaţia unei persoanei majore cu identitate necunoscută – „Ana 
Maria”. 
 

D. Coordonarea activităţilor de producere şi distribuire a cărţilor de alegător pentru tinerii 
care au împlinit vârsta de 18 ani şi nu sunt în posesia acestor documente. 

Cărţile de alegător au fost produse şi înmânate odată cu eliberarea cărţilor de identitate pentru 
persoanele majore sau în baza Protocolului privind realizarea sarcinilor comune pentru distribuirea 
cărţilor de alegător, încheiat între Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor – Centrul Naţional 
de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor – Inspectoratul General al Poliţiei 
Române pentru persoanele care au împlinit 18 ani şi sunt deja posesoare de cărţi de identitate. 

În cursul anului 2011 au fost efectuate selecţiile din bazele de date locale pentru tinerii care au 
împlinit 18 ani în cursul trimestrelor IV 2010 şi I, II şi III 2011, fiind produse de către B.J.A.B.D.E.P. Gorj un 
număr de 1935 de cărţi de alegător. 

Cărţile de alegător care nu au putut fi înmânate titularilor de către formaţiunile de ordine 
publică din judeţ sunt returnate către serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor de 
care arondează localitatea de domiciliu a titularului cărţii de alegător, în vederea distribuirii lor la ghişeu. 
La sfârşitul anului 2011 se aflau la ghişeele serviciilor locale 231 cărţi de alegător. 

 
F. Activitatea desfăşurată pe linia Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date 
În acest sens, furnizările de date cu caracter personal s-au efectuat cu respectarea prevederilor 

Legii 677/2001, toate serviciile de evidenţă a persoanelor fiind notificate ca operator de date cu caracter 
personal la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal. 

Pe parcursul anului 2011, D.C.J.E.P. Gorj a efectuat un număr de 1673 verificări, din care: 123 
pentru Ministerul Administraţiei şi Internelor şi 11550 pentru alte ministere. 

La nivelul judeţului Gorj au fost efectuate un număr de 63411 verificări în evidenţele proprii, din 
care: pentru Ministerul Administraţiei şi Internelor - 60732,  pentru alte ministere – 2069, pentru agenţi 
economici – 183, iar pentru persoane fizice – 426.  
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Nu au fost înregistrate solicitări privind exercitarea drepturilor prevăzute de art. 13-14 din Legea 
nr. 677/2001. 

 
3. Activitatea desfăşurată pe linie de stare civilă 

 
 În perioada analizată, activitatea Compartimentului Stare Civilă din cadrul D.C.J.E.P. Gorj s-a 
desfăşurat în conformitate cu prevederile Legii 119/1996 cu privire la actele de stare civilă modificată şi 
completată, a Metodologiei nr. 64/2011 pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, 
a Ordonanţei nr. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor 
persoanelor fizice, precum şi a dispoziţiilor primite de la D.E.P.A.B.D. . 

În acest sens, au fost urmărite cu prioritate sarcinile şi obiectivele stabilite prin documentele de 
planificare a muncii, respectiv Planul de măsuri şi acţiuni anual, Planul de muncă semestrial – întocmite 
la nivelul Direcţiei, precum şi Planurile trimestriale de măsuri şi activităţi ale Compartimentului Stare 
Civilă.  

Astfel, obiectivul prioritar al celor patru funcţionari angajaţi ai acestui compartiment a fost 
verificarea modului de organizare a activităţii şi respectarea dispoziţiilor legale de către ofiţerii de stare 
civilă din cadrul primăriilor judeţului. În acest sens, în conformitate cu graficul anual, a fost efectuat un 
număr de 70 deplasări în teren. 

 Cu ocazie efectuării acestor verificări, s-a constatat faptul că în general activitatea desfăşurată 
respectă dispoziţiile legale, pentru eliberarea certificatelor de stare civilă există documente justificative 
şi nu au fost înregistrate cazuri de dispariţie a documentelor cu regim special. 

 În perioada analizată, o altă activitate importantă a fost aceea de primire a dosarelor privind 
solicitarea transcrierii unor certificate si extrase de stare civilă emise de către autorităţile străine, în 
vederea obţinerii avizului din partea D.C.J.E.P. Astfel, în anul 2011 au fost verificate 281 dosare de 
transcriere, cu precizarea că toate au fost avizate de către D.C.J.E.P.. 

Tot în această perioadă au avizate 61 dosare de rectificare a actelor de stare civilă şi s-au 
întocmit 46 dosare de schimbare de nume pe cale administrativă, fiind date în toate cazurile dispoziţiile 
corespunzătoare de către Preşedintele Consiliului Judeţean privind admiterea cererilor formulate. 

De asemenea, la solicitarea instituţiilor prevăzute de lege, au fost eliberate 265 extrase de pe 
actele de stare civilă. 
 O activitate ce a presupus un volum mare de muncă a fost aceea de înregistrare a menţiunilor 
pe exemplarul II al actelor de stare civilă, în anul 2011 fiind primite şi operate 9577 comunicari de 
menţiuni. 
 Având în vedere faptul că una din atribuţiile specifice ale compartimentului constă în 
aprovizionarea de la D.E.P.A.B.D. şi asigurarea pentru toate primăriile de pe raza de competenţă a 
materialelor şi documentelor cu regim special, în această perioadă au fost  distribuite către primării 
13220 certificate de stare civilă ( 6320 de naştere, 2800 de căsătorie, 4100 de deces), 12 registre de 
naştere, 10 registre de căsătorie şi 16 registre  de deces. 

În vederea aplicării unitare pe raza judeţului a dispoziţiilor legale şi metodologice, 
Compartimentul Stare Civilă a asigurat în această perioadă transmiterea către primării a radiogramelor 
D.E.P.A.B.D., având totodată şi rolul de coordonator al activităţii din judeţ prin acordarea de sprijin şi 
consultanţă de specialitate acolo unde s-a solicitat. 
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X. SALVARE MONTANĂ 

Serviciului Public Judeţean Salvamont Gorj  
 

În conformitate cu reglementările legale în vigoare, obiectul principal de activitate al Serviciul 
Public Judeţean Salvamont Gorj îl constituie participarea la acţiunile de prevenire a accidentelor în munţi  
şi în mediul subteran speologic , amenajarea şi întreţinerea traseelor turistice montane, patrularea 
preventivă în zonele montane cu flux turistic mare, grad de periculozitate ridicat şi în staţiunile montane 
de practicare intensivă a sporturilor de iarnă, deplasarea de urgenţă la locul solicitat, salvarea 
accidentatului sau a bolnavului, acordarea primului ajutor medical şi transportarea acestuia la prima 
unitate medicala de specialitate.  

 
Acţiunile de patrulare - prevenire s-au concentrat către 

zonele cu mare afluenţă turistică, astfel : 
- In zona munţilor Cerna, Mehedinţi, Godeanu s-au 

efectuat peste 71 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 129 de 
zile/om în următoarele perimetre de interes turistic : 
Lainici, Şuşita, Cheile Sohodolului, Valea Bâlta, Vâja, 
Tismana, Valea şi Plaiul Pocruia , zona de alpinism 
Cheile Sohodolului, perimetrele speologice  Runcu, 
Tismana , Pocruia  şi pe cele  8 trasee turistice 
pedestre; 

- in zona munţilor Parâng s-au efectuat 131 de zile/om 
în următoarele perimetre de interes turistic Cheile 
Olteţului , Cheile Galbenului  , zona de campare  
alpină Gâlcescu, Lainici , perimetru speologic Polovragi – Baia de Fier, zonele de alpinism 
Polovragi şi  Baia de Fier  şi pe cele 10 trasee turistice pedestre  de creasta şi adiacente. 
 

Aceste activităţi s-au organizat la fiecare  sfârşit de săptămână  şi permanent pe perioada 
vacanţelor şcolare, în cel puţin doua locaţii diferite, reuşindu-se  astfel  asigurarea unui grad de 
răspundere la acţiuni de 100%.  

In cursul anului 2011 s-au realizat un număr de  peste 1100 zile patrulare/om , asistenţa la 
punctul de prim ajutor al Bazei de Intervenţie 
Salvamont de la Rânca fiind asigurată în regim 
zilnic de permanenţă, 24/24 h, cu 1 -10 salvatori, 
în funcţie de sezon şi afluxul de turişti din zonă. 

In perioada de referință în zona montană 
a judeţului Gorj s-a răspuns la un număr de 346 
de solicitări , majoritatea accidente pe pârtia de 
schi  (122) , alte cazuri asistate la punctul sanitar 
Rânca ( 61) , restul de 163 , accidente specifice 
perioadei de vară.  

In vederea pregătirii specifice  a 



Consiliul Județean Gorj             Raportul Președintelui 2011 

 

 
172 

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 . 

În baza relaţiilor de colaborare cu echipe similare din ţările cu mare tradiţie în salvarea  montană  
doi salvatori alpini din cadrul S.P.J. Salvamont Gorj au participat gratuit şi au absolvit cursurile scolii de 
salvare montană de iarnă din Germania,iar, trei salvatori la un curs de salvare pe pârtii de schi în Serbia. 

În cadrul procesului de pregătire și perfecționare profesională trei salvatori montani din cadrul 
S.P.J. Salvamont Gorj au fost selecționați în delegația care a reprezentat România la Congresul Mondial 
de salvare montană CISA IKAR desfășurat în Suedia, fiind nominalizați ca membri în comisiile Tehnică-
terestră, Avalanșe și Medicină montană. 

Pe lângă acestea, Serviciul Public Judeţean Salvamont Gorj, s-a  implicat în activitatea de 
repunere în valoare, dezvoltare şi promovare a potenţialului turistic al judeţului Gorj, având membri în 
grupurile de lucru organizate la nivel judeţean şi regional, pentru întocmirea planului de dezvoltare 
socială şi economică a judeţului şi regiunii, precum şi un membru în Comisia Naţională a Muntelui. 

Baza de date a Centrului de Informaţii Turistice s-a reactualizat în permanenţă  şi a fost pusă la 
dispoziţia tuturor turiştilor interesaţi,  încercându-se promovarea 
acestei prin toate mijloacele : presa, internet, târguri turism, materiale 
promoţionale,etc. 

De asemenea s-a reuşit prelungirea colaborări cu studioul 
teritorial de radio „ Radio Oltenia „  în baza căreia , săptămânal , am 
beneficiat  gratuit de un spaţiu de emisie  pentru a promova destinaţii 
turistice din judeţul Gorj. 

