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CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ ÎN CURSUL ANULUI  2016 
Conform prevederilor Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, preşedintele 

consiliului judeţean răspunde de buna funcţionare a administraţiei publice judeţene, asigurând în mod 
constant şi unitar respectarea prevederilor Constituţiei, punerea în aplicare a legilor, a decretelor 
Preşedintelui României, a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului, a hotărârilor consiliului judeţean, 
precum şi a altor acte normative. 

COMPONENȚĂ CONSILIULUI JUDEȚEAN GORJ ȘI APARTENENȚA POLITICĂ ÎN ANUL 2016 
                         CONSILIERI JUDEȚENI APARTENENȚĂ POLITICĂ 

- ANDREI VASILE-LIVIU PMP 
- BANȚA VICTOR PNL 
- BUCĂLĂETE GHEORGHE PSD 
- BORCAN MARIUS ALDE 
- CILIBIU NICOLAE PSD 
- CHIRCU SORIN-CONSTANTIN PNL 
- COANĂ ION PSRO 
- DAVIȚOIU-LEȘU GHEORGHE PMP 
- DRĂGOI IONUȚ-DINU  PSD 
- FLORESCU CIPRIAN-ADRIAN PSD 
- GÎRJOABĂ VASILE-GABRIEL  PMP 
- GRECI COSMIN PSD 
- GRIVEI GHEORGHE PNL 
- GROȘANU DAVID PSRO 
- GRUESCU ION PSD 
- HANU DORIN PSD 
- HORTOPAN RAMONA-CRISTINA PSD 
- IACOBESCU MARCEL-PETRICĂ PNL 
- MAIOREANU ANDREI-PETRIȘOR PSD 
- MILITARU CONSTANTIN-SEVERUS PNL 
- MILOSTEANU GHEORGHE PSD 
- MUJA NICOLAE ALDE 
- NICHIFOR GHEORGHE PSD 
- ORZAN GHEORGHE PNL 
- PĂSĂRIN OVIDIU-DRAGOȘ PNL 
- POPA VALENTIN PSD 
- POPESCU COSMIN-MIHAI PSD 
- PRUNARIU MIHAI-OCTAVIAN PSD 
- ȘARAPATIN ELVIRA PSD 
- ȘUȚĂ DENISA-ZENOBIA PNL 
- TAȘCĂU DORIN-DAN ALDE 
- TĂNASIE CRISTINEL PNL 
- VASILESCU MARIA PSD 
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I. ACTIVITATEA DE REGLEMENTARE 
Preşedintele Consiliului Judeţean a urmărit, în cadrul atribuţiilor ce îi revin, îndeplinirea 

Hotărârilor Consiliului Judeţean Gorj, ca for deliberativ. 
În cursul anului 2016, Consiliul Judeţean Gorj s-a întrunit în 16 şedinţe, dintre care 12 ordinare, trei 
extraordinare și una de constituire, adoptându-se 200 de Hotărâri. 

Hotărârile adoptate se referă la rezolvarea unei palete largi de probleme, în funcţie de necesităţile 
de dezvoltare economico-socială a judeţului, precum și de nevoile reflectate la nivelul colectivității locale, 
şi anume: 
- probleme organizatorice, probleme privind bugetul, probleme de personal, probleme privind sănătatea, 
cultele şi cultura, urbanismul, patrimoniul, mediul, agricultura, turismul, cooperarea şi dezvoltarea 
regională, probleme de asistenţă socială, dar și strategii de dezvoltare a Județului Gorj. 
 
În cursul anului 2016 au fost emise 677 de Dispoziţii ale Președintelui Consiliului Județean Gorj. 
 

Activitatea comisiilor de specialitate 
În 2016, cele nouă comisii de specialitate constituite la nivelul Consiliului Judeţean Gorj s-au 

întrunit în şedinţe în care au analizat proiectele de hotărâri, s-au pronunțat asupra unor probleme trimise 
de Consiliul Județean Gorj spre avizare, au întocmit rapoarte de avizare, procese-verbale de ședință şi au 
formulat propuneri și  amendamente cu privire la materialele supuse analizei şi avizării, îndeplinindu-si 
atribuţiile conform legii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare. 
În acest context, trebuie remarcate aportul substanțial și sprijinul tehnic adecvat asigurate de aparatul de 
specialitate al Consiliului Județean Gorj cu privire la toate activitățile desfășurate de autoritatea 
deliberativă. 
 

În decursul anului 2016, comisiile de specialitate au contribuit la buna funcţionare a Consiliului 
Judeţean Gorj, avizând proiecte de hotărâri, pronunțânu-se asupra mai multor situații şi soluţionând 
probleme din principalele lor domenii de activitate: administraţie publică locală, buget-finanţe, cooperare 
şi dezvoltare regională, industrie, protecţia mediului, agricultură, urbanism şi amenajarea teritoriului, 
turism, sport, tineret, cultură, culte, sănătate, asistenţă socială etc. 

 
II. ACTIVITATEA APARATULUI DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI JUDEŢEAN GORJ 
 
1. Administraţie publică locală 

 
A. Dezvoltarea Capacităţii Administrative şi Monitor Oficial  

În conformitate cu prevedere art. 104 alin. 5 lit. a şi b din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a altor acte normative privind 
activitatea desfăşurată de către autorităţile administraţiei publice locale din judeţ, au fost realizate acţiuni 
de îndrumare metodologică în vederea rezolvării problemelor privind administraţia publică locală şi 
acţiuni de verificare şi îndrumare a activităţii de autoritate tutelară. Semestrial, au fost centralizate 
situaţiile de autoritate tutelară transmise de către cele 70 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţ.  
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Îndrumarea activităţii autorităţilor administraţiei publice locale în unităţile administrativ-teritoriale a 
presupus în accepţiunea generală, cunoaşterea în prealabil a situaţiei de fapt  şi urmărirea rezultatelor la 
care trebuie să ajungă prin acordarea de îndrumări.  
În vederea desfăşurării în bune condiţii a activităţii în teritoriu, au fost distribuite materiale pentru 
adoptarea anumitor acte normative pe plan intern (salubrizare, gospodărire şi înfrumuseţare a localităţii, 
regulamente de funcţionare, alte machete, etc.) şi s-a acordat sprijin efectiv în activitatea de pregătire a 
materialelor de analiză şi redactare a proiectelor de hotărâri.  
Au fost stabilite obiectivele activităţii de coordonare a autorităţilor administraţiei publice locale în baza 
tematicilor semestriale şi au fost realizate acţiuni de îndrumare şi sprijin în vederea respectării legislaţiei 
privind administraţia publică locală.  
A. Obiectivele au fost axate pe aspectele organizatorice ale activităţii de administraţie. Au fost urmărite  
aspecte privind: 
- Prezentarea în şedinţele de consiliu local a stadiului realizării acţiunilor din Programul de gospodărire a 
unităţii administrativ-teritoriale (întocmit în baza O.G. nr. 21/2002 aprobată prin Legea nr. 515/2002);  
- Depunerea declaraţiilor de avere şi interese de către aleşii locali şi a funcţionarilor publici pentru anul 
2016 şi transmiterea la A.N.I conform art. 42 alin. 2 din Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea 
şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate cu modificările şi completările ulterioare şi art. 74 alin. 1 
din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali cu modificările şi completările ulterioare. 
Înregistrarea  în Registrele speciale a declaraţiilor de avere şi de interese;  
- S-a procedat la punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de 
reglementarea pieței produselor din sectorul agricol, verificându-se : numărul atestatelor și a carnetelor 
de comercializare eliberate, stabilirea în consiliul local a taxei pentru eliberarea atestatului de producător 
și a carnetului de comercializare, precum și numirea prin dispoziție a primarului a reprezentanților care 
verifică datele din registrul agricol în vederea eliberării atestatului de producător; 
- Verificarea dosarelor speciale de şedinţă din semestrul I şi II/2016, ce trebuie să conţină  conform art. 
42, alin 6 din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare următoarele: 
materialele dezbătute la ordinea de zi, dispoziţia de convocare, procesul verbal de afişare a dispoziţiei, 
procesul verbal al şedinţei, dosar ce trebuie să fie numerotat, sigilat, parafat şi semnat de cei în drept.  
- Întrunirea consiliilor locale în şedinţe ordinare, conform art. 39, din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală. Convocarea consiliului local în scris, prin intermediul secretarului unităţii 
administrativ-teritoriale, respectarea cu cel puţin 5 zile înaintea şedinţelor ordinare sau cu cel puţin 3 zile 
înainte de şedinţele extraordinare; punerea la dispoziţia consilierilor locali a materialelor înscrise pe 
ordinea de zi; precizarea în invitaţia la şedinţă a datei, orei, locul desfăşurării şi ordinea de zi a acesteia; 
aducerea la cunoştinţă locuitorilor comunei sau ai oraşului prin mass-media sau prin orice alt mijloc de 
publicitate, consemnarea convocării în procesul-verbal al şedinţei;                         
- Îndeplinirea atribuţiilor comisiilor de specialitate stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare 
a consiliului local aprobat prin adoptarea de HCL, precum şi respectarea prevederilor art.51, alin.1, 3 şi 4, 
art.54, alin. 1,2, , 4, 5 şi 6 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
în ceea ce constă ţinerea şedinţelor pe comisii şi întocmirea rapoartelor de avizare;  
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- Prezentarea de către primar a Raportului anual privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii 
administrativ-teritoriale în conformitate cu prevederile art. 63, alin. 3, lit. a, din Legea nr. 215/2001 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
- Prezentarea de către  consilierii locali și viceprimari a rapoartelor anuale de activitate conform art.51, 
alin.4 din Legea nr. 215/2001, modificată; 
- Întocmirea şi aprobarea bugetului local şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar, stabilirea impozitelor 
şi taxelor locale conform art. 63, alin. 4, lit. b, din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;  
- Asigurarea inventarierii bunurilor din patrimoniul public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale 
conform art. 63, alin. 5, lit. d, din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; prezentarea raportului asupra situaţiei gestionării bunurilor conform art. 122;  
- Modul de soluţionare a petiţiilor înregistrate în anul 2016. 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; 
- Punerea în aplicare a prevederilor H.G. nr.218/2015 privind registrul agricol pentru perioada 2015-2019 
și a Ordinului nr.734/2015 al Ministrului Agriculturii și dezvoltării rurale privind aprobarea Normelor 
tehnice de completare a registrului agricol 2015-2019; 
-Organizarea întâlnirilor periodice cu cetăţenii conform prevederilor legale, consilierii fiind informaţi de 
către primarul localităţii şi de către secretar de importanţa acestor întâlniri cu cetăţenii conform art. 52, 
al. 3 din Legea nr. 215/2001, modificată şi completată de Legea nr. 286/2006, pentru a prelua problemele 
cu care aceştia se confruntă;  
S-a avut în vedere menţinerea permanentă a bunei colaborări între autorităţile administraţiei publice 
locale din comune, oraşe şi municipii şi autorităţile administraţiei publice locale de la nivel judeţean, în 
rezolvarea problemelor din administraţia publică locală.  
Preocupările în plan deliberativ ale consiliului judeţean au fost evidenţiate în cele patru ediţii ale 
Monitorului Oficial al Judeţului Gorj, realizat în baza O.G. nr. 75/2003, aprobată prin Legea nr. 534/2003. 
Au fost transmise trimestrial, aceste ediţii ale Monitorului Oficial al Judeţului Gorj, în cele 70 de unităţi 
administrativ-teritoriale din judeţ, către instituţiile subordonate consiliului judeţean şi consilierilor 
judeţeni.  
 În baza acestor legislaţii privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de editare a monitoarelor 
oficiale ale unităţilor administrativ-teritoriale s-a efectuat şi schimbul gratuit de Monitoare Oficiale cu 
consiliile  judeţene din ţară, pe bază de reciprocitate,  în scopul realizării unui schimb util de experienţă în 
activitatea administraţiei publice locale.  
Acţiunile de control şi îndrumare realizate în teritoriu de către cei 4 specialişti din cadrul 
Compartimentului Dezvoltarea Capacităţii Administrative şi Monitor Oficial, au avut ca efect 
îmbunătăţirea muncii organizatorice şi a calităţii actului decizional la nivelul majorităţii autorităţilor locale 
din judeţ, primării şi consilii locale conlucrând mai eficient pentru aplicarea legilor şi a propriilor hotărâri 
în interesul locuitorilor.  
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B. Sesizări și petiții 
În conformitate cu prevederile Legii nr. 233/2002 prin care se aprobă Ordonanţa de Guvern nr. 

27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, în cursul anului 2016 s-au repartizat 
Compartimentului Dezvoltarea Capacităţii  Administrative şi Monitor Oficial  un număr de 152 sesizări şi 
petiţii ale cetăţenilor, urmărindu-se soluţionarea în termenul prevăzut de lege şi comunicarea 
răspunsurilor. Putem detalia petiţiile primite după problematică:  
- un număr de 53 sesizări, care privesc cazurile sociale, iar când situaţia a impus, au fost sesizate instituţiile 
sau serviciile specializate în măsură să asigure o protecţie adecvată;  
- un număr de 17 petiţii se referă la starea proastă a drumurilor judeţene şi comunale, solicitând fonduri 
pentru amenajarea şi repararea acestora;  
- un număr de 49 petiţii care se referă la aplicarea necorespunzătoare a Legii fondului funciar. Întrucât 
Consiliul Judeţean nu are prerogative privind aplicarea prevederilor legale, cei care au adresat astfel de 
petiţii au fost îndrumaţi să se adreseze fie instanţelor judecătoreşti, fie comisiilor de aplicare a legilor 
fondului funciar;  
- un număr de 9 petiţii înregistrate la Consiliul Judeţean Gorj se referă la încălcarea Legii nr. 50/1991;  
- un număr de 21 petiţii ce privesc diverse domenii (branşări la reţeaua electrică, racordări la o sursă de 
apă potabilă, despăgubiri pentru terenuri afectate, solicitări locuinţe precum şi unele abuzuri săvârşite de 
către conducerea unor primării şi a unor cetăţeni care nu respectă legislaţia în vigoare. În astfel de situaţii, 
petenţii au fost îndrumaţi să se adreseze organelor abilitate, Consiliul Judeţean neavând competenţe. 
- un număr de 3 petiții au fost clasate, deoarece conținutul acestora se regăsea în cele trimise anterior de 
petent; 
C. S-a asigurat reprezentarea Consiliului Judeţean la şedinţele Comitetului Consultativ de Dialog Civic 
pentru Problemele Persoanelor Vârstnice.  
D. Au fost realizate demersurile necesare în vederea tipăririi şi distribuirii atestatelor de producător şi a 
carnetelor de comercializare solicitate de către autorităţile locale, conform Legii 145/2014.                                                                                                                                        
E. În vederea desfăşurării în condiţii optime a şedinţelor Comisiei Judeţene de Dialog Social, preşedintele 
consiliului judeţean a stabilit măsuri organizatorice şi desemnat un responsabil în acest sens care să 
pregătească 6 şedinţe organizate de Consiliul Judeţean Gorj şi să participe  la cele 6 şedinţe organizate de 
Instituţia Prefectului – Judeţul Gorj. 
F. Au fost nominalizate prin Ordinul Prefectului Judeţului Gorj două persoane din cadrul 
Compartimentului, ca membrii ai Colectivului de lucru şi ai Comisiei judeţene de fond funciar, pe toată 
durata funcţionării Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor;  
G. Selecţionarea şi arhivarea documentelor elaborate în cadrul compartimentului, predarea acestora în 
arhiva Consiliului Judeţean Gorj pe bază de inventar. 
 