Starea marcajelor si a traseelor turistice este bună , traseele au 
fost verificate la ieşirea din iarnă , au fost refăcute potecile , podeţele 
şi marcajele  , toate traseele beneficiind de săgeţi indicatoare. De 
asemenea,  zonele expuse pericolului formării de avalanşe  au fost  
semnalizate şi marcate corespunzător cu panouri de avertizare. 

De asemenea echipele de 
salvatori  au participat la acţiuni de 
salvare/recuperare de victime din mediul 
acvatic , în cadrul S.P.J. Salvamont 
existând singurii scafandrii din judeţul 
nostru , precum şi la acţiuni alături de 
Inspectoratul Politiei Judeţene Gorj în 
căutarea de persoane dispărute , 
serviciul nostru fiind cooptat în structura 
complexă de intervenţie rapidă a Poliţiei 
Judeţene Gorj , în cazul semnalării de 
dispariţii de copii. 

În baza relaţiilor de colaborare 
cu I.S.U. Gorj s-a participat  la exerciţiul 

de intervenţie în caz de calamităţi organizat la Barajul Clocotiş din valea 
Bistriţei unde s-a prezentat aplicabilitatea metodelor de salvare montană 
şi speologică în salvările complexe din mediul urban. 

În anul 2011   am reuşit să realizăm prin sponsorizare un număr 
de 12.000 de bucăţi semne de carte cu sfaturi pentru turişti pe timp de 
iarna şi de vară care au fost distribuite gratuit turiştilor prin centrele de 
informare turistică, centrele de închiriat echipament sportiv, structurile 
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de primire turistică.  
In colaborare cu instituţiile de învăţământ din judeţ au fost organizate 21 acţiuni de educaţie 

montană, ecologică şi de prim ajutor , în rândul copiilor şi tinerilor, asigurându-se  şi asistenţă de 
specialitate pe perioada  desfăşurării acţiunilor  şcolare organizate în zona montană,în acest sens, 
încheindu-se parteneriate de colaborare cu 18 unităţi de învăţământ din judeţul Gorj.  

De asemenea , cu ocazia Zilei Copilului a fost organizata în Piaţa Prefecturii o prezentare de 
echipamente şi mijloace de intervenţie specifice activităţii. 

În vederea prevenirii accidentelor pe noul domeniu schiabil  din nordul stațiunii Rânca , am 
realizat analiza de securizare a pârtiei de schi și am amplasat elementele de securitate, plase, saltele, 
balize și elemente de semnalizare. De asemenea a fost întocmit și dosarul de omologare al pârtiei și 
înaintat spre aprobare către Ministerul Turismului. Pentru autorizarea instalației de transport pe cablu a 
fost realizat și exercițiul de salvare complexă din telescaun, cerință obligatorie pentru darea în folosință 
a acestei instalații.   

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 2011, organizându-se o competiţie de  automobilism /viteza pe 
traseu montan(doua etape de CN ) ,  un concurs  de turism montan, două concursuri de mtbike „Defileul 
Jiului MTB Maraton„ și „Rânca MTB Maraton”   și două competiţii locale de schi alpin, „Serbările Zăpezii” 
– împreună cu D.J.T.S. Gorj şi Inspectoratul Şcolar, și „Cupa Sănătăţii” – împreună cu Spitalul Judeţean 
Tg.Jiu. 

Cu ocazia Zilei Pământului am participat cu angajați, membri voluntari, colaboratori și aspiranți  
la acțiunile de ecologizare organizate in Defileul Jiului şi Rânca. 

De asemenea s-a acordat sprijin în realizarea unor emisiuni radio/TV şi a unor articole în presa 
scrisă cu caracter  promoţional al potenţialului turistic al judeţului Gorj cu următoarele posturi de 

televiziune şi radio : TVR 1, TVR 2, TVR Internaţional, TVR Cultural, TVR 
Craiova, Antena 1, PRO TV, Realitatea, Radio 21, Radio Craiova, Radio 
România Internaţional, etc. 

In cadrul activităţii nu au existat probleme disciplinare, absențe 
nemotivate sau nerespectări ale codului de conduită profesională.   

În anul 2011 dotarea echipelor de salvatori a fost  
corespunzătoare  intervenţiei în orice tip de accident montan. 

Activitatea financiar-contabilă  s-a desfăşurat bine, realizându-
se o execuţie bugetară de 98 %. 

Pentru anul 2012 se va continua colaborarea cu instituţiile de 
învăţământ din judeţ privind educaţia montană în rândul copiilor şi 
tinerilor, asigurându-se  asistenţă de specialitate pe perioada  
desfăşurării acţiunilor.   

Pe plan 
naţional  în funcţie de 
priorităţile activităţii 
se va asigura 
participarea la 
acţiunile de 

pregătire/perfecţionare şi testare/autorizare a 
salvatorilor alpini  şi salvatorilor speologi,  iar pe plan 
internaţional se va continua colaborarea cu  partenerii 
tradiţionali ai echipei şi se va încerca, în limita 
bugetului, participarea la acţiunile internaţionale la 
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care membrii Serviciului Public Județean Salvamont Gorj  vor fi invitaţi. 
Traseele turistice montane vor fi verificate în permanenţă și se va demara acţiunea de 

omologare a acestor trasee. 
Echipamentul de lucru, protecţie şi salvare se va verifica şi testa permanent astfel încât sa 

corespunda normelor tehnice in vigoare si se va înlocui ori de cate ori este nevoie astfel încât acţiunile 
de salvare sa se desfăşoare in deplină siguranţă 
pentru salvatori şi accidentaţi. 

De asemenea se va acorda sprijinul 
necesar derulării proiectelor „ Dezvoltarea 
sistemului integrat de salvare montană la nivelul 
judeţului Gorj”, „ Redescoperă Gorjul”, proiecte 
în care am participat, începând cu faza de 
concepere a cererilor de finanţare , precum şi în 
cea de implementare și se vor face demersurile 
necesare pentru obținerea finanțărilor pentru 
proiectele propuse și incluse în programul de 
dezvoltare turistică națională, respectiv 

„Refacerea rețelei traseelor turistice montane„ și „ Modernizarea căilor de acces către Baza de Salvare și 
Intervenție salvamont Rânca și amenajarea unui heliport „ 

Considerăm ca a fost un an bun pentru activitatea Salvamont la nivelul judeţului Gorj, an în care 
s-a reuşit să se facă faţă tuturor solicitărilor şi, mai ales, să se  cristalizeze un nucleu puternic de salvatori 
profesionişti  şi voluntari care să poată menţine mereu activitatea de salvare montană la un nivel foarte 
bun. 

 

XI. DEZVOLTAREA ȘI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII 

 

1. Infrastructură rutieră  

Reţeaua de drumuri publice judeţene este constituită dintr-un număr de 34 de drumuri 
judeţene, cu o lungime totală de 837 de km, drumuri cu o stare de viabilitate precară, determinată atât 
de structura rutieră îmbătrânită şi ieşită din perioada normală de funcţionare (circa 60%), cât şi de 
traficul de mare tonaj, în continuă creştere, pe marea majoritate a acestora. 

Pentru anul 2011, Unitatea Administrativ Teritorială -  Judeţul Gorj şi-a propus şi a realizat 
executarea unei palete largi de lucrări de întreţinere, care asigură o stare de viabilitate corespunzătoare 
reţelei de drumuri publice judeţene, în scopul încadrării în strategia de viabilizarea a celor 34 de drumuri 
judeţene, astfel încât acestea să fie aduse la parametrii impuşi de cerinţele Uniunii Europene. 

Realizarea lucrărilor de întreţinere curentă a reţelei de drumuri judeţene a fost efectuată 
conform prevederilor ,,Normativului privind lucrările de întreţinere şi reparare a drumurilor publice”, 
indicativ AND 554-2002, în scopul menţinerii acestora la nivelul reglementărilor tehnice şi standardelor 
din domeniu în vigoare privind calitatea şi siguranţa traficului. 

Lucrările au fost realizate pe bază de comandă, emisă în temeiul contractului de lucrări, 
corespunzător prevederilor din bugetul alocat. 

        Printre lucrările importante, amintim realizarea unui număr de aproximativ 10 km de 
îmbrăcăminte asfaltică uşoară şi aproximativ 3 km de covor bituminos, după cum urmează: 

 Îmbrăcăminte asfaltică uşoară (IAU) pe DJ 671C, Km 12+534 - 14+837, L=2,3 km;  
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 Îmbrăcăminte asfaltică uşoară (IAU) pe DJ 675B, Km 21+466 - 24+630, L=3,17 km, 
comuna Prigoria şi comuna Alimpeşti;  

 Îmbrăcăminte asfaltică uşoară (IAU) pe DJ 675C, Km 13+400 - 15+500, L=2,1 km, comuna 
Bustuchin;  

 Îmbrăcăminte asfaltică uşoară (IAU) pe DJ 674A, Km 12+640 - 14+163, L=1,53 km, 
comuna Dăneşti;  

 Îmbrăcăminte asfaltică uşoară (IAU) pe DJ 665C, Km 7+400 - 8+420, L=0,72 km, comuna 
Crasna;  

 Covor asfaltic pe DJ 665D, Km 3+470 - 3+970, L=0,5 km, oraşul Novaci;  
 Covor asfaltic pe DJ673, Km 9+600 - 11+400, comuna Slivileşti,  L=1,8 km.  

 
Plăţile efectuate în cadrul titlului de cheltuieli bugetare „proiecte cu finanţare din fonduri 

externe nerambursabile postaderare” în cuantum de 14.163.445 lei, au asigurat derularea 
implementării proiectelor  „Reabilitare drumuri judeţene DJ 665, km 0+000 - 54+500 şi DJ 675C, km 
0+000 - 4+300” şi „Reabilitare drum judeţean DJ 675, km 0+000 - 25+000, Târgu - Cărbuneşti - Ţicleni - 
Peşteana Jiu”. 

 
  În baza contractului de finanţare nr. 1222/22.04.2008, derulat prin Programul Operaţional 

Regional 2007-2013, Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale, 
Domeniul major de intervenţie 2.1. - Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi 
urbane inclusiv construcţia / reabilitarea şoselelor de centură, semnat între Consiliul Judeţean Gorj, 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor (Autoritate de Management pentru Programul 
Operaţional Regional 2007-2013) şi Agenţia pentru Dezvoltare Sud - Vest Oltenia (Organism Intermediar 
pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013), U.A.T. - Judeţul Gorj a demarat procedurile de 
achiziţie a lucrărilor şi serviciilor aferente realizării acestora.  
  Durata de implementare a proiectului a fost de 32 de luni, conform contractului de finanţare, 
proiectul având finalizare în cursul anului 2011. 

Obiectivul general al proiectului l-a constituit îmbunătăţirea infrastructurii regionale pentru 
sprijinirea dezvoltării economice şi pentru atragerea de investiţii la nivelul judeţului Gorj. Zona în care 
sunt amplasate cele două drumuri este o zonă cu un real potenţial turistic şi care, prin refacerea 
infrastructurii de acces, s-ar putea dezvolta foarte mult. 

Ţinta proiectului a reprezentat-o reabilitarea drumului judeţean DJ 665, care face legătura între 
drumurile naţionale DN 66 şi DN 67 şi reabilitarea drumului judeţean DJ 675C, care face legătura între 
drumul judeţean DJ 665 şi drumul naţional DN 67, pentru îmbunătăţirea accesibilităţii şi mobilităţii 
populaţiei, bunurilor şi serviciilor în vederea stimulării dezvoltării economice durabile a judeţului. 
  Principalele activităţi care au fost derulate în cadrul proiectului: 

- execuţie lucrări de reabilitare drumuri judeţene; 
- audit financiar extern; 
- asistenţă tehnică, prin diriginţi de şantier; 
- servicii de vizibilitate proiect; 
- management proiect. 
 Principalele obiecte-ţintă ale proiectului au fost: 

      Reabilitarea sectorului de drum respectiv, prin aplicarea unui sistem rutier alcătuit din : 
 sector 0+000 - 10+000 

   - strat de uzură, h = 4,0 cm; 
   - aşternere geocompozit; 
   - frezare 3-6 cm mixtură existentă;  

 sector 10+000 - 25+000 
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- strat de uzură, h = 4,0 cm; 
- strat de binder, h = 5,0 cm; 

   - strat de piatră spartă, h = 20,0 cm; 
 sector 25+000-40+000 

- strat de uzură, h = 4,0 cm; 
- strat de binder, h = 5,0 cm; 

                                    - aşternere geocompozit 
   - frezare 3-6 cm mixtură existentă;  

 sector 40+000 - 54+500 
- strat de uzură, h = 4,0 cm; 

      - strat de binder, h = 5,0 cm; 
- strat de piatră spartă, h = 20,0 cm; 

În zonele cu burduşiri se prevede următorul sistem rutier: 
- strat de uzură, h = 4,0 cm; 
- strat de binder, h = 5,0 cm; 
- mixtură asfaltică, h = 8 cm; 
- piatră spartă 25 cm; 
- balast 30 cm; 

Drum Judeţean DJ 675 C - structură rutieră propusă: 
sector 0+000 - 4+300 
- strat de uzură, h = 4,0 cm; 
- strat de binder, h = 5,0 cm; 

                                    - aşternere geocompozit; 
   - frezare 3-6 cm mixtură existentă;  

       Curăţire şi decolmatare şanţuri; 

 Curăţire şi decolmatare podeţe, reparaţii coronamente şi înlocuire parapeţi degradaţi; 

 Curăţire şi decolmatare podeţe la drumurile laterale; 

 Lărgire podeţe existente; 

 Rigole pavate, acolo unde drumurile traversează localităţile şi ampriza drumurilor nu permite 
execuţia de şanţuri - 25 km; 

 Drenuri sub rigole - 25 km. 
Valoarea investiţiei, conform contractului de execuţie nr. 322 din 14.01.2009 a fost de 

56.784.122,84 lei, cu T.V.A inclus. 
  Lucrările au fost recepţionate în data de 23.06.2011 şi au fost obţinute următoarele rezultate: 
57,7 km drumuri judeţene reabilitaţi; 79 podeţe reabilitate şi 1 podeţ nou construit; 2 poduri reabilitate; 
17 poduri reparate. 

De asemenea, a fost prevăzută în bugetul propriu al Judeţului Gorj pe anul 2011, suma de 
18.178.040 lei, astfel: 
- buget de stat – 969.310 lei; 
- TVA de rambursat de la bugetul de stat – 4.233.890 lei; 
- sume primite în contul finanţării de la Uniunea Europeană – 7.645.490 lei; 
- venituri proprii din bugetul local – 5.329.350 lei. 

În anul 2011, s-au efectuat plăţi în sumă de 14.162.100 lei, din care: 
- 6.610.997 lei, potrivit clasificaţiei bugetare – cod 56.01.01 – finanţare naţională (buget local şi 

buget de stat); 
- 6.837.160 lei, potrivit clasificaţiei bugetare - cod 56.01.02 – finanţare Uniunea Europeană; 
- 713.924 lei, potrivit clasificaţiei bugetare - cod 56.01.03 – cheltuieli neeligibile din bugetul local. 
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       Reabilitare drumuri judeţene DJ 665, km 0+000 - 54+500 şi DJ 675C, km 0+000 - 4+300 

 

      
   Reabilitare drumuri judeţene DJ 665, km 0+000 - 54+500 şi DJ 675C, km 0+000 - 4+300 

 

        
Reabilitare drumuri judeţene DJ 665, km 0+000 - 54+500 şi DJ 675C, km 0+000 - 4+300 

 
 În cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, AXA PRIORITARĂ 2 - „Îmbunătăţirea 
infrastructurii de transport regionale şi locale”,  DOMENIUL DE INTERVENŢIE 2.1 – „Reabilitarea şi 
modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de 
centură”, în data de 28.02.2008 a fost depus proiectul „REABILITARE DRUM JUDEŢEAN DJ 675, KM 
0+0.000 - KM 25+0.000”. 
 În data de 25.06.2011 a fost semnat Contractul de finanţare nr. 1869, perioada de implementare 
a proiectului fiind de 32 de luni de la această dată. 
 Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătăţirea accesibilităţii regiunilor şi mobilităţii 
populaţiei, bunurilor şi serviciilor, în vederea stimulării dezvoltării economice durabile.  

Principalele activităţi, conform cererii de finanţare, sunt următoarele:  
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- studiu de fezabilitate; 
- avize şi acorduri; 
- evaluare cerere de finanţare;  
- proiect tehnic,  
- achiziţie lucrări de reabilitare;  
- execuţie lucrări de reabilitare drumuri; 
- management proiect; 
- servicii de promovare şi vizibilitate proiect; 
- audit financiar extern.  

Indicatorii principali ai proiectului, conform cererii de finanţare, sunt: 

 Reabilitare drumuri judeţene - 24,865 km drum judeţean reabilitat din 836,993 km drumuri 
judeţene existente în judeţul Gorj; 

 Reabilitare şi construcţie Podeţe - 7 podeţe noi construite, 55 podeţe reabilitate şi 10 poduri 
reabilitate; 

 Reabilitări poduri cu deschidere peste 5 m - 10 poduri reabilitate; 

 Protecţia mediului - Zone afectate - 0 mp (Reabilitarea şi modernizarea drumului va urmări 
traseul existent, fără a implica afectarea altor suprafeţe); 

 Reducere costuri de exploatare a vehiculelor - 25%; 

 Reducere timp de parcurs - 30%; 

 Creare sau păstrarea locuri de muncă pe durata execuţiei lucrărilor - 100 locuri de muncă vor fi 
create/menţinute în timpul execuţiei lucrărilor; 

 Creare sau păstrarea de locuri de muncă pe durata exploatării investiţiei - 3 locuri de muncă vor 
fi create sau relocate pentru întreţinerea şi operarea sectoarelor de drum reabilitate; 

 Creştere trafic de persoane şi marfă – 1305 autoturisme/microbuze şi 113 camioane; 

 Conştientizarea publică a ajutorului nerambursabil din partea Uniunii Europene - 8; Comunicate 
de presă, 7 Anunţuri de presă/invitaţie pentru licitaţie, 7 Panouri temporare pe perioada de 
execuţie a lucrărilor, 7 Plăci permanente după finalizarea implementării proiectului, 50 Pliante, 
Promovare pe pagina web a Consiliului Judeţean Gorj. 
Din indicatorii propuşi, pe parcursul anului 2011 au fost realizaţi următorii: 1 comunicat de presă 

şi promovarea pe pagina web a Consiliului Judeţean Gorj. 
Bugetul total al proiectului, conform contractului de finanţare, este în sumă de 52.843.727,46 

lei, din care:  
- valoare eligibilă – 42.376.498,97 lei;  
- valoare TVA aferentă cheltuielilor eligibile – 10.035.299,92 lei;  
- cheltuieli neeligibile şi TVA aferent – 431.928,57 lei. 

În urma derulării procedurilor de achiziţie publică, valoarea totală a contractelor însumează 
24.503.879,40 lei cu TVA. La această valoare se adaugă contravaloarea taxelor datorate Inspecţiei de 
Stat în Construcţii şi eventualele cheltuieli diverse şi neprevăzute ce pot apărea pe parcursul 
implementării proiectului. 

Pentru anul 2011, a fost estimată ca şi venit din fonduri externe nerambursabile suma de 
2.139.830 lei, reprezentând prefinanţarea în procent de 5%, iar din bugetul local a fost estimată suma de 
20.000 lei. Având în vedere modificările aduse modalităţii de acordare a prefinanţării, respectiv 
existenţa unuia sau a mai multor contacte de furnizare de bunuri/prestare de servicii, încheiate între 
beneficiar şi unul sau mai mulţi operatori economici a cărui/căror valoare cumulată să fie de minim 5% 
din valoarea eligibilă a proiectului, cererea de prefinanţare a fost respinsă. 
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Pe parcursul anului 2011, a fost cheltuită suma de 1.364,00 lei, reprezentând contravaloarea 
serviciilor de informare şi publicitate prestate (realizarea materialelor necesare organizării conferinţei de 
lansare a proiectului şi publicarea unui comunicat de presă). 

Ulterior, prin actul adiţional nr. 1 din 11.01.2012 la  Contractul de finanţare, bugetul total al 
proiectului a fost diminuat la suma de 52.703.117,71 lei, ca urmare a finalizării procedurilor de achiziţie 
a serviciilor şi lucrărilor necesare implementării proiectului, din care:  

- valoare eligibilă – 42.263.104,01 lei;  
- valoare TVA aferentă cheltuielilor eligibile – 10.008.085,13 lei; 
- cheltuieli neeligibile şi TVA aferent – 431.928,57 lei. 