2. Accesul la informaţiile de interes public pe anul 2016 
        În conformitate cu prevederile Legii nr.544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public 
şi ale Normelor de aplicare a legii prin Hotărârea Guvernului nr.123/2002, precum şi ale regulamentului 
de  organizare  şi funcţionare a autorităţii, în cadrul structurii organizatorice a aparatului de specialitate 
al Consiliului Judeţean Gorj, funcţionează Compartimentul informaţii şi relaţii publice. 
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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, ăntre orele 8,30-16,30 iar o zi pe săptămână între orele 9,00-17,00). 

În perioada anului 2016, au fost înregistrate un număr de 53 de cererii de informaţii de interes 
public formulate în scris. 

Solicitările au vizat în principal date cu caracter economic şi informaţii privind activitatea administraţiei  
publice judeţene şi au fost adresate atât de persoane fizice cât şi de persoane juridice. 

Informaţiile solicitate verbal au fost  în număr de 517, răspunsul fiind comunicat pe loc de 
funcţionarul desemnat pentru activitatea de relaţii  publice, în situaţiile în care au permis acest lucru.. În 
celelalte cazuri, soklicitanţii au fost îndrumaţi către serviciile din cadrul Consiliului Judeţean Gorj  sau 
instituţiilor publice subordonate acesteia. 

Obiectivele stabilite pentru perioada anului 2016 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 în condiţiile legii ; 

- asigurarea accesului mijloacelor de informare în masă la informaţiile de interes public, conform 
prevederilor legale. 

 
3. Compartiment contractări servicii sociale 
 Pe parcursul anului  2016 Compartimentul contractări servicii sociale din cadrul Consiliului 
Judeţean Gorj a procedat la organizarea şi realizarea activităţilor specifice contractării serviciilor sociale 
acordate de furnizorii publici şi privaţi din judeţul Gorj  şi la monitorizarea acestora. 

         Având în vedere modificarea legislaţiei privind acreditarea furnizorilor de servicii 
sociale/serviciilor sociale, respectiv: 
- HG 118/2014 de aprobare a normelor metodologice de aplicare a Legii 197/2012 privind asigurarea 
calitatii in domeniul serviciilor sociale; 
-Hotararea Guvernului nr.584/2016 privind  modificarea si completarea normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii nr.197/2012 privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale;  
-Ordinul Ministerului Muncii nr.67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru 
acreditarea serviciilor sociale  destinate persoanelor adulte cu handicap;   
 -Ordonantele Guvernului nr.27/2015,respectiv 31/2015 de modificare si completare a Legii nr.197/2012 
Compartimentul contractări servicii sociale din cadrul Consiliului Judeţean Gorj a transmis către toţi 
furnizorii de servicii sociale publici şi privaţi din judeţul Gorj adrese cu privire la noua metodologie de  
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acreditare şi etapele de parcurs în vederea obţinerii certificatului de acreditare ca furnizor de servicii 
sociale, dar şi a serviciilor sociale pe care atât  instituţiile publice, cât şi structurile private(ONG-uri, 
Asociaţii, Fundaţii) din judeţ care au ca activitate asistenţa socială. 

 În acest demers, au fost acordate sprijin şi asistenţă, în vederea completării corecte şi complete a 
cererii de acreditare  ca furnizor servicii sociale şi a cererii de licenţiere a serviciilor sociale (sprijin direct 
la sediul Consiliului Judeţean, prin contactare telefonică, e-mail sau fax). 

          Ca rezultat al  acestei acţiuni au fost acreditate un număr de 46 de unităţi care desfăşoară activităţi 
de asistenţă socială. 

           În conformitate cu prevederile art. 114 alin.(2) lit. c) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, s-a 
procedat la  colectarea datelor si informaţiilor în vedere actualizării Listei unice a furnizorilor  publici şi 
privaţi de servicii sociale acreditaţi din judeţul Gorj, aprobată prin dispoziţia nr.203/11.03.2014 a  
preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj. 

          Colectarea, completarea, procesarea şi centralizarea informaţiilor  a avut drept scop actualizarea 
Listei unică a furnizorilor publici şi privaţi de servicii sociale acreditate din judeţul Gorj, în conformitate 
cu noua legislaţie, care va fi dată publicităţii, prin afişare pe site-ul Consiliului Judeţean Gorj 
(www.cjgorj.ro/anunţuri/buletin informativ), în scopul de a fi adusă la cunoştinţa cetăţenilor din judeţ şi 
a tuturor celor interesaţi. Lista unică a furnizorilor publici şi privaţi de servicii sociale urmează a fi 
actualizată periodic, în funcţie de modificările intervenite în conţinutul ei. 

          În vederea îndeplinirii atribuţiilor stabilite prin Legea Asistenţei Sociale nr. 292/2011 
Compartimentul contractări servicii sociale a elaborat   Strategia  de dezvoltare a serviciilor sociale 
acordate de furnizorii publici şi privaţi din judeţul Gorj pentru perioada 2014-2020 şi  a planurilor anuale 
de acţiune privind serviciile sociale pentru anul 2016. 

Documentele model – elaborate de către Compartimentul Contractări servicii sociale au fost publicate 
pe site-ul Consiliului Judeţean Gorj www.cjgorj.ro  Secţiunea anunţuri, Buletin informativ. 

Au fost întocmite şi transmise  adrese  de informare către Primăriile din judeţul Gorj, documente  model 
au fost transmise şi prin e-mail la cele 70 de Primării existente la nivelul judeţului. 

În această direcţie, Compartimentul contractări servicii sociale, în cursul anului 2016 şi a următorilor 
va acorda în continuare sprijin, îndrumare, asistenţă şi suport de specialitate Compartimentelor de 
asistenţă socială din judeţ în vederea  elaborării strategiilor locale de dezvoltare a serviciilor sociale şi 
a planurilor anuale de acţiune privind serviciile sociale, precum şi a monitorizării acestora. 

         În vederea ducerii la îndeplinire a atribuţiilor prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare 
a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj, Compartimentul contractări servicii sociale a 
procedat la elaborarea Planului de verificare şi control  a D.G.A.S.P.C. Gorj pentru anul 2016 care cuprinde 
obiective generale şi specifice, activităţi/acţiuni/măsuri/indicatori.  

 

http://www.cjgorj.ro/anun%C5%A3uri/buletin
http://www.cjgorj.ro/
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        Punerea în aplicare a Planului de verificare şi control s-a efectuat de către reprezentanţii  Consiliului 
Judeţean Gorj  prin deplasarea la sediul D.G.A.S.P.C. Gorj. 

        A fost solicitat Planul de acţiune privind serviciile sociale acordate la nivelul DGASPC Gorj pentru  anul 
2016, acţiuni propuse de DGASPC şi cuprinse în Strategia judeţeană de dezvoltare a serviciilor sociale pe 
termen mediu şi lung, în vederea monitorizării îndeplinirii obiectivelor propuse. 

       De asemenea a fost solicitat Planul de acţiune privind serviciile sociale acordate la nivelul Unităţilor 
Administrativ Teritoriale din judeţ.  

       În vederea realizării unei analize a situaţiei actuale a gradului de dezvoltare a serviciilor sociale la 
nivelul judeţului Gorj, Compartimentul Contractări servicii sociale din cadrul Consiliului Judeţean Gorj, a 
iniţiat ,, Chestionarul privind organizarea serviciilor sociale la nivelul unităţilor administrativ teritoriale 
din judeţul Gorj,, 

 Chestionarul cuprinde o sinteza a datelor  privind modul de organizare a serviciilor sociale la nivelul 
comunitatilor locale,calificarea personalului,dotarea cu echipamente IT,structura beneficiarilor 
serviciilor sociale,respectiv grupurile tinta vulnerabile identificate la nivelul fiecarei 
comunitati,proiectele aflate in derulare pe axa sociala,etc. 

       Rezultatele chestionarului vor fi utilizate atât în vederea actualizării strategiei de dezvoltare a 
serviciilor sociale la nivelul judeţului Gorj, cât şi pentru iniţierea unor proiecte cu finanţare externă. 

        La această activitate au răspuns 38 de primării din cele 70 existente la nivelul judeţului Gorj.  

         Compartimentul contractări servicii sociale a acordat sprijin pentru înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea ,,Centrului de Recuperare pentru Copilul cu Handicap” , proiect de interes public 
judeţean, derulat de către Consiliul Judeţean Gorj  în parteneriat cu Fundaţia ,,SERA ROMÂNIA”. 

Înființarea, organizarea şi includerea centrul de recuperare pentru copilul cu handicap în propriul sistem 
de asistenţă socială şi protecţie a copilului. Aprobarea în conformitate cu standardele în vigoare, a 
organigramei centrului de recuperare pentru copilul cu handicap, selectarea şi angajarea personalului 
necesar acoperirii organigramei, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 

          La nivelul compartimentului au fost primite şi soluţionate diverse adrese din partea Biroului de 
reprezentare a Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România care au fost comunicate către diverse 
instituţii publice din judeţ (Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă Gorj, Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Gorj şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj, Asociaţii, Fundaţii, 
O.N.G.-uri), prin care au fost diseminate informaţii privind o serie de propuneri de parteneriate în diferite 
proiecte cu finanţare europeană. 

De asemenea, au fost primite  şi soluţionate adrese şi sesizări în domeniul de activitate al 
compartimentului, la care s-au comunicat răspunsuri în termenele legale, potrivit legii. 
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4. Monitorizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice  
Compartimentul Monitorizare Proiecte și Servicii Comunitare de Utilităţi Publice a avut ca prioritate 

monitorizarea activităţilor şi acţiunilor de furnizare a serviciilor de utilitate publică de interes local şi 
judeţean prin care se asigură:  
   a) alimentarea cu apă;  
   b) canalizarea şi epurarea apelor uzate;  
   c) colectarea, canalizarea şi evacuarea apelor pluviale;  
   d) salubrizarea localităţilor şi managementul deşeurilor solide;  
   e) alimentarea cu energie termică în sistem centralizat;  
   f) transportul public local;  
   g) iluminatul public. 
prin solicitarea de informaţii în acest sens, de la unităţile administrativ-teritoriale de pe raza judeţului 
Gorj. 
Scopul solicitării acestor informaţii este: 
- crearea unei baze de date la nivelul Consiliului Judeţean Gorj, necesară în vederea adoptării/actualizării 
de strategii, prognoze şi programe de dezvoltare economico-socială şi de mediu la nivelul judeţului şi 
realizării acestora, pentru întreţinerea şi modernizarea infrastructurii judeţene, în vederea dezvoltării şi 
modernizării urbane şi rurale; 
- asigurarea fondurilor, din sume şi cote defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru 
echilibrarea bugetelor locale, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de 
funcţionare şi/sau de capital, cofinanţarea programelor de dezvoltare locală şi a proiectelor de 
infrastructură, precum și pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza O.U.G. nr. 
2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri, aprobată cu 
modificări prin Legea nr. 171/2015, cu modificările și completările ulterioare, a O.U.G. nr. 46/2015 pentru 
stabilirea unor măsuri financiare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată prin 
Legea nr. 40/2016 ; 
- fundamentarea propunerilor de proiecte investiţionale finanţate anual prin programele 
guvernamentale; 
- monitorizarea şi coordonarea elaborării şi implementării strategiilor locale privind accelerarea 
dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice, precum şi a planurilor de implementare aferente; 
Activitatea  serviciului a vizat actualizarea în permanenţă a băncii de date tehnice, cu privire la 
infrastructura edilitară a unităţilor administrativ – teritoriale de pe raza judeţului, procentul de răspuns 
din partea primăriilor fiind de 95%.  
 
Asigurarea bazei de date tehnice şi financiare s-a realizat în condiții optime datorită programului 
informatic CentroMSPC, putându-se astfel asigura funcţionalitatea unei baze de date la nivelul Consiliului 
Judeţean, privind monitorizarea infrastructurii serviciilor comunitare de utilităţi publice de pe raza 
judeţului Gorj, stadiul de dezvoltare, investiţiile aflate în curs de execuţie, precum şi nevoile de investiţii 
pentru dezvoltarea infrastructurii judeţene, dar şi o evidenţă a operatorilor economici de servicii 
comunitare de utilităţi publice de la nivelul judeţului.  
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De asemenea, baza de date a Compartimentului Monitorizare Proiecte și Servicii Comunitare de Utilităţi 
Publice cuprinde și proiectele aflate în derulare, precum și propunerile de proiecte ale instituțiilor 
subordonate Consiliului Județean Gorj.  
Alături de acest obiectiv programat şi realizat pentru anul 2016 au mai fost îndeplinite și următoarele: 
- colaborarea la implementarea „Strategiei de dezvoltare durabilă a judeţului Gorj, pentru perioada 
2011-2020”, adoptată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 18/27.01.2012, având în vedere 
necesitatea tot mai stringentă de a răspunde problemelor actuale ale comunităţilor locale, necesitatea de 
a pune accentul pe elementele cheie care să întărească credibilitatea administraţiei publice: procesul de 
luare a deciziilor, creşterea capacităţii de planificare strategică a autorităţilor administraţiei publice locale, 
responsabilizarea administraţiei publice şi eficacitatea organizaţională. În cadrul „Strategiei de dezvoltare 
durabilă a judeţului Gorj pentru perioada 2011-2020” sunt  identificate  cinci obiective strategice, iar 
pentru fiecare obiectiv strategic identificat s-a alcătuit câte un grup de lucru, şi anume: grupul de lucru 
pentru un „Gorj prosper”, grupul de lucru pentru un „Gorj întreprinzător”, grupul de lucru pentru un „Gorj 
turistic”, grupul de lucru pentru un „Gorj verde”, grupul de lucru pentru un „Gorj social”. 
Grupurile de lucru au avut două întâlniri de lucru în cursul anului 2016 şi au raportat progresul înregistrat 
către Comitetul de monitorizare, care s-a întrunit în două ședințe semestriale, iar prin intermediul 
Compartimentului Monitorizare Proiecte și Servicii Comunitare de Utilităţi Publice, a fost asigurată 
activitatea de secretariat în cadrul acestora. 
-  Monitorizarea, prin raportare, la nivelul fiecărui trimestru al anului 2016, a stadiului utilizării 
sumelor repartizate de Consiliul Județean Gorj, prin H.C.J. nr. 5/29.01.2016, respectiv H.C.J nr. 
100/13.12.2016, pentru achitarea arieratelor înregistrate în contabilitatea unităților administrativ-
teritoriale, susţinerea programelor de dezvoltare locală şi proiectelor de infrastructură care necesită 
cofinanţare locală, finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale și pentru rambursarea 
ratelor la împrumuturile contractate în baza O.U.G. nr. 2/2015 pentru modificarea și completarea unor 
acte normative, precum și alte măsuri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 171/2015, cu modificările și 
completările ulterioare, a O.U.G. nr. 46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare și pentru 
modificarea și completarea unor acte normative, aprobată prin Legea nr. 40/2016; 
- Monitorizarea, lunară, a situaţiei obligaţiilor de plată (arieratelor), ale consiliilor locale din judeţul 
Gorj; 
- Asigurarea unui flux permanent de informații către unitățile administrativ – teritoriale privind 
programele de finanţare nerambursabilă active, finanţate de Uniunea Europeană şi Guvernul României, 
precum și a informațiilor aferente altor domenii de interes pentru administrațiile publice locale, 
comunicate de organismele centrale; 
- Inițierea unor proiecte de acte normative în sprijinul unităţilor administrativ-teritoriale, privind 
alocarea de fonduri pentru asigurarea cheltuielilor materiale și de personal, a necesarului de fonduri 
pentru obiectivele de investiții aflate în derulare, precum și pentru înlăturarea efectelor calamităților 
naturale; 
- 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; 
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- O colaborare  permanentă cu restul compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului 
propriu al Consiliului Judeţean Gorj.   
     Referitor la buna colaborare cu organismele centrale şi cele de resort, amintim: 
- Adresele nr. 19797/26.04.2016, respectiv 20463/29.04.2016 ale Societății Naționale de Transport 
Gaze Naturale ’’TRANSGAZ’’ Mediaș, cu privire la organizarea unei întâlniri la nivel decizional referitoare 
la implementarea proiectului  ’’Dezvoltarea pe teritoriul României a sistemului național de transport gaze 
naturale pe coridorul Bulgaria – România – Ungaria – Austria’’ ; 
- Adresa nr. 183/04.05.2016 a Ministerului Tineretului și Sportului, privind inventarierea și maparea 
tuturor centrelor de agrement din țară; 
- Adresa nr. 40006/26.05.2016 a Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, 
referitoare la obligativitatea autorităților administrației publice locale cu peste 5000 de locuitori, de a 
întocmi programe de eficiență energetică; 
- Adresa nr. 7602/23.06.2016 a C.N. Transelectrica S.A.  – Sucursala de Transport Craiova, 
referitoare la necesitatea efectuării unor lucrări de întreținere a culoarelor de siguranță ale liniilor 
electrice de pe raza județului Gorj; 
- Adresa nr. 12309/21.07.2016 a Administrației Naționale ’’Apele Române’’, privind respectarea 
termenului limită de realizare a lucrărilor de colectare a apelor uzate și a stațiilor de epurare – 31 
decembrie 2018, prevăzut în Directiva 91/271/CEE, privind epurarea apelor uzate orășenești, modificată 
prin Directiva 98/15/CE, care a fost transpusă în legislația națională prin Hotărârea de Guvern nr. 
188/2002 pentru aprobarea unor norme privind descărcarea în mediul acvatic a apelor uzate, cu 
modificările și completările ulterioare; 
- Adresa nr. 9742 a Consiliului Județean Gorj de solicitare către Inspectoratul Școlar Județean Gorj, 
a situației privind necesarul de microbuze la nivelul județului Gorj, pe unități administrativ-teritoriale, ca 
urmare a solicitărilor primite din partea acestora; 
- Adresa nr. 74720/10.08.2016 a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, 
referitoare la completarea unui chestionar privind activitățile economice ale unităților administrativ-
teritoriale; 
- Adresa nr. 81770/DPFBL-22732/01.09.2016 a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice, referitoare la punerea la dispoziția unităților administrativ-teritoriale a unui mecanism de 
stingere a plăților restante înregistrate în contabilitatea acestora; 
        - Adresa nr. 19609/11.10.2016 a Agenției Naționale pentru Locuințe, referitoare la Programul 
’’Construcția de locuințe de serviciu’’. 
  În anul 2016, Compartimentul Monitorizare Proiecte și Servicii Comunitare de Utilităţi Publice a asigurat, 
concomitent cu îndeplinirea sarcinilor de bază, elaborarea rapoartelor de specialitate şi fundamentarea 
proiectelor de hotărâri ce privesc activitatea desfăşurată de acest serviciu, a expunerilor de motive şi 
anexelor la acestea, ce au fost supuse aprobării Consiliului Judeţean.  
 
Pe parcursul exerciţiului bugetar al anului 2016, în cadrul Compartimentului au fost întocmite şi înaintate, 
în forma şi temenele legale, documentele prevăzute prin atribuţiile ce-i revin, şi anume: 
o În conformitate cu prevederile Legii nr. 339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016, a fost emisă 
Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 5/29.01.2016, privind repartizarea pe unităţi administrativ-
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teritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate din TVA şi din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru 
echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2016 și estimările pentru anii 2017, 2018 și 2019 și a sumelor 
defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pe anul 2016 și 
estimări pe anii 2017-2019, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare 
şi/sau de capital, cofinanţarea programelor de dezvoltare locală şi a proiectelor de infrastructură, precum 
și pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza O.U.G. nr. 2/2015 pentru modificarea 
și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 
171/2015, cu modificările și completările ulterioare, a O.U.G. nr. 46/2015 pentru stabilirea unor măsuri 
financiare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată prin Legea nr. 40/2016 ; 
 
o În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 86/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe 
anul 2016, a fost emisă H.C.J. nr. 100/13.12.2016 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale 
a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
pentru anul 2016, sumă repartizată către Consiliul Județean Gorj prin Decizia nr. 28/29.11.2016 a 
Administrației Județene a Finanțelor Publice Gorj. 
 
5. Secretariatul executiv al Autorităţii teritoriale de ordine publică 

În conformitate cu prevederile Planului anual strategic al A.T.O.P., pentru anul 2016, Autoritatea 
Teritorială de Ordine Publică Gorj s-a implicat alături de Inspectoratului de Politie al Judetului Gorj, în 
realizarea obiectivelor propuse:  
• Creșterea gradului de siguranță și protecție pentru cetățeni prin protejarea persoanei, protejarea 
patrimoniului,siguranța stradală, rutieră și transporturilor  
• Prevenirea și combaterea infracționalității organizate și transfrontaliere, destructurarea 
grupărilor infracționale 
• Asigurarea climatului de legalitate a mediului de afaceri prin combaterea evaziunii fiscale, 
contrabandei, corupției, contrafacerii de mărfuri, a infracțiunilor in domeniul achizițiilor publice, precum 
și prin protecția intereselor financiare ale U.E. 
• Asigurarea resurselor umane, a mijloacelor materiale, financiare și informaționale necesare 
dezvoltării și menținerii capacității operaționale a Poliției Române 

Activitatea managerială a fost orientată pe eficientizarea modului de gestionare a resurselor 
umane şi materiale pentru asigurarea gradului de siguranţă şi protecţie a  cetăţenilor, combaterea 
infracţionalităţii şi creşterea calităţii serviciului poliţienesc, fiind implementate următoarele principii: 
 coordonarea integrată a poliţiştilor şi direcţionarea către principalele segmente de criminalitate; 
  intervenţia operativă la solicitările cetăţenilor; 
  promovarea unui management proactiv al activităţilor operative, de anticipare şi prevenire a 

criminalităţii; 
  responsabilizarea personalului pentru îndeplinirea standardelor profesionale şi a criteriilor de 

evaluare a performanţelor; 
  axarea activităţilor de constatare şi soluţionare pe calitatea actelor de procedură şi complexitatea 

cauzelor; 
  aplicarea conceptului de management al calităţii.  

 



Consiliul Județean Gorj             Raportul Președintelui 2016 
 

 

15 

SIGURANŢA CETĂŢEANULUI ŞI EVOLUŢIA FENOMENULUI INFRACŢIONAL 
PREVENIREA CRIMINALITĂŢII  

Prevenirea criminalităţii constituie, alături de combaterea acesteia,  unul dintre  atributele 
esenţiale ale activităţii Poliţiei, obiectivul prioritar al acesteia fiind diminuarea potenţialului criminogen, a 
cauzelor criminalităţii şi reducerea prejudiciilor, astfel că acţiunile preventive au fost orientate spre 
rezolvarea unor probleme punctuale, cu rezultate cuantificabile şi au inclus dezbateri, întâlniri cu grupuri 
ţintă, acţiuni stradale, organizarea de puncte de informare, expoziţii, distribuirea de pliante.   

Activităţile de prevenire s-au derulat în concordanţă cu cele 2 domenii de acţiune prioritară: 
 prevenirea delincvenţei juvenile şi a victimizării minorilor  
 prevenirea infracţiunilor contra patrimoniului,   

Au fost întocmite 2 programe locale de prevenire a criminalităţii. 
Programul pentru prevenirea delincvenţei juvenile şi victimizării minorilor - 301 activităţi informativ -  
preventive, dintre care 253 activităţi la unităţile de învăţământ, întâlniri, dezbateri cu tematică specifică 
pentru elevi, 32 activităţi la Centrele de tip familial şi 16 activităţi pe linia prevenirii absenteismului, cu 
11470 beneficiari.  
Beneficiarii  acestor activităţi: aproximativ 12.000 de elevi, părinții și cadre didactice. 
Programul pentru prevenirea infracţiunilor contra patrimoniului – 351 activităţi informativ-preventive 
pe linia prevenirii infracţiunilor de înşelăciune, furturile din societăţile comerciale şi din locuinţe, 
aproximativ 20.0000 beneficiari. 
 

5 CAMPANII INIŢIATE LA NIVEL LOCAL : 
 Campania pentru prevenirea infracțiunilor de furt din societăți comerciale; 
 Campania pentru prevenirea infracțiunilor de furt din locuințe; 
 Campania pentru prevenirea infracțiunilor de înșelăciune; 
 Campania pentru prevenirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe; 

Campania pentru prevenirea accidentelor rutiere. 
 

CRIMINALITATEA  STRADALĂ  
Infracţiunile stradale au scăzut cu 10,78 %.  
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Date fiind măsurile dispuse în perioada analizată, precum și dispunerea judicioasă a efectivelor pe teren, 
trebuie menționat faptul că acesta este al patrulea an consecutiv în care scade infracționalitatea stradală 
(409 infracțiuni în 2013, 336 în 2014, 306 în 2015 şi 273 în 2016). 
Infracţionalitatea   stradală   sesizată: 
  - mediul urban - s-a redus cu 8,4% (de la 262 fapte la 240),  
  - mediul rural - s-a redus cu 25 % (de la 44 fapte la 33). 

 

 
Se înregistrează un trend descendent  

  tâlhărie cu 40 % (de la 10 la 16 fapte),  
 furturile din auto cu 38,58 % (de la 70 la 43 fapte), 
 furturile de componente din exteriorul autovehiculelor cu 52,73 % (de la 55 la 26 ). 
  infracţiunile de furt din societăți comerciale (de la 46 la 45 fapte). 

Pe fondul acestei scăderi generale, s-au înregistrat, totuși, creşteri pentru anumite genuri de 
fapte, respectiv : 

 cresc furturile din poşete şi buzunare de la 18 la 19;  
 cresc furturile de auto de la 12 la 16 fapte;  
 cresc furturile de plăcuţe de înmatriculare de la 9 la 10 fapte.  
Nu au fost înregistrate infracţiuni de tentative de tâlhărie, tentative de viol, violuri, lovituri 
cauzatoare de moarte sau infracţiuni de ultraj, care să fi fost săvârşite în mediul stradal.  

 
Criminalitatea în mediul rural 

Infracţiunile sesizate în mediul rural prezintă o scădere de 730 fapte  la 4.874 fapte în anul 2016 
de la 5.604 fapte în anul 2015 (- 13,03 %).  

Ponderea infracţiunilor sesizate este deţinută de cele contra persoanei de 1.623 fapte anul 2016, 
faţă de 1.715 fapte în anul 2015 (- 5,36 %) şi cele contra patrimoniului 1.635 fapte în anul 2016, faţă de 
2.050 fapte în anul 2015 (- 20,24 %).  

Infracţiunile grave în anul 2016 sunt reprezentate de 4 tentative de omor, 8 tâlhării şi 8 violuri 
faţă, de 2 omoruri, 3 tentative de omor, 12 violuri şi 10 tâlhării  sesizate în anul 2015.  

Nu s-au înregistrat infracţiuni de omor sau lovituri cauzatoare de moarte.  
 

Criminalitatea în mediul urban 
Au fost sesizate 4.819 infracţiuni, în scădere cu 16,61 % faţă de anul 2015 (5.779 infracţiuni).  
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Infracţiunile contra patrimoniului înregistrează un trend descendent de  19,17%, de la 1.977 fapte 
în anul 2015, la 1.598, în anul 2016.  

Pe genuri de fapte situaţia se prezintă astfel:Scad furturile din societăţi comerciale de la 141 la 
136 fapte (-3,55 %);  

Cresc furturile din locuinţe de la 147 la 168 fapte (+14,29%);  
Scad furturile din buzunare, poşete, genţi de la 74 la 57 fapte (-22,97 %);  

 Scad furturile din auto de la 83 la 50 fapte (-39,76 %);  
 Scad furturile de auto de la 19 la 18 fapte (-5,26 %).  

În cazul infracţiunilor contra persoanei înregistrate în mediul urban, acestea au scăzut de la 1.543 
în anul 2015, la 1.425  în anul 2016 (-7,65%). În cazul acestui gen de infracţiuni, predomină lovirile 
şi alte violenţe – 562, faţă de 667 în anul 2015 (-15,74 %), ca şi ameninţările, respectiv 316 în anul 
2016 faţă de 340 în anul 2015 (-7,06 %).  

 
Promovarea siguranţei traficului rutier  

În anul 2016, activitatea pe linie de poliţie rutieră a urmărit îndeplinirea cerinţelor prevăzute în 
Programul de acțiune al Politiei Rutiere 2012 - 2016, având ca obiectiv principal siguranţa traficului rutier 
prin reducerea numărului accidentelor grave de circulaţie şi a consecinţelor acestora, în special a 
persoanelor decedate, în vederea atingerii obiectivului asumat la nivel european, de reducere a numărului 
persoanelor decedate din accidente cu 50 % până în anul 2020, luând ca referinţă anul 2010.  

DINAMICA ACCIDENTELOR DE CIRCULAŢIE  
Urmare măsurilor dispuse pe cele patru direcţii de acţiune adoptate de la finele anului 2016, se 

înregistrează scăderi la toţi indicatorii ai riscului rutier, aspect ce denotă o creştere semnificativă a gradului 
de siguranţă rutieră. 