 
 În cadrul titlului de cheltuieli „active nefinanciare” au fost efectuate plăţi în sumă de 6.121.421 
lei. Analizând propunerile de obiective investiţionale pe drumurile publice judeţene, atât în privinţa 
serviciilor de proiectare, cât şi referitor la necesitatea execuţiei de lucrări prevăzute în cadrul listelor de 
investiţii, situaţia pentru fiecare obiectiv în parte prezentându-se astfel:  
 

 Servicii de proiectare şi execuţie 
 
Impactul social dorit a se obţine prin implementarea proiectelor de reabilitare şi modernizare a 

drumurilor judeţene constă în îmbunătăţirea accesului la resursele şi serviciile comunităţii. Indicatorii 
folosiţi pentru estimarea abilităţii proiectelor de a realiza aceste obiective sunt: 

- îmbunătăţirea accesului la posibilităţile de dobândire a unui post şi la 
serviciile şi facilităţile comunităţii;  

- asigurarea distribuţiei uniforme în comunitate a efectelor pozitive 
generate de proiect. 

 Prin reabilitarea drumurilor judeţene, traficul va beneficia de condiţii superioare de circulaţie, 
condiţii care se vor concretiza într-o serie de avantaje economice, precum: 

- reducerea costurilor de exploatare a vehiculelor; 
- viteza de parcurs sporită, deci o reducere a timpilor de parcurs şi a pierderilor aferente acestuia; 
- sporirea capacităţii de circulaţie; 
- realizarea unui confort sporit pentru participanţii la trafic; 
- sporirea siguranţei circulaţiei; 
- reducerea numărului de accidente; 
- reducerea semnificativă a poluării mediului prin reducerea noxelor şi a zgomotului; 
- sporirea vitezei de parcurs şi, implicit, a timpului afectat transportului de mărfuri şi călători; 
- condiţiile de rulare corespunzătoare reduc uzura mijloacelor de transport şi degradarea 

acestora. 
 
 Reabilitare sistem rutier pe  DJ 671 B, km 4+500 - km 41+000, Lim. Jud. MH-Văgiuleşti-

Samarineşti-Motru-Lupoaia-Cătunele-Glogova-Cămuieşti, judeţul Gorj” - documentaţie de 
avizare a lucrărilor de intervenţie, proiect tehnic, detalii de execuţie - suma de 140.400,24 lei 

 
Drumul judeţean 671B are lungimea reală de 36,5 km, poziţia kilometrică 4+500 aflându-se la 

limita cu judeţul Mehedinţi, iar poziţia de sfârşit, respectiv 41+000 km, o reprezintă localitatea 
Cămuieşti. Trece prin următoarele localităti: Văgiuleşti, la km 4+500, Cârciu, la km 7+000, Samarineşti, la 
km 12+250, Boca, la km 12+550, Surăţei, la km 16+000, Motru, la km 18+200, Lupoaia, la km 20+400, 
Valea Mânăstirii, la km 21+270, Şteic, la km 24+350, Valea Perilor, la km 25+650, Olteanu, la km 29+200, 
Iormăneşti, la km 32+400, Glogova, la km 34+670 şi Cămuieşti, la km 37+700. 
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DJ 671 - Lim. Jud.MH-Valea Motrului-Văgiuleşti-Cârciu-Samarineşti-Valea Bisericii-Motru-Lupoaia-Valea 

Mănăstirii-Valea Perilor-Cătunele-Olteanu-Iormăneşti-Glogova-Cămuieşti 
 
DJ 671B porneşte de la limita judeţului Mehedinţi (km 4+500) şi are o îmbrăcăminte din beton 

asfaltic pe o lungime de 31,850 km, pietruire pe o lungime de 1,00 km şi beton de ciment pe 1,65 km. Pe 
sectorul km 4+500 – 5+500 există o pietruire în stare medie. Între km 5+500 – 6+420, îmbrăcămintea 
este din beton asfaltic şi prezintă degradări sub formă de faianţări, fisuri, gropi, burduşiri. Starea de 
degradare are calificativul rea, la fel ca şi pe sectorul km 6+420 - 7+82 

 

    
            DJ 671B km 5+300                         DJ 671B, km 4+800 

 
Pe sectorul km 5+500 – 26+750 exista o îmbrăcăminte din beton asfaltic peste care s-a executat în anul 
2008, un tratament bituminos aflat în stare bună. 
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            DJ 671B km 16+100                 DJ 671B, km 11+100 

    
         DJ  671B, km 22+050                              DJ 671B km 27+850   

Între km 26+750 – 28+400, îmbrăcămintea este din beton de ciment şi prezintă crăpături, fisuri, 
faianţări.  

  
               Degradări ale sectorului cu îmbrăcăminte din beton de ciment 
 
Între km 28+400 – 41+000, îmbrăcămintea este din beton asfaltic şi se încadrează în categoria  rea 

– fisuri, crăpături, gropi, pelade. 

    
DJ 671B, km 32+450                                           DJ 671B km 34+700  

Dispozitivele de scurgere a apelor (şanţuri dalate, şanţuri de pământ) erau într-o stare de 
degradare accentuată, pe unele sectoare de drum lipsind cu desăvârşire. 
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                                                     Şanţuri din pământ  pe DJ671B 

  
Şanţuri dalate  pe DJ 671B 

 Reabilitare sistem rutier pe DJ 665 D, km 0+000 - km 4+810,  Pociovalişte (DN 67 C) - Siteşti - 
Bumbeşti Piţic (DN 67), judeţul Gorj - documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie, proiect 
tehnic, detalii de execuţie - suma de 22.639,92 lei  

Drumul judeţean 665D are lungimea reală de 4+740 km, poziţia kilometrică 0 aflându-se la 
intersecţia cu DN 67C în localitatea Pociovalişte, trecând prin următoarele localităţi: Pociovalişte, la km 
0+000, Siteşti, la km 1+500 şi Bumbeşti Piţic, la km 4+420. 

Drumul judeţean 665D face legătura între două drumuri naţionale, DN67 şi respectiv DN67C şi 
asigură accesul în localitatea Rînca.   

 

 
                     DJ 665D, Pociovalişte (DN 67 C) - Siteşti - Bumbeşti Piţic (DN 67) 
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Pornind din localitatea Pociovalişte (km 0+000), drumul are o îmbrăcăminte din beton asfaltic pe 
toată lungimea. Pe sectorul km 0+000 – 4+040, îmbrăcămintea este din beton asfaltic şi prezintă 
degradări sub formă de faianţări, fisuri longitudinale şi transversale, cedări de fundaţie pe partea stângă 
(vezi foto), starea de degradare având calificativul medie - rea. 
 

     
                         DJ 665D, km 1+900                                                DJ 665D, km 3+650  

 
Pe sectorul km 4+040- 4+740, există o îmbrăcăminte bituminoasă, în stare medie - rea. 

      
DJ 665D, degradări ale îmbrăcăminţii asfaltice  

     
DJ 665D, degradări ale îmbrăcăminţii asfaltice  
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Dispozitivele de scurgere a apelor (şanţuri dalate, şanţuri de pământ) erau într-o stare de 
degradare accentuată, pe unele sectoare de drum lipsind cu desăvârşire. 
 

           
                                                              DJ 665D, pod km 0+200 peste râul Gilort 
 

 Reabilitare sistem rutier pe DJ 674 C, km  0+000 - km 7+058, Câlnic (DN 67) – Şomăneşti – DN 
66, judeţul Gorj -- documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie, proiect tehnic, detalii de 
execuţie - suma de 34.126,04 lei 

 
Drumul judeţean 674C are lungimea reală de 7+100  km, poziţia kilometrica 0 aflându-se la 

intersecţia cu DN 67 în localitatea Câlnic, trecând prin următoarele localităţi: Câlnic, la km 0+000, 
Stejereii Noi, la km 1+100 şi Şomăneşti, la km 3+000. 

 

 
                                  DJ 674C, Câlnic(DN 67) – Şomăneşti – DN 66 
 
Drumul judeţean DJ674C, face legătura între două drumuri naţionale, DN66 şi respectiv DN67, 

porneşte din localitatea Cîlnic (km 0+000) şi are o îmbrăcăminte din beton asfaltic pe o lungime de 6,8 
km şi pavaj pe o lungime de 0,3 km. 
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Pe sectorul km 0+000 – 0+900, îmbrăcămintea este din beton asfaltic şi prezintă degradări sub 
forma de faianţări, fisuri, plombe, gropi, starea de degradare având califi                    

    
                                        DJ 674C, km 0+050 – km 1+100 
 
Pe sectorul km 1+200 – 7+100, unde există o îmbrăcăminte bituminoasă, se constată defecţiuni 

sub formă de: faianţări, fisuri, gropi, plombări, tasări, neasigurarea scurgerii apelor, starea de degradare 
fiind calificată ca fiind rea. 

                  
                                                         DJ 674C km 4+250  
Serviciile de proiectare (documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie, proiect tehnic, 

detalii de execuţie) la obiectivul de investiţie mai sus menţionat au fost finalizate şi recepţionate. 
 

 Consolidare pod pe DJ 675 B, km 24+800, Comuna Alimpeşti, judeţul Gorj - documentaţie de 
avizare a lucrărilor de intervenţie, proiect tehnic, detalii de execuţie - suma de 20.460 lei. 

Drumul judeţean 675B are lungimea reală de 25+850 km, poziţia kilometrică 0 aflându-se la 
intersecţia cu DN 67. 

DJ675B trece prin următoarele localităţi: Albeni, la km 2+500, Călugăreasa, la km 8+400, 
Prigoria, la km 11+900 şi Alimpeşti, la km 11+900. 
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                                         DJ 675B, Albeni – Prigoria - Alimpeşti 
 

   
Podul de la km 24+800 are 2 deschideri de câte 27 de m, este alcătuit din grinzi de betonprecomprimat, 

traversează râul Olteţ şi a fost construit în anul 197 

   
Pod pe DJ 675B, km 24+800 - partea carosabilă 

                          Pod pe DJ 675B, km 24+800 – rosturi de dilataţie        

         
            Pod pe DJ 675B, km 24+800 – parapeţi de protecţie, borduri, trotuare  
 
Serviciile de proiectare (documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie, proiect tehnic, 

detalii de execuţie) la obiectivul de investiţie mai sus menţionat au fost finalizate şi recepţionate. 
 