 
 
Poliţia de proximitate şi siguranţa comunităţii  
În anul 2016 activitatea poliţiştilor de proximitate s-a desfăşurat cu respectarea competenţelor 

de efectuare a activităţilor de cercetare penală atribuite de cadrul dispoziţional în vigoare din anul 2015, 
când poliţiştilor de proximitate le-au fost stabilite competenţe de efectuare a activităţilor de cercetare 
penală şi cu privire la infracţiuni de furt săvârşite din societăţi comerciale de pe rafturi, în timpul 
programului sau furt între membrii familiei, distrugere, înşelăciune, comise în formă simplă, fără mod de 
operare etc.  
- 47 de poliţişti de proximitate au soluţionat un număr de 1.370 dosare penale (-190 faţă de anul 2015), 
această scădere fiind datorată dinamicii de personal ca urmare a pensionării lucrătorilor cu experienţă. 
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Activităţi desfăşurate : 
 persoane consiliate: 4.698 (+ 868  faţă de 2015);  
 stări conflictuale aplanate: 588 (+ 44 faţă de 2015);  
 activităţi desfăşurate cu asociaţiile de proprietari: 366 (+ 48 faţă de 2015);  
 activităţi pentru prevenirea victimizării bătrânilor: 612 (+308 faţă de 2015);  
 activităţi desfăşurate cu administraţia publică locală: 227 (+53 faţă de 2015);  
 activităţi desfăşurate în unităţile de învăţământ: 4.448 (+298 faţă de 2015);  
 activităţi desfăşurate cu O.N.G. - uri: 39 (+23 faţă de 2015).  

 
Siguranţa comunităţii 

 1.477 acţiuni cu efective lărgite;  
 1.648de misiuni de ordine pe timpul adunărilor publice;  
 1.195 deţinători de arme verificaţi;  
 3.649 de intervenţii la solicitarea cetăţenilor (altele decât intervenţiile la evenimentele semnalate 

prin SNUAU 112).  
 Rezultate: 

 2.796 de stări conflictuale aplanate;  
 1.235 de infracţiuni descoperite în flagrant, cu ocazia activităţilor operative executate;  
 223 de minori lipsiţi de supraveghere depistaţi din care 180  predaţi părinţilor şi 43 predaţi 

autorităţilor.  
 Intervenţii la evenimentele semnalate prin SNUAU 112  
 6.000 sesizări prin SNUAU 112 (37,93 % dintre solicitări au fost în mediul urban şi 62,06% în mediul 

rural). Se constată o îmbunătăţire semnificativă a timpului de intervenţie, în 86,66% din totalul 
sesizărilor prin SNUAU 112., intervenţia realizându-se în mai puţin de 10 minute  

 
Siguranţa în şcoli  

Siguranţa în unităţile de învăţământ, prevenirea victimizării minorilor, a delincvenţei juvenile şi siguranţa 
celor care le frecventează, reprezintă preocupări primordiale ale Poliţiei Române în fiecare an şcolar.  

- 10.740 patrulări  
- 2.415  acţiuni preventive în comun cu reprezentanţi ai unităţilor de învăţământ  
-  2.361 şedinţe unde au fost abordate teme pentru prevenirea evenimentelor negative în şcoli.  

- 30 infracţiuni (cu 5 mai puţine faţă de anul 2015), toate în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar, 
în afara ariei de acţiune directă a poliţiştilor, ceea ce reprezintă o medie de 0,053 infracţiuni/unitate de 
învăţământ. 
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COMBATEREA CRIMINALITĂŢII 
Infracţiuni sesizate  
- 9.703 infracţiuni faţă de 11.397 în 2015, fiind înregistrată o scădere de -14,86 %, menţinându-se astfel 
trendul descrescător din ultimii ani. 

INDICATORI  2015  2016  (+/-)  %  

Infracţiuni sesizate - TOTAL  
                       - economico-financiare  
                       - judiciare  
                       - altă natură  

11.397 
1.761  
6.381  
3.255  

9.703 
1.157  
5.502  
3.047  

-1.694  
-604  
-879  
-208  

-14,86  
-34,47  
-13,78  
-6,39  

În funcţie de mediul de producere a infracţiunilor sesizate, evoluţia criminalităţii judiciare se prezintă 
astfel:  
 în mediul urban: 4.819 infracţiuni (49,65% din totalul infracţiunilor sesizate)  
 în mediul rural: 4.874 infracţiuni (50,23 % din totalul infracţiunilor sesizate).  

 
Criminalitatea economico-financiară 

Comparativ cu anul 2015, infracționalitatea economico-financiară sesizată a înregistrat un trend 
descendent, de la 1.761 la 1.157 (- 34,47 %). 
- 39 de rechizitorii / 48 în 2015.  

 
- s-a propus declinarea la DNA/DIICOT, a 19 cauze penale  (DNA-15, DIICOT-4). Dosarele penale în care s-
a propus declinarea competenţei sunt în domeniile evaziune fiscală (3), înşelăciune (7), corupţie-achiziţii 
publice(3), şi alte domenii (6).  
 În anul 2016 au fost constatate 150 infracţiuni de evaziune fiscală fiind dispusă continuarea 

urmăririi penale faţă de 150 suspecţi şi 17 infracţiuni de contrabandă, fiind dispusă continuarea 
urmăririi penale faţă de 14 suspecţi. Finalitatea activităţii de urmărire penală în domeniul evaziunii 
fiscale s-a concretizat prin întocmirea a 15 rechizitorii, pentru comiterea de infracţiuni de evaziune 
fiscală,  prevăzute de art. 9 din Legea 241/2005.  

 În vederea prevenirii şi combaterii infracţionalităţii specifice drepturilor de proprietate 
intelectuală, au fost constatate 6 infracţiuni (2 la Legea 8/1996 şi 4 la Legea nr. 84/1998 privind 
mărcile şi indicaţiile geografice), fiind cercetaţi 6 suspecţi.  

Valoarea prejudiciului recuperat  
La emiterea rechizitoriului a fost recuperat un prejudiciu total de 8.160,98 mii lei, în scădere cu 291,50 
mii lei faţă de perioada similară  a anului trecut când prejudiciul recuperat a fost de 8.452,495 mii lei.  
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Procentul prejudiciului recuperat din cel reţinut la emiterea rechizitoriului este de 66,50%, faţă de 
perioada similară  a anului trecut când a fost de 39,38%.  
În anul 2016 s-a recuperat în numerar sau efectiv în cont bancar prejudicii în cuantum total de 14.179,17 
mii lei, faţă de perioada similară a anului 2015 când s-a recuperat suma de  2.575,88 mii lei.  
În urma activităţilor preventive, au mai fost aplicate 1.349 sancţiuni contravenţionale, conform 
prevederilor Legii nr. 12/1990, republicată, în valoare totală de 1.111,45 mii lei.  
 

Activităţi GLO 
În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Ţării numărul 69/2010 şi Deciziei 
nr. 1 a  Grupului de Lucru Interinstituţional la nivelul judeţului Gorj, Grupul de Lucru Operaţional a acţionat 
într-o perspectivă axată pe priorităţi comune între parchete, poliţie şi celelalte instituţii competente - 
autorităţi fiscale, autorităţi vamale şi structuri de informaţii, pentru prevenirea şi combaterea evaziunii 
fiscale în domeniile prioritare de manifestare ale acestui fenomen.  
În anul 2016 a fost dispusă începerea urmăririi penale în 182 cauze penale, fiind instituite 70 măsuri 
preventive (36 reţineri, 13 arestare preventivă, 15 control judiciar, 6 arest la domiciliu). În această 
perioadă a fost recuperat prejudiciu în condiţiile art. 10 din Legea 241/2005, în cuantum total de 992.684 
lei. 
Finalitatea activităţii de urmărire penală în domeniul evaziunii fiscale s-a concretizat prin întocmirea a 27 
de rechizitorii din care 6 în domeniul construcţii şi materiale de construcţii, 2 în domeniul materialului 
lemnos, 2 în domeniul transporturilor, 3 în domeniul tutun şi 14 în alte domenii. 
În baza  acţiunilor generate la nivel naţional (Vatra 2015, Smoke 2015, Shut 2015, etc.)  în perioada 
analizată lucrătorii de poliţie în colaborare cu alte instituţii de aplicare a legii (ANAF, Comisariatul Judeţean 
pentru Protecţia Consumatorilor, Direcţia Sanitar Veterinară, Garda de Mediu, A.N.R.M., Direcţia Silvică, 
etc.),  în urma verificărilor efectuate, au constatat şi aplicat 2.689 contravenţii în valoare de 5.646.840 lei, 
fiind, de asemenea, ridicate în vederea confiscării bunuri în valoare de 1.262.137 lei (ţigarete, alcool, 
cafea, cereale şi  legume fructe etc. 
 

Criminalitatea gravă, comisă cu violență 
- sesizate 5.502 infracţiuni judiciare (-879 faţă de perioada similară a anului 2015), în scădere cu 13,78 % 
comparativ cu anul precedent.  
Dintre acestea, cele privind criminalitatea gravă comisă cu violenţă nu prezintă în judeţul Gorj o pondere 
semnificativă, aceasta reprezentând doar 0,58% din totalul infracţiunilor judiciare sesizate.  

INFRACŢIUNI CU VIOLENŢĂ  2012  2013  2014  2015  2016  
Evoluţie 

procentuală 
2015 / 2016  

Omorul  4  6  4  2  -  - 200%  

Tentativa de omor  4  2  4  3  7  +133%  
Uciderea ori vătămarea nou-

născutului săvârşită de către mama  5  1  4  1  1  -  

Vătămarea corporală  73  44  7  3  6  +100%  
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Lovituri cauzatoare de moarte  0  0  0  1  1  -  

Tâlhăria  30  41  33  28  22  -22%  
 

Criminalitatea contra patrimoniului  
Infracţiunile contra patrimoniului sunt favorizate de factori de ordin socio-economic (şomajul, lipsa unor 
soluţii de reintegrare socială, degradarea mediului educaţional) şi legislativi. La acestea se adaugă lipsa 
reacţiei publice la comiterea unor astfel de fapte şi tratarea cu superficialitate a măsurilor de protecţie 
recomandate de poliţie. 

EVOLUŢIA INFRACŢIUNILOR 
CONTRA PATRIMONIULUI  2012  2013  2014  2015  2016  

Evoluţie 
procentuală 
2016/2015  

TOTAL infracţiuni contra 
patrimoniului  

6213  5860  4088  4031  3.236  19,72% 

Furtul  3459  3100  2270  2.238  1.834  -18,05% 

Tâlhăria  30  41  33  28  22  -21,43% 

Tulburarea de posesie  515  604  384  335  250  -25,37%  

Distrugerea  1214  1046  814  798  676  -15,29%  

Înşelăciunea  628  716  397  448  291  -35,04%  

 
Regimul armelor, explozivilor şi substanţelor periculoase  

La finele anului 2016, în evidenţele Biroului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase cât şi în baza de date 
electronică a Registrului Naţional al Armelor integrat, erau înregistrate şi autorizate 1.864 persoane fizice, 
care deţin 2.321 arme letale şi 766 arme neletale, 54  persoane juridice care deţin 729 arme, din care 523 
letale şi 206 arme neletale.  
Au fost organizate şi desfăşurate 198 acţiuni în baza planurilor de acţiune întocmite la nivelul I.G.P.R. şi a 
planurilor proprii (Cinegetic 2016; Import 2016; Ofensiva 2016; Fitos II 2016; Alerte; Arme Ilegale), din 
care: 87 pe linie de arme, 26 pe linie braconaj, 85 pe linie de explozivi şi substanţe periculoase.  
Urmare a activităţilor desfăşurate, au fost constatate 432 infracţiuni (+89,47 % faţă de anul 2015), pe 
genuri situaţia prezentându-se astfel :  
 185  infracţiuni la regimul armelor şi muniţiilor (+ 26,71 %);  
  35  infracţiuni la regimul materiilor explozive (+ 12,90%);  
  173 infracţiuni de braconaj cinegetic (+ 961,11 %);  
  5  infracţiuni la protecţia mediului;  
  34 infracţiuni pentru alte acte normative (+ 28%).  
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Rezultate obţinute: 
 infracţiunile silvice constatate în flagrant 106  ( + 17 faţă de anul 2015 )    
 confiscat un volum de 3.188 mc material lemnos, cu 1.817,80 mc mai mult decât în anul 2015, din 

care:  
- 478,57 mc lemn lucru,  
-  529,61 mc cherestea  
- 2.179,81 mc lemn foc.  
Au fost aplicate 919 contravenţii la Legea 171/2010 (+242 faţă de anul 2015) şi 9 (+7) contravenţii la H.G. 
470/2014, în cuantum total de 2.307.866 lei.  
Totodată, au fost confiscate 27 (+12) ferăstraie mecanice, 12 (+5) topoare, 18 (+17) atelaje hipo şi 4 (+2) 
bunuri de altă natură.  
 

COOPERAREA INTRA  ŞI INTERINSTITUŢIONALĂ 
Cooperarea cu celelalte instituţii de aplicare a legii  

Având în vedere atât actualul context legislativ și socio-economic, cât şi evoluţia fenomenului infracţional, 
se poate aprecia că, în prezent, efectivele de poliţie nu pot acţiona eficient fără a avea o cooperare 
permanentă, sistematică şi eficientă cu alte instituţii ale statului, dar și cu unităţi economice cu capital 
public sau organizaţii non-guvernamentale.  
În această perioadă, subliniem buna colaborare profesională cu parchetele şi instanţele judecătoreşti, 
D.G.A. – Serviciul Judeţean Anticorupţie Gorj, Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj, Direcţia Generală de  
Asistenţă şi Protecţia Copilului Gorj şi alte instituţii publice, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică.  
În cadrul activităţii de combatere şi prevenire a criminalităţii, în cursul anului 2016, s-a înţeles necesitatea 
unei abordări interinstituţionale la nivelul I.P.J. Gorj în vederea obţinerea unei finalităţi judiciare concrete. 
Schimbul de informaţii sau realizarea de task-force-uri pe problemele identificate ca fiind prioritare sunt 
obiective care au fost urmărite permanent prin dezvoltarea sau reevaluarea sistemului relaţional al 
inspectoratului.  
 

COOPERAREA    INTERINSTITUŢIONALĂ 
Subliniem  colaborarea  cu Autoritatea Teritorială de Ordine Publică  în ceea ce priveşte stabilirea de 
obiective şi sarcini precise pentru menţinerea ordinii şi siguranţei civice pe raza de competenţă şi 
asigurarea finanţării unor proiecte.  
Şi în acest an, s-a redimensionat  sistemul relaţional cu celelalte instituţii de aplicare a legii, organizaţii 
neguvernamentale, mass-media etc., pe domenii specifice de activitate şi, îndeosebi, pe linia schimbului 
de date şi informaţii, în raport cu situaţia operativă şi noile exigenţe ale serviciului poliţienesc.  
 