 Consolidare terasamente pe DJ 664A, km 2+200, Turcineşti – Rugi”- expertiză tehnică şi studiu 
geotehnic – suma de 14.300 lei 

 



Consiliul Județean Gorj             Raportul Președintelui 2011 

 

 
187 

Prin contractul de prestări servicii nr. 16919/ 27.10.2011, Unitatea Administrativ Teritorială – 
Judeţul Gorj a angajat întocmirea studiului geotehnic şi a expertizei tehnice la obiectivul de investiţie 
,,Consolidare terasamente pe DJ 664A, km 2+200, Turcineşti – Rugi”, cu o durată de realizare a 
documentaţiei tehnico-economice de 30 de zile de la data semnării contractului de către ambele părţi, 
respectiv până la data de 27.11.2011. 

Astfel, sub aspectul siguranţei rutiere au fost luate măsuri stricte de semnalizare prin montarea de 
indicatoare de avertizare specifice, sectoarele de drum respective fiind monitorizate în permanenţă de 
persoanele cu atribuţii tehnice specifice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean. 

 
 “Consolidare terasamente pe DJ 661, km 64+700, comuna Săcelu, jud. Gorj” – expertiză  
tehnică şi studiu geotehnic– suma de 14.200 lei 

 
U.A.T. - Judeţul Gorj a încheiat, în data de 27.10.2011, contractul de prestări servicii nr. 16920 , 

în scopul întocmirii studiului geotehnic  şi a expertizei tehnice la obiectivul de investiţie “Consolidare 
terasamente pe DJ 661, km 64+700, comuna Săcelu, judeţul Gorj”, cu termen de predarea a 
documentaţiei în 30 de zile de la data semnării contractului de către ambele părţi, respectiv 27.11.2011. 

Urmare a concluziilor şi recomandărilor specificate în raportul de expertiză tehnică privind 
consolidarea terasamentelor pe DJ 661, km 64+700, conform cărora  proiectarea şi execuţia lucrărilor 
iniţiale la obiectivul de investiţie “Reabilitare DJ661, Ţînţăreni - Tg-Cărbuneşti – Săcelu - Crasna” au fost 
realizate în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare, neputându-se anticipa la acea dată 
fenomenul de alunecare dezvoltat ulterior, datorită creşterii exagerate a umidităţii bazei versantului, ca 
urmare a infiltraţiilor de apă provenite din izvorul captat de către proprietarul imobilului din amonte de 
zona de alunecare, izvor captat în partea superioară a curţii într-un bazin construit din piatră (2m*2m) şi 
care curge liber în şanţul din amonte de zona de alunecare, adiacent drumului judeţean, precum şi în 
baza contractului subsecvent de lucrări şi servicii nr.1 la acordul-cadru nr. 12394 din 18.07.2011, având 
ca obiect “Lucrări şi servicii de reparare şi întreţinere drumuri judeţene iarnă-vară 2011-2015” încheiat 
cu SC. IDP Gorj S.A., Consiliul Judeţean Gorj a emis în data de 30.11.2011 comanda de lucrări nr. 18975  
în care solicită executantului-prestator S.C. IDP GORJ S.A., prestarea  în regim de urgenţă a serviciilor de 
proiectare pentru obiectivul menţionat, precum şi executarea lucrărilor de refacerea a zonelor afectate 
în conformitate cu proiectele tehnice întocmite. 

 
 ,,Reabilitare DJ675, km 0+000-25+000, (DN67) Tg Cărbuneşti – Ţicleni - Peşteana Jiu” – 
taxe, avize şi acorduri, conform certificatului de urbanism în vederea obţinerii autorizaţiei de 
construire – suma de 773,15 lei  

 
Documentaţia tehnico - economică (studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de execuţie), a 

fost întocmită şi finanţată din bugetul propriu al Judeţului Gorj, indicatorii tehnico-economici fiind 
aprobaţi prin Hotărârea nr. 109/20.12.2007.  

Pentru a putea beneficia de fonduri europene nerambursabile în cadrul Programului 
Operaţional Regional 2007-2013, una din condiţiile esenţiale a fost aceea de a prezenta autorizaţia de 
construire pentru obiectivul de investiţie ,,Reabilitare pe DJ 675, km 0+000 - 25+000, Tîrgu-Cărbuneşti – 
Ţicleni – Peşteana-Jiu ”, descrierea proiectului fiind prezentată la acest capitol bugetar în cadrul titlului 
„proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare”. 

 
 ,,Reabilitare DJ672, km 0+000 - 43+623, (DN67) Ciuperceni – Godineşti – Tismana – Peştişani – 
Brădiceni – Buduhala, jud. Gorj” – suma de 1.103,41 lei 

Obiectivul de investiţie ,,Reabilitare DJ672, km 0+000 - 43+623,(DN67) Ciuperceni – Godineşti – 
Tismana – Peştişani – Brădiceni - Buduhala, jud. Gorj” este propus a se finanţa prin Programul 
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"Reabilitare şi modernizare - 10.000 km de drumuri de interes judeţean şi drumuri de interes local", 
aprobat prin H.G. nr. 530/2010, parte integrantă a Programului Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii. 

 

       
    DJ 672, (DN67) Ciuperceni-Godineşti-Tismana-Peştişani-Brădiceni-Buduhala - situaţie existentă 

Drumul judeţean 672 trece prin următoarele localităţi: Ciuperceni, la km 0+000, Pârâul de 
Pripor, la km 3+850, Călceşti, la km 5+750, Arjoci, la km 8+100, Godineşti, la km 9+950, Pocruia, la km 
16+600, Tismana, la km 20+500, Topeşti, la km 22+950, Vâlcele, la km 25+850, Broşteni, la km 28+750, 
Peştişani, la km 31+500 şi Brădiceni, la km 34+850.  

 

   
DJ672, (DN67)Ciuperceni-Godineşti-Tismana-Peştişani-Brădiceni-Buduhala 

 
În anul 2011, au fost efectuate plăţi în valoare de 1103,41 lei cu T.V.A, reprezentând c/val. taxe, 

avize şi acorduri. 
 

 Execuţie de  lucrări 
 

 Consolidare pod pe DJ 675 B, km 24+800, Comuna Alimpeşti, judeţul Gorj - documentaţie de 
avizare a lucrărilor de intervenţie, proiect tehnic, detalii de execuţie - suma de 49.999,84 lei 
  
 Drumul judeţean DJ 675B traversează râul Olteţ la km 24+800, în comuna Alimpeşti, sat 
Alimpeşti, pe un pod având următorul sistem constructiv:  

o  tabliere din grinzi simplu rezemate 
 



Consiliul Județean Gorj             Raportul Președintelui 2011 

 

 
189 

 
                         Pod pe DJ 675B, km 24+800 – grinzi, pile, culei 

 
o cale, trotuare, parapeţi de protecţie 

 

        
Pod pe DJ 675B, Km 24+800 – calea pe pod  

       
                      Pod pe DJ 675B, Km 24+800 – trotuare, borduri, parapeţi metalici   

o Pila  
Pila este fundată direct, elevaţiile sunt cu avanbec şi arierbec.   
o Racordare cu rampele 

Racordările cu rampele sunt cu sferturi de con pereate din piatră brută şi umplutură de 
pământ. 

o Rampele 
Rampele sunt cu umplutură de pământ şi structură rutieră cu îmbrăcăminte asfaltică.  
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                                    Pod pe DJ 675B, Km 24+800 – rampe de acces  

 
 Descrierea lucrărilor de consolidare 

Lucrările ce se realizează pentru consolidarea podului sunt următoarele:  
- elemente principale şi secundare de rezistenţă; 
- reparaţia betoanelor de la grinda de parapet, cu mortare speciale; 
- infrastructuri, aparate de reazem, dispozitive antiseismice, sferturi de con; 
- reparaţia betoanelor de la faşa văzută a infrastructurilor cu beton armat şi plase sudate şi ancore; 
- sferturi de con noi cu geometrie corespunzătoare, scări şi casiuri, rampe pentru acces la trotuare;  
- albia, apărări de maluri, rampe de acces; 
- malurile au fost protejate cu pereu din beton simplu sprijinite pe pinten din beton pe o lungime de 
50 m amonte, mal stâng şi  mal drept. Malul drept aval pe o lungime de 50 m se va proteja cu 
gabioane, h = 3 m.  
 
 Consolidare poduri pe DJ 674 B, km 27+700 şi km 28+000, Borăscu” - suma de 1.301.057,58 
lei 

 
Podurile de la km 27+700 şi km 28+000 se află situate pe drumul judeţean DJ 674B, de pe 

teritoriul comunelor Negomir şi Borăscu. 
Podul de la km 27+700, traversează Valea Jilţul Mic, are o lungime de 18 m, este pod din 

beton armat, realizat din fâşii cu goluri prefabricate, ca suprastructură şi fundaţii directe din beton 
simplu. 

 
Podul de la km 28+000 traversează Valea Jilţul Mare, are o lungime de 3*18=54 m, şi are 

aceeaşi structură ca şi cel de la km 27+700.                            
     Pod pe DJ 674B, Km 27+700, Borăscu       Pod pe DJ 674B, Km 28+000, Borăscu 



Consiliul Județean Gorj             Raportul Președintelui 2011 

 

 
191 

      Execuţia lucrărilor la acest obiectiv de investiţii a fost finalizată, plăţile efectuate fiind în sumă de 
1.301.057,58 lei. 

                   
  ,, Reabilitare DJ 673A, Dragoteşti – Mătăsari - DN 67 – 27,790 km”- suma de 4.522.360,56 lei 

 
Obiectivul de investiţie "Reabilitare DJ 673A, Dragoteşti – Mătăsari - DN67 - 27,790km", a fost 

inclus şi aprobat în programul finanţat în baza HG 577/1997 privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi asfaltarea  drumurilor de interes local clasate.  

Valoarea contractului de execuţie nr. 9078/15.09.2009 este de 25.347.000 lei inclusiv T.V.A., cu 
o perioadă de execuţie de 24 de luni. 

Documentaţia tehnico-economică (studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de execuţie) a 
fost întocmită în baza  programului multianual "Asistenţă tehnică pentru sprijinirea autorităţilor 
administraţiei publice locale în pregătirea tehnică a proiectelor de investiţii publice, finanţate prin 
Programul operaţional regional 2007-2013", indicatorii tehnico-economici fiind aprobaţi prin Hotărârea 
Consiliul Judeţean nr. 10/27.01.2009. În anul 2011, au fost efectuate plăţi în valoare de 4.522.360,56 lei 
inclusiv T.V.A., după cum urmează: 

- 2.272.360,56 lei – fonduri proprii 
- 2.250.000,00 lei – alocaţi  prin H.G. nr. 577/1997 

Lucrările la acest obiectiv de investiţie au constat în aşternerea stratului de egalizare şi a 
stratului de binder, pe o lungime de aproximativ 20 km.  