6. Evidenţa şi administrarea patrimoniului public şi privat  

În cursul anului 2016 s-a continuat activitatea de evidenţă şi administrare a patrimoniului public 
şi privat al judeţului, în concordanţă cu prevederile legii şi atribuţiile stabilite prin Regulamentul de 
organizare și funcționare a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj și fişele posturilor, în 
sarcina  personalului din aparatul propriu cu aceste responsabilităţi.  
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În acest sens, s-au urmărit mişcările intervenite în cadrul inventarelor domeniului public şi 
domeniului privat al Județului Gorj, în conformitate cu prevederile hotărârilor de Consiliu Judeţean 
aprobate, s-au corectat date de identificare (suprafeţe imobile), s-au evaluat active fixe corporale (care 
erau înregistrate cu valoare 0 lei) din domeniul public al judeţului Gorj. 
Potrivit prevederilor art. 122 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, corelate 
cu prevederile art. 7, alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, toate bunurile (elemente 
de activ şi de pasiv) aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale sunt supuse inventarierii anuale.  
Prin Dispoziţia nr. 242/04.10.2016, 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 
acestuia, 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 realizării procedurii de inventariere a patrimoniului al Județului Gorj, s-au constatat 
următoarele modificări intervenite în inventarul domeniului public: 
1. Spitalul Județean de Urgență Târgu - Jiu: 
- prin Hotărârea nr. 32 din 31.03.2016 s-a aprobat darea în administrarea Spitalului Județean de 
Urgență Târgu-Jiu a aparaturii medicale achiziționată de Consiliul Județean Gorj prin bugetul propriu al 
Județului;  
- prin Hotărârea nr. 34 din 31.03.2016 s-a aprobat darea în administrarea Spitalului Județean de 
Urgență Târgu-Jiu, a construcțiilor, echipamentelor  și utilajelor, dotărilor și a mobilierului, ce au făcut 
obiectul proiectului ”Reabilitarea, modernizarea și echiparea Ambulatoriului Spitalului Județean de 
Urgentă Târgu-Jiu”, implementat de Consiliul Județean Gorj; 
- prin Hotărârea nr. 22 din 28.07.2016 s-a aprobat darea în administrarea Spitalului Județean de 
Urgență Târgu – Jiu a echipamentelor profesionale pentru curățenie, achiziționate de Consiliul Judeţean 
Gorj prin bugetul propriu al Județului Gorj; 
- prin Hotărârea nr. 51 din 31.03.2016 s-au stabilit măsuri cu privire la administrarea imobilului C20 
situat în municipiul Târgu-Jiu, strada Unirii, nr. 56, județul Gorj, aflat în domeniul public al Județului Gorj, 
în vederea mutării Dispensarului TBC în acest imobil, pentru respectarea cerințelor acreditării unității 
spitalicești; 
- prin Hotărârea nr. 41 din 30.08.2016 s-a aprobat darea în administrarea Spitalului Județean de 
Urgență Târgu – Jiu a unor sisteme de climatizare achiziţionate de Consiliul Judeţean Gorj prin bugetul 
propriu al Judeţului Gorj; 
- prin Hotărârea nr. 53 din 30.09.2016 s-a aprobat darea în administrarea Spitalului Județean de 
Urgență Târgu-Jiu a bunurilor – uși glisante automate achiziţionate de Consiliul Judeţean Gorj prin 
bugetul propriu al Judeţului; 
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2. Spitalul de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu, comuna Runcu: 
- prin Hotărârea nr. 33 din 31.03.2016 s-a aprobat darea în administrarea Spitalului de 
Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu, comuna Runcu, a echipamentului - grup generator electric; 
3. Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ștefulescu”: 
Muzeul Arhitecturii Populare din Gorj, Curtişoara – Ansamblul Arhitectural Gheorghe Tătărăscu:  
- prin Hotărârea nr. 12 din 30.06.2016 s-a modificat inventarul bunurilor ce aparțin domeniului 
public al Județului Gorj (poziția nr. II. 2. E. – Muzeul Arhitecturii Populare Gorj); 
 
4. DRUMURI JUDEȚENE: 
- prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 20 din 28.07.2016 s-a modificat inventarul bunurilor 
ce alcătuiesc domeniul public al Județului Gorj (Secțiunea Drumuri județene), respectiv -  poziţia 33 – 
Drum județean DJ 675 B și poziţia 34 – Drum județean DJ 675 C; 
- prin Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 40 din 30.08.2016 s-a modificat Hotărârea Consiliului 
Județean Gorj nr. 20/28.07.201 pentru modificarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public 
al Județului Gorj; 
- prin Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 39 din 30.08.2016 s-a modificat inventarul bunurilor 
ce alcătuiesc domeniul public al Județului Gorj (Secțiunea Drumuri județene), respectiv poziţia 2 – Drum 
județean DJ 605A,  poziţia 14 – Drum județean DJ 665A și poziţia 16 – Drum județean DJ 665D; 
- prin Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 57 din 30.09.2016 a fost modificată Hotărârea 
Consiliului Județean Gorj nr. 39/30.08.2016 pentru modificarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc 
domeniul public al Județului Gorj; 
- prin Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 56 din 30.09.2016 s-a modificat inventarul bunurilor 
ce alcătuiesc domeniul public al Județului Gorj (Secțiunea Drumuri județene), respectiv poziţia 27 – Drum 
județean DJ 673A, poziţia 28 – Drum județean DJ 674, poziţia 31 – Drum județean DJ 674C și poziţia 32 – 
Drum județean DJ 675; 
- prin Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 89 din 11.11.2016 a fost modificat inventarul 
bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Județului Gorj (Secțiunea Drumuri județene), respectiv poziția 
I. 34 – Drum județean DJ 675 B și poziţia I. 35 – Drum județean DJ 675 C; 
- prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 110 din 21.12.2016 s-a modificat inventarul bunurilor 
ce alcătuiesc domeniul public al Județului Gorj (Secțiunea Drumuri județene), respectiv poziția I. 30 – 
Drum județean DJ 674B; 
 
5. Direcția Generala de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj: 
- prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 21 din 28.07.2016 s-au inventariat în domeniul public 
al Județului Gorj bunurile imobile – construcții (situate în incinta  Complexului de Servicii Comunitare 
pentru Copilul cu Handicap, Tg-Jiu, str. Debarcader, actuală str.  Tineretului , nr. 9), respectiv construcții 
anexe, în suprafață de 44 mp și 118 mp; 
- prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 97 din 22.11.2016 au fost stabilite unele măsuri 
pentru transmiterea unui imobil din patrimoniul Județului Gorj în proprietatea publică a Orașului Novaci 
și în administrarea Consiliului Local Novaci; 
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- prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 98 din 22.11.2016 a fost modificată Anexa 1 la 
Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 101/20.10.2015 pentru stabilirea regimului juridic al imobilului-
construcție destinat Centrului de recuperare pentru copilul cu handicap, edificat de Fundația „Sera 
România”, cu modificările ulterioare; 
- prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 109 din 21.12.2016 s-au stabilit unele măsuri privind 
exercitarea dreptului de administrare asupra unui imobil corpul C1 aflat în domeniul public al Județului 
Gorj, situat în strada Dumbrava, nr. 34, municipiul Târgu – Jiu, județul Gorj respectiv împărțirea dreptului 
de administrare asupra acestui corp între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj 
și Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu – Jiu, instituții de interes public județean. 
 
De asemenea prin Hotărârea nr. 20/26.02.2016 s-a aprobat majorarea capitalului social al S.C. 
Întreprinderea de Drumuri și Poduri Gorj S.A. prin aport în natură (șase containere modulare) al Județului 
Gorj, iar prin Hotărârea nr. 78/31.05.2016 s-a aprobat regulamentul privind procedura de organizare a 
licitației publice pentru închirierea construcțiilor și terenurilor aflate în domeniul public al Județului Gorj. 
 
7. Activitatea în domeniul juridic-contencios 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de 
consilier juridic, cu modificările şi completările ulterioare, consilierii juridici din cadrul Compartimentului 
juridic-contencios au asigurat apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale Consiliului Judeţean Gorj în 
conformitate cu Constituția şi legile tarii. Astfel, consilierii juridici au reprezentat autoritatea publică în 
serviciul căreia se află, au apărat drepturile şi interesele legitime ale acesteia în raporturile cu alte 
autorități publice, instituții de orice natură, precum şi cu orice persoană juridică sau fizică, română sau 
străină, în condițiile legii şi ale regulamentelor specifice unităţii. 
 În anul 2016, 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, în cauze civile, penale, plângeri contravenţionale (în baza Legii 
nr.50/1991-privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea de locuinţe, OG 
nr.43/1997-privind regimul juridic al drumurilor); contencios administrativ (în baza Legii cadru privind 
salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nr. 330/2009; Legii nr.554/2004-privind 
contenciosul administrativ; Legii nr.544/2001-privind liberul acces la informaţiile de interes public şi Legii 
nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici) şi conflicte de muncă (în baza Legii cadru privind 
salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nr. 330/2009; Codului muncii; Legii 
nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic; Legii nr. 84/1995, republicată, privind învăţământul), 
precum şi în alte cauze în care instituţia a fost citată.  
 Acordarea de sprijin şi asistenţă juridică consiliilor locale şi aparatelor de specialitate ale 
acestora, precum şi instituţiilor publice subordonate Consiliului Judeţean Gorj, la cerere, constând în 
formularea de acţiuni în justiţie, întâmpinări, concluzii scrise, apeluri şi recursuri; 
 Asigurarea condiţiilor de legalitate (formă şi conţinut) la întocmirea proiectelor dispoziţiilor 
emise de Preşedintele Consiliului Judeţean Gorj, a hotărârilor Consiliului Judeţean Gorj şi a altor acte 
elaborate în exercitarea atribuţiilor autorităţii administraţiei publice judeţene; 
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 Întocmirea, din partea Direcţiei juridice şi dezvoltarea capaității administrative, a proiectelor de 
hotărâri ale Consiliului Judeţean Gorj și a rapoartelor de specialitate; 
 Redactarea proiectelor de acte normative în temeiul Legii nr. 24/2000 - privind normele de 
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative şi H.G. nr.1226/2007, pentru aprobarea 
Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea 
proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor 
documente, în vederea aprobării/adoptării, precum şi înaintarea acestora spre aprobare Ministerului 
Administraţiei şi Internelor; 
 Participarea în calitate de responsabili juridici în Unităţile de Implementare a Proiectelor (UIP) a 
proiectelor cu finanţare nerambursabilă accesate de Consiliul Judeţean Gorj; 
 Avizarea pentru legalitate a contractelor încheiate în condiţiile legii de Consiliul Judeţean Gorj şi 
de instituţiile publice subordonate, cu alte autorităţi publice, instituţii de orice natură, precum şi cu orice 
persoană juridică sau fizică, română sau străină; 
 Îndeplinirea atribuţiilor prevăzute în sarcina compartimentului juridic-contencios prin Dispoziţia 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj nr. 22 din 01.07.2008 pentru stabilirea unor măsuri privind 
întărirea disciplinei contractuale în cazul contractelor administrative încheiate de instituţia noastră; 
 Avizarea documentațiilor 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 și de 
Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice; 
 Participarea, în calitate de membrii, la lucrările comisiilor de evaluare pentru atribuirea 
contractelor de achiziţie publică iniţiate de Consiliul Judeţean Gorj, cu respectarea atribuţiilor prevăzute 
de Ordonanţa de urgentă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor 
de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările 
ulterioare şi a HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţei de urgenta nr. 34/2006, precum și ale Legii nr. 
98/2016 privind achizițiile publice; 
 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 și de Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice; 
 Organizarea informării şi documentării juridice prin constituirea de colecții 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; 
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 Acordarea de consultaţii juridice la cerere, cu respectarea legii privind organizarea şi exercitarea 
profesiei de consilier juridic; 
 Îndeplinirea şi a altor sarcini încredinţate de conducerea Consiliului Judeţean Gorj. 
 
8. Activitatea economico-financiară 

 
BUGETUL PROPRIU GENERAL AL JUDEŢULUI GORJ pe anul 2016, aprobat iniţial prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 1/29.01.2016, în cuantum de 286.641.030 lei, atât la partea 
de venituri, cât și la partea de cheltuieli, iar după scăderea transferurilor între bugete în sumă de 
8.901.700 lei, înregistrând suma de 277.739.330 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de 
cheltuieli, a fost influențat, prin rectificări bugetare, pe parcursul anului, astfel încât, la data 
raportării, cumulează valoarea de 335.599.960 lei - la partea de venituri şi de 337.222.830 
lei - la partea de cheltuieli, iar după scăderea transferurilor între bugete în sumă de 8.811.700 
lei, înregistrează suma de 326.788.260 lei - la partea de venituri, respectiv suma de 328.411.130 
lei - la partea de cheltuieli, centralizând două bugete componente, după cum urmează: 

 
1. BUGETUL LOCAL  

- la partea de venituri - în sumă de 212.429.030 lei, din care: veniturile secţiunii de funcţionare 
cumulează suma de 177.239.410 lei, reprezentând un procent de 83,43%  şi veniturile secţiunii de 
dezvoltare cumulează suma de 35.189.620 lei, respectiv un procent de 16,57%; 

- la partea de cheltuieli - în sumă de 214.051.900 lei, din care: cheltuielile secţiunii de funcţionare 
cumulează suma de 177.239.410 lei, reprezentând un procent de 82,80% şi cheltuielile secţiunii de 
dezvoltare cumulează suma de 36.812.490 lei, respectiv un procent de 17,20%. 

Diferenţa dintre veniturile şi cheltuielile programate pentru acest an, în sumă de 1.622.870 
lei, reprezintă deficit finanţat din excedentul anilor anteriori, programat a fi utilizat pentru 
finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare.  

 
2. BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE 

PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII  
 
- la partea de venituri - în sumă de 123.170.930 lei, din care: veniturile secţiunii de funcţionare 

înregistrează suma de 121.996.690 lei, reprezentând un procent de 99,05% şi veniturile secţiunii 
de dezvoltare înregistrează suma de 1.174.240 lei, reprezentând un procent de 0,95%; 

- la partea de cheltuieli - în sumă de 123.170.930 lei, din care: cheltuielile secţiunii de funcţionare 
înregistrează suma de 121.996.690 lei, reprezentând un procent de 99,05% şi cheltuielile secţiunii 
de dezvoltare înregistrează suma de 1.174.240 lei, reprezentând un procent de 0,95%. 

Analiza execuţiei bugetare, înregistrată la 31.12.2016, pe bugete componente, pe 
secţiuni şi detaliată pe capitole de venituri şi cheltuieli, se prezintă după cum urmează: 
 

BUGETUL LOCAL  -  VENITURI  
Prevederile bugetare cumulate la sfârșitul anului 2016 a.c., la partea de venituri a 

bugetului local, sunt  în sumă de 212.429.030 lei, înregistrând încasări în cuantum de 
195.105.519 lei (91,85%), astfel: 
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- veniturile secţiunii de funcţionare, programate în sumă de 177.239.410 lei, au fost încasate 
în procent de 94,59 %, respectiv în valoare de 167.642.118 lei; 

- veniturile secţiunii de dezvoltare, programate în sumă de 35.189.620 lei, au fost încasate 
în procent de 78,04 %, respectiv în valoare de 27.463.401 lei.  

 
BUGETUL LOCAL  -  CHELTUIELI  

Prevederile bugetare cumulate la finele anului, la partea de cheltuieli a bugetului local, 
au fost în sumă de 214.051.900 lei, înregistrând plăţi în cuantum de 189.509.078 lei (88,53%), 
astfel: 
- cheltuielile secţiunii de funcţionare, programate în sumă de 177.239.410 lei, au fost 

realizate în procent de 90,52%, respectiv au fost efectuate plăţi în valoare de 160.445.600 
lei; 

- cheltuielile secţiunii de dezvoltare, programate în sumă de 36.812.490 lei, au fost 
realizate în procent de 78,95%, respectiv au fost efectuate plăţi în valoare de 29.063.478 
lei. 
                          