 

2. Patrimoniul public al judeţului 

Completarea sistemului clasic de producere a apei calde de consum cu sisteme care utilizează 
energia solară şi care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului în locaţiile: Spitalul de 
Pneumoftiziologie Dobriţa, Spitalul de Urgenţă Tg-Jiu (Str. Tudor Vladimirescu), Spitalul de Urgenţă 
Tg-Jiu (Str. Progresului)  
În anul 2009, prin Ordinul Ministrului mediului, a fost aprobat Ghidul de finanţare a 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. 
Obiectul Programului îl reprezenta finanţarea de la Fondul pentru mediu a proiectelor 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. 
Implementarea 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 sectorul sănătate, respectiv pentru imobilele situate 
în strada Progresului şi strada Tudor Vladimirescu în care funcţionează Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Târgu-Jiu, precum și clădirea Spitalului de Pneumoftiziologie Dobriţa, comuna Runcu, a fost impusă de 
necesitatea reducerii consumurilor mari de gaze naturale înregistrate în prezent. 
În anul 2011, a fost decontată suma de 22.672 lei  reprezentând servicii de proiectare,  suma de 
2.681.962,01 lei  reprezentând valoarea lucrărilor finalizate şi recepţionate, iar suma de 8.499,21 lei 
reprezentând taxe şi avize. 
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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: Complexul  de 
recuperare pentru adulţi ”Bâlteni Târgu-Jiu”, Complexul de servicii comunitare pentru copilul cu nevoi 
speciale , Complexul de Servicii comunitare pentru copilul cu handicap, Complexul de Servicii 
alternative la protecţia rezidenţială, Complexul de Servicii comunitare pentru copilul în dificultate, 
Complexul de îngrijire şi Asistenţă Suseni, Complexul de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa, Complexul de 
Servicii comunitare pentru recuperare-reabilitare a persoanelor cu handicap şi formare profesională 
Târgu-Cărbuneşti – în cadrul proiectului ,,ECO-ENERGIE PENTRU JUDEŢUL GORJ” 

 
Implementarea 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 sectorul sănătate, respectiv pentru: Complexul  de 
recuperare pentru adulţi ”Bâlteni Târgu-Jiu”, Complexul de servicii comunitare pentru copilul cu nevoi 
speciale , Complexul de Servicii comunitare pentru copilul cu handicap, Complexul de Servicii alternative 
la protecţia rezidenţială, Complexul de Servicii comunitare pentru copilul în dificultate, Complexul de 
îngrijire şi Asistenţă Suseni, Complexul de Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa, Complexul de Servicii comunitare 
pentru recuperare-reabilitare a persoanelor cu handicap şi formare profesională Târgu-Cărbuneşti, a 
fost impusă de necesitatea reducerii consumurilor mari de gaze naturale înregistrate în prezent. 
În anul 2011, a fost decontată suma de 77.872,00 lei reprezentând servicii de proiectare,  suma de 
3.477.028,02 lei  reprezentând valoarea lucrărilor finalizate şi recepţionate, iar suma de 4.469,38 lei 
reprezentând taxe şi avize. 
 

R.K. Casa Iosif Keber 
Construcţia ce urmează a fi supusă lucrărilor de reparaţii, consolidare şi restaurare, a fost locuinţa 
pictorului Iosif  Keber, construită în urmă cu circa 70 de ani (fiind construită între anii 1935 – 1940) şi se 
regăseşte în Lista monumentelor istorice,  cu denumirea: „Casa memorială Iosif Keber”. 
Regimul de înălţime este de tipul subsol, demisol, parter şi etaj cu mansardă.  
Sistemul constructiv este obişnuit caselor de locuit din judeţul Gorj: fundaţii continue, pereţi portanţi din 
zidărie de cărămidă, planşee din lemn şi din beton armat, şarpantă de lemn şi învelitoare din tablă. 
Până în prezent obiectul lucrărilor de întreţinere a constat din zugrăveli interioare şi amenajarea 
spaţiilor existente potrivit nevoilor specifice desfăşurării activităţii de documentare de specialitate.  
Datorită îmbătrânirii şi uzurii normale în timp a materialelor de construcţii, au apărut degradări vizibile 
la finisajele exterioare şi elementele decorative care compromit aspectul construcţiei.  
De asemenea, un grad avansat de uzură prezintă şi învelitoarea din tablă împreună cu jgheaburile şi 
burlanele de colectare a apelor pluviale care, prin infiltrare, pot produce pagube însemnate mergând 
până la compromiterea condiţiilor de funcţionare. 
Referitor la structura de rezistenţă, s-a constatat că de-a lungul timpului, construcţia iniţială a fost 
extinsă cu alte spaţii de locuit sau de acces, din care multe din soluţiile executate nu au respectat 
normele tehnice. În urma comportării diferite a extinderilor executate au apărut unele fisuri sau 
desprinderi pe latura de nord a clădirii. Pentru eliminarea oricărui risc în acest sens, este necesară 
efectuarea unei expertize de specialitate de rezistenţă şi stabilitate în construcţii pentru stabilirea 
soluţiilor de reparaţii şi consolidări necesare.  
Referitor la condiţiile de microclimat, consemnăm faptul că pe timpul iernii acestea sunt deficitare, 
datorită sistemului de încălzire cu sobe şi ţinând cont că în clădire se păstrează o parte din lucrările 
pictorului Iosif Keber, se impune un climat special. 
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Casa Iosif Keber 

 
În urma constatărilor efectuate şi analizând starea tehnică actuală a construcţiei şi a terenului de incintă, 
s-a apreciat faptul că este necesară şi oportună promovarea investiţiei  „R.K. Casa Iosif Keber” , scopul 
lucrărilor fiind de a se crea condiţii normale de funcţionare a secţiei de artă a Bibliotecii Judeţene Gorj 
„CRISTIAN  TELL”, precum şi pentru desfăşurarea activităţilor culturale, respectiv: întruniri culturale, 
concursuri, „ cercuri culturale ” şi ateliere de creaţie, etc. 
În anul 2011, a fost decontată suma de 47.839,20 lei, reprezentând servicii de proiectare, diferenţa în 
sumă de 31.892,80 lei, urmând a fi decontată în anul 2012.  
Documentaţia tehnico-economică a fost elaborată şi recepţionată. 
 

Reabilitare instalaţii electrice - Spitalul Tudor Vladimirescu, Dobriţa 
Instalaţiile electrice existente la Spitalul de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu, sunt instalaţiile 
electrice de lumină şi priză, având durata de serviciu expirată, motiv pentru care există pericolul de a se 
produce avarii atât pe circuitele electrice cât şi în tablourile electrice de palier. 

     
Spitalul Tudor Vladimirescu, Dobriţa 
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Pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor din cadrul spitalului, a fost necesară înlocuirea 
tablourilor electrice, înlocuirea circuitelor de lumină şi prize, verificarea prizei de pământ şi executarea 
acesteia dacă este cazul, înlocuirea prizelor, întrerupătoarelor, comutatoarelor, înlocuirea corpurilor de 
iluminat, etc.. 
În anul 2011a fost încheiat contractul de execuţie lucrări, valoarea serviciilor de proiectare fiind de 
27.280,00 lei, iar valoarea lucrărilor fiind de 419.120,00 lei,  lucrările urmând a  fi finalizate la sfârşitul 
lunii martie 2012. 
Documentaţia tehnico-economică a fost elaborată şi recepţionată în cursul anului 2011, lucrările sunt în 
curs de execuţie, nefiind efectuate în cursul anului 2011 decontări în cadrul acestui obiectiv de investiţie.  
 
 

Amenajare grupuri sanitare saloane bolnavi - secţia O.R.L. şi secţia Oftalmologie- Spitalul 
Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu 
 
Întrucât secţiile O.R.L. şi Oftalmologie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu erau deservite 
de către un grup sanitar amplasat la capătul culoarului din  fiecare secţie, grupurile sanitare erau 
insuficiente pentru deservirea bolnavilor internaţi în cele două secţii. În anul 2011 s-a elaborat 
documentaţia tehnico-economică, respectiv expertiză tehnică, documentaţie de avizare a lucrărilor de 
intervenţii, proiect tehnic şi detalii de execuţie în sumă  de 9.920 lei,  s-au executat şi recepţionat lucrări 
în valoare de 65.496,46 lei şi s-a decontat suma de 557,55 lei, reprezentând taxe şi avize şi acorduri. 
 
 

Modernizarea căii de acces către baza de salvare montană Rânca și amenajarea unui heliport 
Baza de salvare montană Rânca  a fost construită  de Consiliul Județean Gorj între anii 1997-2007, în 
scopul îndeplinirii responsabilităților stabilite în sarcina Serviciului Public Județean Salvamont Gorj, ca 
instituție subordonată, pentru asigurarea asistenței de specialitate în zona turistică Rânca și în partea 
estică a masivului Parâng.  După finalizarea construcției, nu s-a mai reușit  amenajarea  corespunzătoare 
a căii de acces din partea nordică a  bazei , de altfel, singura posibilitate de acces auto către obiectiv.  
Aceasta  cale de acces a rămas  la stadiul  de drum cu amenajări minore, cu caracter provizoriu, care să 
asigure accesul auto al constructorului către obiectiv. De-a lungul timpului, factorii naturali specifici 
zonei au afectat  foarte mult acest  drum, accesul către baza devenind din ce în ce mai dificil, în special al 
ambulanței către cabinetul medical. Dezvoltarea ulterioară a stațiunii a impus și analizarea  posibilității  
amenajării unei noi căi de acces pietonal și în partea sudică a bazei, reducându-se astfel accesul către 
baza de la peste 1 km la cca. 100 de metri.  De asemenea, este necesară amenajarea unui heliport care 
să permită aterizarea elicopterelor de salvare și transport medical aerian, în acest moment, echipele 
salvamont fiind incluse într-un program național de pregătire pentru salvarea cu elicopterul. 
 