Pe titluri de cheltuieli, ponderea cea mai mare în totalul cheltuielilor bugetare efectuate 
este deţinută de cheltuielile de personal cu o pondere de 29,41%, urmate de cheltuielile cu 
asistenţa socială cu o pondere de 29,12%, cheltuielile cu bunuri şi servicii cu o pondere de 
15,25%, activele nefinanciare cu o pondere de 14,86%, aşa cum se prezintă în diagrama ce 
urmează: 

 

55,725,547, 30%

28,906,737, 15%

377,500, 0%

9,869,976, 5%18,000, 0%

233,803, 0%

55,184,838, 29%

7,665,575
, 4% 28,168,510, 15%

350,000, 0% 3,008,592, 2%

PONDEREA CHELTUIELILOR ÎN TOTALUL PLĂŢILOR EFECTUATE, 
POTRIVIT EXECUŢIEI BUGETARE LA DATA DE 31.12.2016 - 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
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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 49,93%, urmat de capitolul 
bugetar 84.02 „Transporturi” cu o pondere de 21,96% etc. 

 
Ponderea plăţilor efectuate pe secţiuni în totalul plăţilor înregistrate la nivelul 

bugetului local este prezentată în diagrama de mai jos:  

10,017,490, 5%

1,203,638
, 1%

378,150, 0%
257,071, 0%

111,525, 0%

16,471,464, 9%

4,350,800
, 2%

17,570,566, 9%

94,628,130, 50%

1,346,083
, 1%

782,696, 1%

774,107, 0%

41,617,358, 22%

PONDEREA CAPITOLELOR DE CHELTUIELI ÎN 
TOTALUL PLĂŢILOR EFECTUATE, POTRIVIT 

EXECUŢIEI BUGETARE LA DATA DE 31.12.2016-
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.83.02 Agricultură, silvicultură și 
vânătoare

cap.84.02 Transporturi
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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 31.12.2016, se prezintă conform 
diagramei de mai jos: 

 
 

55,725,547, 35%

28,906,737, 18%

377,500, 
0%9,558,811, 6%

18,000, 0%

55,184,838, 34%

7,665,575, 5% 3,008,592, 2%

Ponderea cheltuielilor in totalul sectiunii de 
functionare a bugetului local la data de 

31.12.2016

cheltuieli de personal

bunuri şi servicii

dobânzi

transferuri între unităţi ale
administraţiei publice

altte transferuri

asistenţă socială

alte cheltuieli

rambursări de credite

160,445,600, 
84.66%

29,063,478, 15.34%

Buget local la 31.12.2016
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 dezvoltare a bugetului local la data de 31.12.2016, se prezintă conform 
diagramei de mai jos: 

 
      

BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR  FINANŢATE 
PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII – VENITURI : 
 
Prevederile bugetare alocate la finele anului 2016, la partea de venituri, au fost în sumă 

de 123.170.930 lei, înregistrând încasări în cuantum de 118.802.780 lei (96,45%), astfel: 
 

- veniturile secţiunii de funcţionare, programate în sumă de 121.996.690 lei, au fost încasate 
în procent de 96,38%, respectiv în valoare de 117.584.900 lei; 
 

- veniturile secţiunii de dezvoltare au fost programate în sumă de 1.174.240 lei, 
înregistrându-se încasări în procent de 103,72%, respectiv în valoare de 1.217.880 lei. 

 
Ponderea veniturilor încasate  la nivelul bugetului centralizat al instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate parţial din venituri proprii, pe componente de finanţare, este prezentată 
în diagrama de mai jos:  

 

311,165, 1%
233,803, 1%

28,168,510, 97%

350,000, 1%

Ponderea plăţilor efectuate în cadrul secţiunii de 
dezvoltare a bugetului local, la data de 31.12.2016 - lei

transferuri intre unitati ale
administratiei publice

proiecte cu finanţare externă
nerambursabilă

active nefinanciare

active financiare

110.180.812; 
92,74%

8.621.968; 7,26%

STRUCTURA VENITURILOR ÎNCASATE   
LA DATA DE  31.12.2016 - lei

venituri proprii realizate

subvenţii alocate din bugetul
local
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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 ce urmează: 

 
 

După cum se poate observa, cea mai mare pondere în realizarea veniturilor proprii, în 
totalul instituţiilor subordonate, o deţine Spitalul Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu, cu un procent de 
87,55%. 

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 de mai jos:  
 

 

269.800; 
0,24%

286.133; 
0,27%

516.707;
0,47%

106.355; 
0,10%

96.467.490; 
87,55%

12.534.327; 
11,37%

PONDEREA VENITURILOR  PROPRII  REALIZATE DE  INSTITUŢIILE  PUBLICE 
SUBORDONATE LA DATA DE 31.12.2016 - lei

Muzeul Judeţean  „Alexandru 
Ştefulescu”

Ansamblul Artistic Profesionist 
„Doina Gorjului”

Şcoala Populară de Arte Tg-Jiu

Camera Agricolă Judeţeană Gorj

Spitalul Judeţean de Urgenţă Tg-
Jiu

Spitalul de Pneumoftiziologie
Runcu

2.338.315; 
27,12%

3.006.120; 
34,87%

2.199.459; 
25,51%

774.108
8,97%

303.966; 3,53%

PONDEREA VENITURILOR ÎNCASATE DIN SUBVENŢII  DE 
INSTITUŢIILE PUBLICE SUBORDONATE LA DATA DE 31.12.2016 - lei

Muzeul Judeţean  „Alexandru 
Ştefulescu”
Ansamblul Artistic Profesionist 
„Doina Gorjului”
Şcoala Populară de Arte Tg-Jiu

Camera Agricolă Judeţeană Gorj

Spitalul de Urgenţă Tg-Jiu
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Cele mai mari ponderi în totalul instituţiilor subordonate o deţin Ansamblul Artistic 
Profesionist ,,Doina Gorjului” - cu 34,87%, Muzeul Judeţean ,,Alexandru Ştefulescu” Gorj - cu 
27,12% și Şcoala Populară de Artă - cu 25,51%. 

 
BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE PARŢIAL 
DIN VENITURI PROPRII – CHELTUIELI : 
 

Prevederile bugetare înregistrate la 31.12.2016 au cumulat, la partea de cheltuieli a 
bugetului centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate parţial din venituri, suma de 
123.170.930 lei, înregistrând plăţi în cuantum de 115.78.077 lei (94,00%), astfel: 

 
- cheltuielile secţiunii de funcţionare, programate în sumă de 121.996.690 lei, au fost 

realizate în procent de 94,15% respectiv au fost efectuate plăţi în valoare de 114.864.614 
lei; 

- cheltuielile secţiunii de dezvoltare, programate în sumă de 1.174.240 lei, au fost realizate 
în procent de 77,79%, respectiv au fost efectuate plăţi în valoare de 913.463 lei. 

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

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

 
 

            Ponderea plăţilor efectuate pe titluri de cheltuieli în totalul plăţilor înregistrate în cadrul 
secţiunii de funcţionare a bugetului centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 
parţial din venituri proprii la data de 31.12.2016, se prezintă conform diagramei de mai jos: 

 

114.864.614; 
99,21%

913.463;
0,79%

Ponderea plăţilor efectuate pe secţiuni în
totalul plăţilor înregistrate la data de 31.12.2016 - 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 dezvoltare a bugetului centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor 
finanţate parţial din venituri proprii la data de 31.12.2016, se prezintă conform diagramei de mai 
jos: 

 

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

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

 

84.854.158; 73,87%

29.832.329; 25,97%

178.127; 
0,16%

Ponderea plăţilor efectuate pe titluri de cheltuieli în totalul plăţilor înregistrate în 
cadrul secţiunii de funcţionare la data de 31.12.2016- lei

cheltuieli de personal

bunuri si servicii

alte cheltuieli

106.281.080; 
91,80%

8.616.534; 
7,44%

880.463; 
0,76%

PONDEREA CAPITOLELOR DE CHELTUIELI ÎN TOTALUL PLĂŢILOR 
EFECTUATE, POTRIVIT EXECUŢIEI  LA DATA DE 31.12.2016 - lei

cap.66.10 Sănătate

cap.67.10 Cultură, recreere, religie

cap.83.10 Agricultură, silvicultură şi
vânătoare

913.463; 100,00%

Ponderea plăţilor efectuate în cadrul secţiunii de dezvoltare a bugetului 
centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate parţial din venituri 

proprii la data de 31.12.2016 - lei

active nefinanciare
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Capitolul de cheltuieli care deţine cea mai mare pondere în totalul execuţiei bugetare 
a bugetului centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate parțial din venituri 
proprii la data de 31.12.2016 este capitolul bugetar 66.10 „Sănătate”, reprezentând 91,80%, 
urmat de capitolul bugetar 67.10 „Cultură, recreere, religie” cu o pondere de 7,44%. 
 

La finele perioadei, diferenţa dintre: 
- suma veniturilor încasate (115.363.188 lei) şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanţarea 

exerciţiului bugetar curent (3.439.592 lei), reflectate în contul de execuţie la data de 31.12.2016, 
cumulând valoarea de 118.802.780 lei, 

-  suma plăţilor efectuate (115.778.077) şi a plăţilor restante (0 lei), raportate în situaţiile financiare 
la aceeaşi perioadă, cumulând valoarea de 115.778.077 lei, 
este de 3.024.703 lei, mai mare decât zero, rezultând încheierea exerciţiului bugetar la data 
de 31.12.2016 cu excedent. 

 
9. Amenajarea teritoriului şi urbanism 

 
a. Compartimentul urbanism si amenajarea  teritoriului 
- S-au verificat documentaţiile si s-a eliberat Avizul Arhitectului Şef  pentru 23 planuri urbanistice 
generale ale localităţilor şi planuri urbanistice zonale pentru diverse obiective de investiţii, în vederea 
realizării  construcţiilor de locuinţe, spatii comerciale, rețele tehnico-edilitare, etc.  
- S-a asigurat participarea la grupul de lucru săptămânal constituit conform H.G. 1076/2004 la 
Agenţia pentru protecţia mediului Gorj privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu  
pentru planuri şi programe realizate în judeţul Gorj şi  participarea săptămânala la şedinţele  Comisiei de 
analiză tehnică  organizate de Agenţia pentru protecţia mediului Gorj conform Ordinului Instituţiei 
Prefectului nr. 67/2005 şi a prevederii Legi nr. 265/2006, unde s-au avizat peste 350 de lucrări . 
- S-au analizat și avizat circa 1200 de documentații la ședințele lunare ale Comisiei regionale pentru 
cultură şi culte, care au avut loc în municipiile de reşedinţă ale judeţelor din regiunea Oltenia . 
- S-a analizat si aprobat prin hotărâre de consiliu Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor pentru 
anul 2016, elaborat de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, împreună cu care s-au efectuat 
deplasări la evenimentele produse in  localităţile judeţului, in vederea constatării si evaluării efectelor 
alunecărilor de teren si inundaţiilor. 
- S-au efectuat  deplasări in teren pentru verificarea, evaluarea pagubelor şi  constatarea efectelor produse 
de inundaţii şi alunecări de teren, în cadrul comisiei mixte constituite în baza Ordinului Prefectului 
judeţului Gorj nr. 95/24.03.2011. 
- Pe tot parcursul anului am acordat asistenta de specialitate compartimentelor de urbanism din 
cadrul primăriilor localităţilor si am transmis noutăţile legislative in domeniu noutăţile legislative in 
domeniu. 
- S-a realizat Planul de menținere a calității aerului pentru județul Gorj 2017 – 2022. 
- S-au întocmit și trimis materiale  la Ministerul Energiei în vederea găsirii unor soluții viabile privind 
activitatea de redare în circuitul economic a terenurilor libere de sarcini tehnologice în cadrul CE Oltenia. 
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-  S-au întocmit materiale privind situația  reabilitării ecologice (culturi de plante energetice – salcie 
energetică, miscanthul, paulonia ..) a  terenurilor care sunt afectate de activitatea minieră . 
- S-au întocmit materiale privind situația investițiilor realizate  în infrastructură de către CE Oltenia 
și  nepreluate de către Autoritățile Publice Locale respectiv  drumuri, clădiri alimentări cu apă, vetre de 
sat strămutate  și transmiterea acestora la Guvern și Ministerul Energiei în vederea soluționării 
problemelor create de acest lucru. 
- S-au întocmit materiale aferente întâlnirilor grupului de lucru ,, Gorjul Verde,, din cadrul Strategiei 
de dezvoltare durabilă a județului Gorj pentru perioada  2011 – 2020. 
- S-au rezolvat corespondențe privind sesizările făcute de ONG –urile de mediu - corespondente 
cu Administrația Națională – Apele Române și primăriile localităților din Gorj, privind hărțile de risc la 
inundații și integrarea lor în PUG -uri. 
- S-au purtat corespondente cu APM Gorj și ANPM privind raportarea anuală a informației de mediu 
deținută de către APL. 
 
b. Compartimentul autorizări, disciplină și control 

În anul 2016, Compartimentul autorizări, disciplină şi control a analizat, întocmit, înaintat spre 
aprobare şi eliberat :  
- un număr 44 de autorizaţii de construire/desființare pentru care s-au încasat 61.571,01 lei si 220 lei 
pentru formulare 
- un număr de  81 certificate de urbanism pentru care s-au încasat 1220,42 lei și 243 lei pentru formulare 
S-au regularizat si încasat taxele în valoare de 3859,9 lei pentru autorizaţii  
de construire la finalizarea lucrărilor. 
Conform Legii 50/1991 Rep., art. 27, al. 2, arhitectul-şef al judeţului şi personalul împuternicit al 
compartimentului de specialitate din subordinea acestuia urmăresc respectarea disciplinei în domeniul 
autorizării executării lucrărilor de construcţii pe teritoriul administrativ al judeţului, precum şi respectarea 
disciplinei în urbanism şi amenajarea teritoriului legată de procesul de autorizare a construcţiilor. 
 În baza acestor prerogative s-au efectuat un număr de 70 controale privind respectarea disciplinei in 
urbanism si amenajarea teritoriului precum si respectarea legislaţiei privind respectarea disciplinei în 
activitatea de  autorizarea lucrărilor de construire/desfiinţare.  
În cadrul acestor controale li s-a făcut cunoscut responsabililor cu atribuţii în domeniul urbanismului 
modificările în legislaţia specifică cât şi acte normative complementare. 
Conform Legii 50/1991 Rep. art. 45, alin. 31 şi art. 11, lit. c, alin. 2 din Ordinul MDRL nr. 839/2009 structura 
de specialitate din cadrul Direcţiei de urbanism şi amenajarea teritoriului a emis Certificate de urbanism 
şi Autorizaţii de construire/desfiinţare pe bază de Convenţie pentru următoarele primării : Slivilesti, 
Schela, Glogova, Turcineşti. 
 S-au soluţionat un număr de 11 sesizări si scrisori referitoare la abateri de la regulile de construire. 
S-au întocmit si transmis lunar situaţii către :  
- Inspectoratul de Stat in Construcții -  situațiile privind emiterea certificatelor de urbanism  si a 
autorizaţiilor de construire 
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-  Direcţia Judeţeana de Statistica - situaţia privind construcţiile cu destinaţia de locuinţe – autorizate atât 
pentru Consiliul Judeţean Gorj cât şi pentru localităţile cu care acesta are încheiate Parteneriate tehnice 
de colaborare. 
-  compartimentul buget, situaţii financiare şi sinteză - situaţiile financiare si sinteza acestora privind taxa 
de timbru de arhitectura si a sumelor care trebuie transmise primăriilor pe teritoriul cărora s-au emis 
autorizaţii de construire si certificate de urbanism conform competenţelor sau parteneriatelor încheiate. 
Conform Ordinului MDRL nr. 839/2009. art. 12. pct. 1, lit i respectiv pct. 2, lit. f , copiile după toate 
Certificatele de urbanism şi Autorizaţiile de construire /desfiinţare emise de către Preşedintele Consiliului 
Judeţean au fost transmise periodic către primarii Unităţilor Administrativ Teritoriale respective. 
S-a acordat asistenta de specialitate responsabililor cu urbanismul din unităţile teritoriale ale judeţului 
privind respectarea disciplinei în urbanism la eliberarea Autorizaţiilor de construire /desfiinţare şi 
Certificatelor de urbanism. 
 