În aceste condiţii, principalele lucrări necesare a se executa sunt următoarele: 

 amenajare drum acces auto din partea superioara a bazei catre partea de S-V, precum si a 
rigolelor și a zidurilor de sprijin aferente; 

 amenajare  parcare auto în partea superioara a bazei; 

 amenajarea căii de acces pietonal în partea de S-E a bazei . Această amenajare trebuie sa fie 
accesibilă  atât în regim pietonal ( trepte, balustradă) cât și în regim de acces cu targa de salvare 
cu roată ( acces tip rampă); 

 identificare locație și amenajare conform normativelor în vigoare a unui heliport . 
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Importanța proiectului a permis includerea acestuia în lista proiectelor de infrastructură turistică 
aprobate prin H.G nr. 320/2011 și cofinanțate de către Ministerul Dezvoltării și Turismului din Romania 
pentru etapele de proiectare și execuție.  
Documentaţia tehnico-economică a fost finalizată şi recepţionată, dar nu a fost decontată în cursul 
anului 2011. 
 

Reamenajarea potecilor turistice și refacerea marcajelor pe traseele turistice montane 
interjudețene din munții Parâng, Vîlcan și Godeanu 
 
În cele patru masive montane din Nordul județului Gorj, respectiv, Parâng, Vâlcan, Mehedinți și 
Godeanu, în zona teritorial administrativă a serviciului Public Județean Salvamont Gorj se găsesc un 
număr de 26 de trasee turistice montane pedestre  de creastă și adiacente. Periodic, acestea  
beneficiază de lucrări de amenajare  minimă a potecilor și refacere a marcajelor, dar, lipsa resurselor 
financiare și a logisticii nu au permis asigurarea standardul necesar obținerii omologării de către 
Ministerul Turismului și Dezvoltării. Repartizarea teritorială a traseelor este următoarea :  

 Masivul Parâng , un traseu de creastă pe porțiunea aferentă județului Gorj și 9 trasee adiacente; 

 Masivul Vâlcan,  un traseu de creastă pe porțiunea aferentă județului Gorj și 11 trasee 
adiacente; 

 Masivul Mehedinți,  un traseu adiacent; 

 Masivul Godeanu,  un traseu de creastă pe porțiunea aferentă județului Gorj și 2 trasee 
adiacente. 

 
Lucrările și activitățile necesare  pentru reamenajarea potecilor turistice și a marcajelor pe traseele 
turistice montane sunt: 

 Refacere de poteci pe tronsoanele afectate de factorii naturali; 

 Transport manual, auto și aerian al materialelor și personalului; 

 Amplasare stâlpi de marcaj pentru semne de marcaj, săgeți și panouri indicatoare; 

 Realizare semne marcaj pe suport natural. 
 
Importanța proiectului a permis includerea acestuia în lista proiectelor de infrastructură turistică 
aprobate prin H.G 320/2011 și cofinanțate de către Ministerul Dezvoltării și Turismului din Romania 
pentru etapele de proiectare  și execuție.  
Documentaţia tehnico-economică a fost finalizată şi recepţionată, dar nu a fost decontată în cursul 
anului 2011. 
 

Modernizarea circuitului de vizitare, Peștera Polovragi 
 
Peștera Polovragi , a treia peșteră din România ca număr de vizitatori și unul dintre cele mai cunoscute 
obiective turistice din Oltenia,  este inclusă în patrimoniul județului Gorj și este data de către Consiliul 
Județean Gorj în administrarea Muzeului Județean Gorj.  
Lipsa resurselor financiare nu a permis decât efectuarea unor lucrări de întreţinere minore la circuitul 
vizitabil, amenajarea porţii de intrare şi înlocuirea corpurilor de iluminat clasice cu cele de iluminat 
„reci” . 
Circuitul vizitabil al peşterii a fost amenajat în anii ‘70, a fost îmbunătăţit parţial de-a lungul timpului, dar 
în acest moment nu mai corespunde cerinţelor actuale, atât din punct de vedere al noilor norme de 
protecţie a obiectivelor naturale, cât şi al condiţiilor de vizitare pe care turiştii le aşteaptă.  
În aceste condiţii, principalele lucrări necesare a se executa sunt următoarele: 
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 Amenajarea căii de acces pietonal până la peşteră; 

 Amenajarea spaţiului de acces în peşteră (spaţiu aşteptare, cabină bilete, punct de informaţii 
turistice); 

 Amenajarea aleii interioare de vizitare; 

 Realizarea amenajărilor de protecţie a vizitatorilor şi peşterii; 

 Realizarea circuitelor electrice îngropate sau camuflate, astfel încât să se elimine disconfortul 
vizual  creeat de reteaua electrica pozata in exterior ; 

 Realizarea iluminatului „rece” al căilor de vizitare şi a iluminatului monumental al obiectivelor 
interioare; 

 Refacerea cadrului natural interior al peşterii prin refacerea elementelor naturale distruse de-a 
lungul timpului; 

 Realizarea circuitului tematic intern cu panouri descriptive şi vitrine cu exponate; 

 Amenajarea in fata pesterii a sectorului de observare al canionului Oltetului; 

 Dezvoltarea ofertei turistice prin includerea în produsul turistic a cetăţii dacice Polovragi. 
Importanța proiectului a permis includerea acestuia în lista proiectelor de infrastructură turistică 
aprobate prin H.G 320/2011 și cofinanțate de către Ministerul Dezvoltării și Turismului din Romania 
pentru etapele de proiectare  și execuție.  
În anul 2011, a fost decontată suma de 40.000,00 lei reprezentând servicii de proiectare. 
 

Împrejmuiri instalații panouri solare la Complexul de Recuperare pentru Adulți ,,Balteni” și 
Complexul de Servicii Comunitare pentru Copilul cu Nevoi SpEciale, Complexul de Servicii Alternative la 
Protecția Rezidențială, Complexul de Servicii Comunitare pentru Copilul în Dificultate, Complexul de 
Îngrijire și Asistență Dobrița, Complexul de Servicii Comunitare pentru Recuperare-Reabilitare a 
Persoanelor cu Handicap și Formare Profesională. 
 
Consiliul Judeţean Gorj a avut în derulare, conform Contractului de finanţare nerambursabilă  nr. 869/ N 
/16. 11.2010 încheiat între Administraţia Fondului pentru Mediu şi UAT - Judeţul Gorj, proiectul: “ECO-
ENERGIE PENTRU JUDEŢUL GORJ” pentru obiectivele de investiţii „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: Complex de recuperare pentru adulţi Bâlteni Târgu-Jiu, 
Complexul de servicii comunitare pentru copilul cu nevoi speciale,Complexul de Servicii comunitare 
pentru copilul cu handicap, Complexul de Servicii alternative la protecţia rezidenţială, Complexul de 
Servicii comunitare pentru copilul în dificultate, Complexul de îngrijire şi Asistenţă Suseni, Complexul de 
Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa, Complexul de Servicii comunitare pentru recuperare-reabilitare a 
persoanelor cu handicap şi formare profesională Târgu-Cărbuneşti” . 
În 5 din cele 8 locații în care se implementează acest proiect, a fost necesară pentru evitarea 
accidentelor, executarea lucrărilor de  împrejmuire a  panourilor solare,  deoarece toate cele 5 instituţii 
sunt centre de servicii comunitare pentru copii cu probleme psiho - sociale şi cu nevoi speciale, 
perimetrul total  al împrejmuirilor,  în toate cele 5 locaţii fiind de 304 metri. 
 
La sfârşitul anului 2011 lucrările au fost finalizate şi recepţionate, dar nu au fost decontate. 
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REPARAŢII CURENTE 
 

Reparaţii curente secţia O.R.L. şi secţia Oftalmologie- Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu 
 

Conform  legislaţiei în vigoare privind unităţile spitaliceşti, în componenţa unei secţii medicale intră 
următoarele categorii de spaţii: 

- saloanele bolnavilor şi dotările sanitare aferente; 
- încăperi pentru asistenţă medicală; 
- încăperi pentru deservirea pacienţilor; 
- diverse spaţii pentru activităţile gospodăreşti ale secţiei; 
- circulaţii. 

Având în vedere starea actuală a spaţiilor enumerate anterior, componente ale secţiilor O.R.L. şi 
Oftalmologie, pentru asigurarea condiţiilor de igienă, absolut necesare realizării unui act medical de 
calitate, s-a impus realizarea unor lucrări de reparaţii curente în cele două secţii. 
  

   
Secţia Oftalmologie - Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu-iniţial 

 

   
Secţia Oftalmologie - Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu 
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Lucrările de reparaţii curente ce s-au executat, au vizat: finisaje şi zugrăveli interioare, instalaţii sanitare, 
termice, electrice, tâmplărie P.V.C., etc. 
În anul 2011, au fost decontate lucrări în sumă de 717.187,40 lei. 

Reparaţii curente locuinţe serviciu - Spitalul Tudor Vladimirescu Dobriţa 
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 114/2009, s-a aprobat închirierea, începând cu data de 1 

ianuarie 2010, a spaţiilor cu destinaţia de locuinţe de serviciu (vila medici, bloc de locuinţe şi partea 

etajată - blocul alimentar), aflate în domeniul public al judeţului Gorj şi în administrarea Spitalului de 

Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu”. 

Conform prevederilor Legii nr. 10/1995, cu modificările şi completările ulterioare, secţiunea 5, art. 25, 
lit. a), proprietarii construcţiilor au obligaţia de a efectua la timp lucrările de întreţinere şi de reparaţii 
care le revin, prevăzute conform normelor legale în cartea tehnică a construcţiei şi rezultate din 
activitatea de urmărire a comportării în timp a construcţiilor. 
  

    
         Vila medici - Spitalul de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu”-iniţial 
 

   
              Vila medici - Spitalul de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” 
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În vederea asigurării unor condiţii optime de desfăşurare a actului medical, la Spitalului de 

Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu”, în anul 2011 a fost încheiat contractul de execuţie lucrări având 

ca obiect ,, Reparaţii curente locuinţe serviciu - Spitalul Tudor Vladimirescu  Dobriţa”, lucrări ce au fost 

finalizate şi recepţionate la sfârşitul anului 2011. 

În anul 2011, au fost executate şi decontate lucrări în sumă de 331.306,42 lei. 

Reparaţii curente instalaţii sanitare şi grupuri sanitare - Spitalul Tudor Vladimirescu Dobriţa 
În urma solicitării primite din partea Spitalului de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu, Dobriţa, privind 
efectuarea unor lucrări de reparaţii la instalaţiile şi grupurile sanitare, a fost analizată situaţia existentă 
la faţa locului şi s-a constatat că se impune efectuarea de urgenţă de lucrări de reparaţii curente la 
instalaţiile sanitare şi grupurile sanitare existente, lucrări ce constau în principal în placarea pereţilor cu 
faianţă, a pardoselilor cu gresie, montarea de obiecte sanitare, înlocuirea conductelor de distribuţie apă 
cală, apă rece, evacuare apă uzată, finisaje şi zugrăveli lavabile. 
Din valoarea contractată a lucrărilor, respectiv suma de  424.800,27 lei,  în anul 2011, s-a decontat suma 
de 144.769,49 lei. 
 