10. Cooperare şi Dezvoltare Regională 

 
a. Proiecte implementate din fonduri nerambursabile 

1. ,,REABILITAREA, MODERNIZAREA, DOTAREA COMPLEXULUI DE SERVICII COMUNITARE PENTRU 
COPILUL ÎN DIFICULTATE TÂRGU-CĂRBUNEŞTI, JUDEŢUL GORJ”, COD SMIS 16907 
 
Potrivit Regulamentelor UE aplicabile asistenței financiare nerambursabile a Uniunii Europene pentru 
perioada 2007-2013, perioada de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul programelor se încheie la 31 
decembrie 2015, iar Comisia Europeană va rambursa cheltuielile declarate până la data de 31 martie 2017, 
când fiecare Stat membru are obligația transmiterii la Comisie a documentelor ce formează „pachetul de 
închidere”. 
 
Potrivit art. 2 lit. f) din Hotărârea Guvernului nr. 678/2015 privind închiderea programelor operaționale 
finanțate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, 
Fondul de Coeziune şi Fondul European pentru Pescuit, autoritățile de management au obligația transmiterii 
la Autoritatea de Certificare și Plată a declarației finale de cheltuieli pentru program, până la data de 1 
septembrie 2016. 
 
În aceste condiții, pentru reducerea numărului proiectelor nefuncționale care vor fi incluse în declarația 
finală de cheltuieli, există posibilitatea ca proiectele aflate în implementare la data de 31 decembrie 2015 să 
fie finalizate și în uz până la data transmiterii declarației finale de cheltuieli la Autoritatea de Certificare și 
Plată. 
 
Hotărârea Guvernului nr. 953 din 9 decembrie 2015 pentru completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 
678/2015, prevede: ”În scopul îndeplinirii obiectivelor şi indicatorilor proiectelor, precum şi în vederea 
asigurării funcționalității acestora, autoritățile de management pot prelungi prin acte adiționale durata 
contractelor de finanțare după data de 31 decembrie 2015, cu respectarea celorlalte termene prevăzute în 
prezenta hotărâre. Cheltuielile aferente acestei prelungiri vor fi suportate de beneficiari din bugetul 
propriu."   
 
În data de 19.11.2015, au fost aprobate de Comitetul de Monitorizare pentru Programul Operațional 
Regional 2007 – 2013, lista de proiecte a căror durată se va prelungi după perioada de implementare / 
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eligibilitate a Programului Operațional Regional  2007 – 2013, precum și măsurile necesare pentru reducerea 
numărului proiectelor nefuncționale. 
 
În acest scop, autoritățile de management au încheiat acte adiționale la contractele de finanțare, prin care 
s-a prevăzut prelungirea duratei contractelor de finanțare după data de 31 decembrie 2015. Actele 
adiționale au inclus, totodată, obligația beneficiarilor de a suporta toate cheltuielile aferente finalizării 
proiectului în perioada de prelungire a contractului de finanțare după data de 31 decembrie 2015, dar nu 
mai târziu de 30 iunie 2016. 
 
Astfel, autoritatea de management pentru Programul Operațional Regional 2007 – 2013 a emis 
Instrucțiunea nr. 144 din 10.12.2015 privind încheierea de acte adiționale de prelungire a duratei 
contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada de implementare, în scopul îndeplinirii integrale 
a obiectivelor și indicatorilor proiectului, dar nu mai târziu de 30 iunie 2016, din surse proprii ale 
beneficiarilor. 
Potrivit clauzelor asumate de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj prin 
contractul de finanțare nr. 3571 din 10.12.2012 de a realiza toate activitățile si indicatorii de rezultat ai 
proiectului şi în conformitate cu Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 54 din 23.06.2011,  prin care se 
obligă la contribuția proprie, plata cheltuielilor neeligibile și a cheltuielilor conexe rezultate din 
implementarea proiectului, s-au efectuat demersurile necesare în scopul finalizării proiectului până la data 
de 30 iunie 2016. 
 
Având în vedere că proiectul nu a fost finalizat la data de 31.12.2015, prin Hotărârea Consiliului Județean 
Gorj nr.137 din 18.12.2015 a fost aprobată data de 30.06.2016 ca dată limită de finalizare a proiectului 
“REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI DOTAREA COMPLEXULUI DE SERVICII COMUNITARE PENTRU COPILUL 
ÎN DIFICULTATE TÂRGU CĂRBUNEŞTI”, cu atingerea obiectivelor și realizarea indicatorilor asumați. 
 
De asemenea, a fost aprobată introducerea în lista de investiții pe anul 2016 a proiectului “REABILITAREA, 
MODERNIZAREA ŞI DOTAREA COMPLEXULUI DE SERVICII COMUNITARE PENTRU COPILUL ÎN DIFICULTATE 
TÂRGU CĂRBUNEŞTI” și valoarea estimată care va fi asigurată de către Consiliul Județean Gorj pentru 
finalizarea proiectului, respectiv suma de 67.060,00 lei, din care TVA 12.979,20 lei, sumă ce va fi prevăzută 
în bugetul propriu al județului Gorj pe anul 2016.  
 
Față de cele prezentate, propunem prevederea în bugetul propriu al Județului Gorj pe anul 2016, a sumei 
de 67.060,00 lei pentru finalizarea proiectului “REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI DOTAREA COMPLEXULUI 
DE SERVICII COMUNITARE PENTRU COPILUL ÎN DIFICULTATE TÂRGU CĂRBUNEŞTI”. 
 
2. COFINANŢARE PLAN DE LUCRU 2016 AFERENT PROIECTULUI „CENTRUL EUROPE DIRECT GORJ” 
 
Proiectul „CENTRUL EUROPE DIRECT GORJ” a fost finanțat, începând cu anul 2013, prin Programul 
„Selectarea structurilor gazdă pentru centrele de informare ale Rețelei Europe Direct pentru perioada 2013-
2017”.  
 
Prin acest proiect, în cadrul Bibliotecii Județene „Christian Tell” Gorj s-a organizat și funcționează un centru 
de informare europeană pentru comunitatea din Județul Gorj. Rețeaua de centre de informare Europe 
Direct reprezintă unul dintre principalele instrumente ale Uniunii Europene, de informare a cetățenilor 
despre UE, în special despre drepturile lor și despre prioritățile UE (cu precădere strategia de creștere 
economică „Europa 2020”) și de promovare a cetățeniei participative la nivel local și regional. Aceste centre 
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reprezintă un punct de contact local pentru toate instituțiile UE, cooperând cu alți parteneri de informare 
activi la nivel european. Ele completează și susțin activitatea Reprezentanțelor Comisiei Europene și ale 
Birourilor de Informare ale Parlamentului European la nivel local și regional. 
 
Acordul Cadru nr. AC 16/2013-2017, semnat între Uniunea Europeană, prin Comisia Europeană și Biblioteca 
Județeană „Christian Tell” Gorj, instituție publică aflată în subordinea Consiliului Județean Gorj, prevede la 
art. I.3 – DURATA, I.3.1 ”Acordul-cadru intră în vigoare la data la care semnează ultima dintre cele două 
părți”, respectiv I.3.2 ”Acordul-cadru este încheiat pe o perioadă de 5 ani, începând cu data intrării sale în 
vigoare”. Prin raportare la prevederile invocate, Acordul Cadru a intrat în vigoare începând cu data de 
06.12.2012. Astfel, structura gazdă - Biblioteca Județeană „Christian Tell” Gorj, va prezenta, în fiecare an, un 
plan de acțiune, ce va fi aprobat de către Comisia Europeană și va servi ca bază pentru acordarea unui grant 
pe parcursul anului în cauză. 
 
Consiliul Județean Gorj asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru 
furnizarea serviciilor publice de interes judeţean. În acest sens, instituția noastră a susținut, încă din anul 
2013, proiectul „CENTRUL EUROPE DIRECT GORJ”, finanţat în cadrul Programului „Selectarea structurilor 
gazdă pentru centrele de informare ale Reţelei Europe Direct pentru perioada 2013-2017”, adoptând, în 
acest sens, Hotărârea nr. 18/31.01.2013, prin care au fost aprobate proiectul și cheltuielile legate de 
implementarea acestuia, conform planului de acţiune pentru anul 2013, Hotărârea nr. 22/29.01.2014 prin 
care au fost aprobate planul de lucru și cheltuielile aferente anului 2014, Hotărârea nr. 16 din 29.01.2015 
privind aprobarea planului de lucru pe anul 2015 și a cheltuielilor aferente acestuia. 
 
Pentru anul 2016, planul de lucru a fost aprobat prin scrisoarea de aprobare a aplicaţiei 
COMM/B/BC/GO/Ares (2015), înregistrată la Biblioteca Judeţeană „Christian Tell” Gorj sub nr. 1668 din 
22.12.2015, valoarea  totală fiind de 40.000  Euro, din care: 
• finanțare nerambursabilă – 20.000 Euro; 
• cofinanțare – 20.000 Euro. 
 
La stabilirea valorii, în lei, a bugetului proiectului a fost utilizat cursul inforeuro pentru luna ianuarie 2016 (1 
euro = 4,5296 lei), rezultând o valoare totală a proiectului de 181.184,00 lei, din care: 
• finanțare nerambursabilă – 90.592,00 lei; 
cofinanțare – 90.592,00 lei. 
 
Suma  virată, cu această destinație, din bugetul Județului Gorj, până la data de 31.12.2016, a fost în cuantum 
de 90.592,00 lei, la nivelul sumei bugetate. 
 
3. „OPTIMIZAREA CAPACITĂŢII DE INTERVENŢIE ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ ÎN REGIUNEA SUD - VEST 
OLTENIA” 
 
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia, formată din cele 5 județe ale regiunii, 
reprezentate de Consiliile judeţene Gorj, Dolj, Mehedinţi, Olt şi Vâlcea, a obţinut finanţare pentru cel de-al 
treilea proiect în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa prioritară 3 - Îmbunătăţirea infrastructurii 
sociale - Domeniul major de intervenţie 3.3 - Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale 
pentru intervenţii în situaţii de urgenţă. 
 
Proiectul ”Optimizarea capacității de intervenție în situații de urgență în Regiunea Sud-Vest Oltenia”, cod 
SMIS 54042, a fost cel de al treilea proiect pe care Consiliul Județean Gorj, împreună cu celelalte consilii 
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județene membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia l-a implementat în cadrul 
Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale - 
Domeniul major de intervenţie 3.3 - Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru 
intervenţii în situaţii de urgenţă. Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară, constituite din județele 
componente ale fiecărei regiuni de dezvoltare au fost solicitanții eligibili ai finanțărilor alocate prin 
Programul Operațional Regional 2007-2013. 
 
Obiectivul general al proiectului a constat în îmbunătăţirea capacităţii de răspuns în situaţii de urgenţă pe 
timp de iarnă la nivelul Regiunii 4 Sud-Vest Oltenia prin reducerea timpului de intervenţie pentru acordarea 
primului ajutor calificat şi pentru intervenţii în situaţii de urgenţă.  
 
Prin proiectul „Optimizarea capacității de intervenție în situații de urgență în Regiunea Sud-Vest Oltenia”, 
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia a achiziționat următoarele echipamente: 5 
autovehicule cu șenile/roți tip UTV cu capacitate mărită de trecere; 3 autofreze de zăpadă; 2 autospeciale 
complexe de intervenție, descarcerare și acordarea asistenței medicale de urgență - FRAP. 
 
Dintre acestea, județului Gorj i-au fost repartizate: 
- 1 autospecială complexă de intervenție, descarcerare și acordarea asistenței medicale de urgență; 
- 1 vehicul cu șenile/roți, tip UTV, cu capacitate mărită de trecere.  
 
Valoarea totală a proiectului a fost de 6.339.199,99 lei, din care valoarea totală eligibilă a proiectului a fost 
de 6.169.699,99 lei. Valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European pentru Dezvoltare Regională a 
fost de 5.244.244,99 lei, iar valoarea eligibilă nerambursabilă de la bugetul național a fost de 802.061,00 lei. 
 
Prin adresa nr. 828 din 11.12.2015, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 16369 din 11.12.2015, 
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia, a comunicat faptul că cele 5 autovehicule cu 
şenile/roţi tip UTV cu capacitate mărită de trecere nu vor putea fi recepţionate în perioada de implementare 
a proiectului, respectiv până la data de 31.12.2015.  
 
Hotărârea de Guvern nr. 953 din 9 decembrie 2015 pentru completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 
678/2015 privind închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2007-2013 prin Fondul 
European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune şi Fondul European pentru 
Pescuit, a prevăzut următoarele: ”în scopul îndeplinirii obiectivelor şi indicatorilor proiectelor, precum şi în 
vederea asigurării funcționalității acestora, autoritățile de management pot prelungi prin acte adiționale 
durata contractelor de finanţare după data de 31 decembrie 2015, cu respectarea celorlalte termene 
prevăzute în prezenta hotărâre. Cheltuielile aferente acestei prelungiri vor fi suportate de beneficiari din 
bugetul propriu."   
 