Contorizare individuală a consumului de gaze naturale la Biblioteca Județeană Christian Tell – 
Secția pentru copii și tineret 
Biblioteca Județeană Christian Tell  a solicitat prin adresa nr. 970/19.10.2011, înregistrată la Consiliul 
Judeţean Gorj sub nr. 16793/19.10.2011, separarea consumului propriu de gaze naturale a Secției 
pentru copii și tineret, de consumul Centrului Militar Județean Gorj. În anul 2011, s-a contractat serviciul 
de proiectare şi execuţie lucrări ,,Contorizare individuală a consumului de gaze naturale la Biblioteca 
Județeană Christian Tell – Secția pentru copii și tineret”. 
În anul 2011, a fost întocmită documentaţia tehnică şi s-au executat lucrările, acestea nefiind decontate. 
 

Reparații  șarpantă și învelitoare din tablă – clădire centrală termică la Spitalul de 
Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu”  ,Dobriţa, Comuna Runcu 
Prin adresa Spitalului de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” Runcu  nr. 3710/21.07.2001, 
înregistrată la Consiliul Judeţean Gorj sub nr. 12599/21.07.2011 şi la Instituţia Prefectului Judeţul Gorj 
sub nr. 13110/21.07.2011, ni s-a adus  la cunoștință că urmările fenomenelor meteorologice din data de 
20.07.2011, orele 16.00 ÷ 18.00, ce au produs o serie de daune datorate ploilor însoţite de intensificări 
ale vântului cu aspect de vijelie, au constat în deteriorarea acoperişurilor unor imobile din incinta 
spitalului menţionat mai sus. 
Urmare a adresei respective, o comisie constituită din reprezentanți ai Instituției Prefectului, Consiliului 
Județean Gorj, Inspectoratului Județean în Construcții și Inspectoratului pentru Situații de Urgență Gorj,  
a încheiat Nota de constatare nr. 3731 din 22.07.2011, înregistrată la Consiliul Judeţean Gorj sub nr. 
12673 din 22.07.2011, prin care s-a dispus refacerea în regim de urgenţă a şarpantelor şi învelitorilor 
clădirilor din incinta spitalului afectate de furtună. 
Având în vedere faptul că cel mai grav avariat a fost acoperişul centralei termice, s-a impus, în regim de 
urgenţă, refacerea acestuia. În aceste condiţii, principalele lucrări necesare de executat  au fost 
următoarele: 

 Desfacere învelitoare din tablă zincată; 

 Desfacere şarpantă din lemn; 

 Înlocuire elemente de şarpantă deteriorate: căpriori, coame, pane, popi; 

 Montare şarpantă şi astereală de lemn; 

 Montare învelitoare din tablă zincată, inclusiv accesorii: coame, dolii; 
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 Montare pazii şi streşini. 
Valoarea  lucrărilor contractate în sumă de  63.308,62 lei, au fost executate şi decontate în anul 2011. 

Reparaţii şarpantă şi învelitoare din tablă la acoperişul clădirii Spitalului de Pneumoftiziologie 
,,Tudor Vladimirescu”, Dobriţa, comuna Runcu 
Prin scrisoarea nr. 4172 din 26.08.2010 a Spitalului de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu”, 
înregistrată la Consiliul Judeţean Gorj sub nr. 9213 din 27.08.2010, s-a semnalat necesitatea realizării în 
regim de urgenţă a unor lucrări de reparaţii la acoperişul şi învelitoarea din tablă, deoarece s-au produs 
degradări ale  tencuielilor şi ale finisajelor interioare în mai multe încăperi de la etajele II şi III, în care nu 
se mai poate desfăşura actul medical. 

     
Învelitoare din tablă - Spitalul de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu”-iniţial 

    
Învelitoare din tablă - Spitalul de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu” 

În anul 2011, în urma constatărilor şi măsurătorilor efectuate, s-a considerat că se impune înlocuirea 
parţială a învelitorii din tablă, fiind încheiat contractul având ca obiect  Reparaţii şarpantă şi învelitoare 
din tablă la acoperişul clădirii Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu”, Dobriţa, comuna 
Runcu.  
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XII. AGRICULTURĂ 

Activitatea Camerei Agricole Judeţene Gorj (CAJ) în anul 2011 s -a raportat, 
conform Planului anual de măsuri aprobat de Consiliul Județean Gorj și Ministerul 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale, la acţiunile specifice ce au loc la sediul acesteia, prin 
compartimentele de specialitate (Învăţământ şi pregătire profesională, Consultanţă, 
extensie şi promovare forme asociative) şi prin cele 12 centre locale (denumite CLCA) 
situate la nivelul localităţilor judeţului.  
 
1. Asistență tehnică de specialitate  

S-au acordat peste 30.000 consultaţii de specialitate, pentru toate categoriile de 
ferme: exploataţii mici (până la10 ha) – cu pondere majoritară în acordarea de informații 
agricole, exploataţii mijlocii (10 – 50 hectare) şi exploataţii mari (peste 50 hectare).  

Consultaţiile  de specialitate au fost acordate în mod gratuit pentru fermieri şi 
producătorii agricoli.  

Domeniile de activitate în care s -a acordat asitența tehnică sunt, în principal: 
cultura mare; legumicultură; pomicultură; viticultură; zootehnie; mecanizare şi 
îmbunătăţiri funciare; legislaţie.  
 
2. Demonstrații practice  

S-a realizat un număr de 82 demonstraţii cu un număr total de peste 1500 
participanţi, fie la loturile demonstrative realizate sau teme de interes legate de 
tehnologii de cultură, erbicidări, fertilizări, tehnologii de creştere a animalelor, utilizarea 
şi reglarea maşinilor agricole, etc.  
 
3. Loturi demonstrative 
La nivelul CLCA-urilor s-au realizat 18 loturi demonstrative în sectorul vegetal şi  
animal, astfel:  
 
În sector vegetal:  
Grâu – 2 loturi demonstrative, la soiurile Boema, respectiv Crina;  
Triticale -1 lot, pentru analizarea soiului Trilstar;  
Porumb - 1 lot demonstrativ, cu soiul Pionner;  
Căpşun – 1 lot, cultivat cu soiurile Elsanto, Alba, Asia, Queen;  
Prun – 3 loturi demonstrative (Anna Spath, Stanley și D`Agen);  
Măr – 1 lot (Florina, Generos, Starkrimson);  
Ciuperci – 1 lot demonstrativ  
Salată verde – 1 lot demonstrativ  
Total vegetal  11 loturi  
 
În sector animal:  
Ovine – 5 loturi – peste 1000 capete, rasa țurcană;  
Albine – 2 loturi – 300 familii de albine (albina carpatină).  
Total zootehnie 7 loturi.  
 
4. Proiecte de dezvoltare rurală în implementare  
Specialiştii CAJ au întocmit şi depus în cursul anului 2011, proiecte pentru  producătorii 
agricoli, în cadrul PNDR, în valoare de 1.309.000 eu ro, astfel:  
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 pe Măsura 141 s-au realizat 70 de proiecte, la o valoare de 7500 €/proiect, cu 
valoare totală a proiectelor de 525.000 euro, realizate în mod gratuit pentru 
fermieri prin Măsura 143.  

 pe Măsura 112 s-au realizat 32 de proiecte, cu valoarea totală de 784.000 euro.  
 
5. Proiecte finanțate prin Fondul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală – 
potențiali beneficiari  
În baza de date aflată la nivelul C.A.J. regăsim la finele anului 2011 un număr de 
aproximativ 200 de producători agricoli,  din care 20 potenţiali beneficiari pentru Măsura 
112, pe Măsura 121 – 2 potenţiali beneficiari, iar restul potenţiali beneficiari pentru 
Măsura 141.  
 
6. Întâlniri de lucru 
De la începutul anului până în luna decembrie 2011 a fost organizat un număr de 300  
întâlniri de lucru, dezbateri sau mese rotunde la nivelul centrelor locale cu un număr de 
peste 4000 producători agricoli.  
Întâlnirile de lucru au avut ca teme diferite domenii ale agriculturii: cultura mare,  
legumicultură, pomicultură -viticultură, zootehnie, legislaţie, diverse alte subiecte de 
interes. 
De asemenea, în acest an au avut loc o serie de dezbateri pe teme legislative,  
privind formele şi modalităţile de asociere în agricultură, fondurile europene  
nerambursabile, posibilităţi şi condiţii  de acc esare, îndeosebi pe Măsura 112 şi Măsura 
141. 
S-au organizat, de către Camera Agricolă Judeţeană Gorj în colaborare cu centrele locale:  

 simpozioane: „Ziua cireşului” la Turcineşti unde au fost prezentate materiale 
informative şi vizite la loturi demonstrat ive reprezentative din zona respectivă;  

 festivaluri : participarea la „Pastorala florilor” la Stăneşti în luna martie, iar în 
septembrie, Camera Agricolă Judeţeană Gorj, a participat cu pliante pe diverse 
teme, alte materiale informative pentru producătorii  agricoli din zona Baia de Fier, 
cu ocazia festivalului „Coborâtul oilor de la munte”, manifestare anuală de tradiție 
a locuitorilor din zonă.  

 
7. Cursuri de formare profesională  

În anul 2011 a fost organizat un număr de 37 cursuri, în meseriile de Apicult or, 
Lucrător în cultura plantelor, Lucrător în creșterea animalelor, Pomicultor, unde au fost 
înscrişi un număr de 1036 de producători agricoli.  

În urma frecventării şi susţinerii examenului final, au absolvit cursurile peste 600 
producători agricoli din judeţul Gorj.  
Cursurile derulate de CAJ sunt autorizate prin Direcţia Muncii.  
Solicitanţii acestor cursuri sunt beneficiari sau potenţial beneficiari de proiecte derulate 
prin PNDR Măsurile 112 – Instalarea tinerilor fermieri şi Măsura 141 – Sprijinirea 
fermelor de semi-subzistenţă, sunt persoane care doresc să -şi înfiinţeze ferme cu un 
anumit specific sau să -şi îmbogăţească cunoştinţele de care au nevoie pentru activitatea 
pe care o desfăşoară sau o vor desfăşura în domeniul agricol.  
Tarifele practicate pentru cursurile de pregătire profesională sunt stabilite prin  
H.C.J. la un cuantum de 370 lei / cursant.  