În vederea îndeplinirii obiectivelor, activităţilor şi indicatorilor, precum şi pentru evitarea restituirii sumelor 
rambursate ce au fost deja alocate şi utilizate, conform procedurilor Programului Operaţional Regional 2007-
2013 a fost necesară adiţionarea duratei contractului de finanţare ce a avut ca obiect asumarea îndeplinirii 
angajamentelor conţinute în Cererea de finanţare şi documentele suport la acesta și asigurarea finalității 
proiectului din resurse financiare proprii, în condiţiile prelungirii termenului de finalizare până la data de 
30.06.2016, asumarea din bugetul propriu al județelor coparticipante datorându-se faptului că, după data 
de 31.12.2015 cheltuielile devin neeligibile. 
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Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a solicitat introducerea în lista de investiții pe anul 
2016 a proiectului “Optimizarea capacității de intervenție în situații de urgență în Regiunea Sud-Vest 
Oltenia”, cod SMIS 54042, implementat în baza contractului de finanțare nr. 4773/31.10.2014, precum și 
aprobarea valorii estimate a sumelor necesare finalizării proiectului, sume neeligibile în cadrul proiectului, 
care au fost acoperite din surse proprii.  
 
Astfel, prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 138 din 18.12.2015 a fost aprobată data de 30.06.2016, 
ca dată limită de finalizare a proiectului “Optimizarea capacității de intervenție în situații de urgență în 
Regiunea Sud-Vest Oltenia”, cod SMIS 54042, cu atingerea obiectivelor și realizarea indicatorilor asumați. 
De asemenea, a fost aprobată introducerea în  lista de investiții pe anul 2016, a proiectului “Optimizarea 
capacității de intervenție în situații de urgență în Regiunea Sud-Vest Oltenia” și valoarea estimată care a fost 
asigurată de către Consiliul Județean Gorj pentru finalizarea proiectului, respectiv suma de 213.199,47 lei, 
din care TVA 41.264,41 lei, sumă care a fost prevăzută în bugetul propriu al județului Gorj pe anul 2016.  
 
Suma  virată, cu această destinație, din bugetul Județului Gorj, până la data de 31.12.2016, a fost în cuantum 
de 213.199,47 lei, la nivelul sumei bugetate. 
 

b. Cotizații, parteneriate   
1. COTIZAȚIE LA UNIUNEA NAŢIONALĂ A CONSILIILOR JUDEŢENE DIN ROMÂNIA 
 
Consiliul Județean Gorj a aderat la Asociația Președinților Consiliilor Județene din România, prin efectul 
adoptării Hotărârii Consiliului Județean nr. 32 din 21.10.1999. Denumirea Asociației Președinților Consiliilor 
Județene din România a fost schimbată în Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România, prin 
Hotărârea Adunării Generale a Asociației Președinților Consiliilor Județene din România din data de 31 
ianuarie 2000. 
 
De la constituire și până în prezent, Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România, prin Biroul 
European de la Bruxelles acționează ca partener, în cadrul diverselor organisme europene, cum ar fi: 
CoR –     Comitetul Regiunilor;  
CEPLI – Confederația Europeană a Puterilor Locale Intermediare; 
CPLRE – Congresul Puterilor Locale și Regionale; 
CCRE –  Consiliul Comunelor și Regiunilor din Europa; 
EPRO – Platforma pentru mediu a birourilor regionale din Bruxelles; 
ENRICH – Rețeaua autorităților locale și regionale europene în domeniul sănătății; 
NEEBOR – Rețeaua Europeană a Regiunilor de pe Frontiera de Est a Uniunii Europene. 
 
Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România (U.N.C.J.R.) și-a propus realizarea unor obiective, 
printre care se numără: promovarea și aplicarea principiilor de dezvoltare regională, sprijinirea dezvoltării 
durabile locale și regionale, sprijinirea participării civice la procesul decizional prin deschidere, transparență, 
informare și participare directă la inițiativele legislative locale, realizarea unor programe de cooperare etc. 
 
Pentru realizarea acestor obiective s-a stabilit o legătură permanentă între UNCJR, Guvernul și Parlamentul 
României – cooperare menită să ușureze procesul de inițiativă legislativă venită din partea autorităților 
locale sau a asociațiilor cu care acestea sunt partenere în viața comunității. 
  
Scopul înființării și funcționării UNCJR este: ”înfăptuirea principiilor autonomiei și descentralizării serviciilor 
publice în organizarea și funcționarea autorităților administrației publice locale, promovarea cooperării 
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regionale și interregionale, colaborării cu celelalte structuri asociative ale organelor administrației publice 
locale existente în România”. 
 
Reglementările legale invocate, sub aspectul contribuției de la bugetul propriu al unității administrativ - 
teritoriale asociate, se reflectă în Statutul Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România, la art. 7, lit. 
a), potrivit căruia, asociații au obligația să plătească cotizație anuală.  
 
Cotizația anuală a membrilor Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România, pentru anul 2016, a fost 
de 0,165 lei/locuitor, așa cum a fost aprobată prin Hotărârea nr. 4 din 4 iulie 2010, a Adunării Generale a 
Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România. Astfel, în baza adresei Uniunii Naționale a Consiliilor 
Județene din România nr. 28/19.01.2016, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 746/19.01.2016, s-a 
prevăzut în bugetul propriu al Județului Gorj pe anul 2016, suma de 60.598,23 lei, calculată după formula: 
367.262 locuitori x 0,165 lei/locuitor, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică - Direcția 
Județeană de Statistică Gorj, prin adresa nr. 6CD din 14.01.2016, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub 
nr. 573/15.01.2016,  din care rezultă că județul Gorj are o populație de 367.262 locuitori. 
 
În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 8/29.01.2016, în bugetul propriu 
general al Județului Gorj a fost prevăzută suma de 60.598,23 lei, reprezentând cotizația aferentă anului 2016, 
ce revenea Consiliului Județean Gorj în calitatea de membru al Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din 
România. 
 
Suma  virată, cu această destinație, din bugetul Județului Gorj, până la data de 31.12.2016, a fost în cuantum 
de 60.598,23 lei, la nivelul sumei bugetate. 
 
2. CONTRIBUȚIE  LA  AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD-VEST OLTENIA (ADR S-V 
OLTENIA) 
 
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia (ADR S-V Oltenia) este organism neguvernamental, 
nonprofit, de utilitate publică, cu personalitate juridică, care funcționează în domeniul dezvoltării regionale. 
Județul Gorj, prin Consiliul Județean Gorj, a devenit membru al Regiunii de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia, 
alături de județele Dolj, Mehedinți, Olt şi Vâlcea, prin efectul aprobării  Hotărârii Consiliului Județean Gorj  
nr. 25/19.10.1998. 
 
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia are statut de structură teritorială, condusă de 
Consiliul pentru Dezvoltare Regională -  organism regional deliberativ, fără personalitate juridică, ce este 
constituit şi funcţionează pe principii parteneriale la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare, în scopul 
coordonării activităţilor de elaborare şi monitorizare, ce decurg din politicile de dezvoltare regională, potrivit 
art. 7, alin. (1) din Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările și 
completările ulterioare. 
 
Obiectivele de bază ale politicii de dezvoltare regională în România sunt următoarele: 
- diminuarea dezechilibrelor regionale existente, prin stimularea dezvoltării echilibrate, recuperarea 
accelerată a întârzierilor în domeniul economic şi social a zonelor mai puţin dezvoltate, ca urmare a unor 
condiţii istorice, geografice, economice, sociale, politice, precum şi preîntâmpinarea producerii de noi 
dezechilibre;    
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- corelarea politicilor sectoriale guvernamentale la nivelul regiunilor, prin stimularea iniţiativelor şi prin 
valorificarea resurselor locale şi regionale, în scopul dezvoltării economico-sociale durabile şi al dezvoltării 
culturale a acestora;    
- stimularea cooperării interregionale, interne şi internaţionale, transfrontaliere, inclusiv în cadrul 
euroregiunilor, precum şi participarea regiunilor de dezvoltare la structurile şi organizaţiile europene care 
promovează dezvoltarea economico-socială şi instituţională a acestora, în scopul realizării unor proiecte de 
interes comun, în conformitate cu acordurile internaţionale la care România este parte; 
- sprijinirea realizării descentralizării responsabilităţii, prin promovarea iniţiativelor locale, realizate în cadrul 
strategiilor locale.   
  
Conform prevederilor art. 10, alin. (1) din Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu 
modificările și completările ulterioare, programele de dezvoltare regională şi cheltuielile de funcţionare a 
agenţiilor pentru dezvoltare regională se finanţează din Fondul pentru dezvoltare regională, care se 
constituie din: 
a) alocări de la Fondul Național pentru Dezvoltare Regională; 
b) contribuții din bugetele proprii ale consiliilor județene, în limita sumelor aprobate cu această 
destinație prin bugetele respective; 
c) surse financiare atrase din sectorul privat, de la bănci, investitori străini, Uniunea Europeană și de la 
alte organizații internaționale. 
 
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în calitate de organism financiar pentru POR și 
POSCCE, asigură gestionarea fondurilor alocate și răspunde față de ministerele cu care are încheiate 
contracte de asistență tehnică pentru monitorizarea tehnică și financiară a proiectelor, însă finanțarea prin 
intermediul contractelor de asistență tehnică este condiționată de continuarea sprijinului financiar al 
autorităților locale din regiune, deoarece sumele contractate nu acoperă integral costul activităților 
desfășurate.  
 
Pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare ale Agenției pentru Dezvoltare Regională, având în vedere 
atribuțiile privind implementarea Programului Operațional Regional 2014-2020, respectiv gestionarea 
fondurilor structurale, continuarea implementării Programului Operațional Regional 2007-2013 până la 
31.06.2016, monitorizarea ex-post a Programului Operațional Regional 2007-2013, monitorizarea ex-post a 
Programului  PHARE, precum și desfășurarea altor activități ale agenției, ADR S-V Oltenia a propus majorarea 
contribuției de la 1,5 lei/locuitor, la 1,8 lei/locuitor, de la Consiliile Județene pentru anul 2016.  
 
Astfel, în baza adresei Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia nr. 955/18.01.2016, 
înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 739/19.01.2016, s-a prevăzut în bugetul propriu al Județului 
Gorj pe anul 2016, suma de 661.072 lei, calculată după formula: calculată după formula: 367.262 locuitori x 
1,8 lei/locuitor, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică - Direcția Județeană de Statistică 
Gorj, prin adresa nr. 6CD din 14.01.2016, înregistrată la Consiliul Județean Gorj nr. 573 din 15.01.2016, din 
care rezultă că județul Gorj are o populație de 367.262 locuitori. 
 
În conformitate cu  Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 9 din 29.01.2016, în bugetul propriu general al 
Județului Gorj a fost prevăzută suma de 661.072,00 lei, reprezentând contribuția aferentă anului 2016, ce 
revenea Consiliului Judeţean Gorj către Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia. 
 
Suma  virată, cu această destinație, din bugetul Județului Gorj, până la data de 31.12.2016, a fost în cuantum 
de 661.072,00 lei.  
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3. COTIZAŢIE LA ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ SUD VEST OLTENIA 
 
Pentru a promova și realiza proiecte de dezvoltare regională, de interes comun, județele din Regiunea Sud - 
Vest Oltenia (Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea), s-au asociat și au înființat Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară  Sud - Vest Oltenia. 
 
Județul Gorj, prin Consiliul Județean Gorj, a devenit membru fondator al Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară Sud-Vest Oltenia, prin efectul adoptării Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 95 din 
27.11.2007, cu modificările și completările ulterioare.  
 
Scopul asociației îl reprezintă ”promovarea și realizarea proiectelor de dezvoltare regională, de interes 
comun, în domeniile: servicii sociale, transport, mediu, turism, educaţie, utilităţi publice, resurse umane, 
cercetare-inovare, administraţie, mediu de afaceri, dezvoltare durabilă şi de a obţine finanţări interne şi 
externe, necesare derulării acestora”, iar obiectivul principal al acesteia vizează ”îmbunătățirea sistemului 
regional integrat pentru situații de urgență, prin achiziționarea în comun, a echipamentelor pentru situații 
de urgență”.  
 
Prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, 
Domeniul major de intervenţie 3.3 – „Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru 
intervenţii în situaţii de urgenţă”, Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia a beneficiat de o alocare 
financiară totală de 13,94 milioane Euro, destinată îmbunătățirii capacității 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 perioada 2009–2016, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia a implementat, prin 
Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, 
Domeniul major de intervenţie 3.3 – „Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru 
intervenţii în situaţii de urgenţă”,  următoarele proiecte: 
1. „Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă în 
Regiunea Sud-Vest Oltenia”, cod SMIS 10954, în valoare totală de 49.069.000 lei;  
2. „Extinderea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă în 
Regiunea Sud-Vest Oltenia”, cod SMIS 39293, în valoare totală de  22.116.330 lei;  
3. „Optimizarea capacităţii de intervenţie în situaţii de urgenţă în Regiunea Sud-Vest Oltenia”, cod SMIS 
54042, în valoare totală de 6.339.199,99 lei cu TVA. 
 
Prin aceste proiecte, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia a achiziţionat un număr de 
65 echipamente specifice. Dintre aceste echipamente, în Judeţul Gorj au fost repartizate următoarele: 
• autospeciale pentru lucrul cu apă şi spumă -  4 bucăţi; 
• autospecială pentru descarcerări grele - 1 bucată; 
• autospeciale complexe de intervenţie, descarcerare şi acordarea asistenţei medicale de urgență – 
FRAP - 5 bucăţi; 
• autospecială de intervenţie şi salvare de la înălţime - 1 bucată; 
• autovehicul cu şenile/ roţi tip UTV cu capacitate mărită de trecere - 1 bucată. 
 
Potrivit art. 7 din Statutul „ASOCIAŢIEI  DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ SUD-VEST OLTENIA”,  sursele 
de venit ale Asociaţiei sunt următoarele: 
a) Cotizaţiile membrilor săi şi alte contribuţii de la bugetele consiliilor judeţene; 
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b) Dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţiile legii; 
c) Donaţii, sponsorizări sau legate; 
d) Orice alte surse legale de venituri. 
 
În conformitate cu prevederile art. 11, lit. b), din Capitolul IV al Statutului Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară Sud-Vest Oltenia, asociaţii au obligaţia să plătească cotizaţia anuală, fixată în sumă de 5.000 
lei/an. 
 
În baza adresei Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia nr. 36/18.01.2016, înregistrată la 
Consiliul Județean Gorj sub nr. 694/18.01.2016, s-a prevăzut în bugetul propriu al Județului Gorj pe anul 
2016, suma de 5.000,00 lei.  
 
În conformitate cu Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 11 din 29.01.2016, în bugetul propriu al județului 
Gorj pe anul 2016 a fost prevăzută suma de 5.000,00 lei, reprezentând cotizația aferentă anului 2016, ce 
revenea Consiliului Județean Gorj  către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sud - Vest Oltenia. 
 
Suma  virată, cu această destinaţie, din bugetul Județului Gorj, până la data de 31.12.2016, a fost în cuantum 
de 5.000,00 lei. 
 
4. COTIZAȚIE LA ANSAMBLUL REGIUNILOR EUROPENE (ARE) 
 
Ansamblul Regiunilor Europene (ARE) este o rețea independentă a regiunilor europene și cea mai mare 
organizație de cooperare interregională din întreaga Europă, reprezentând mai mult de 270 de regiuni din 
33 de ţări şi 16 organizaţii interregionale. ARE cooperează cu Comitetul Regiunilor (CoR) și cu Congresul 
Autorităților Locale și Regionale din Europa (CLRAE), organisme consultative ale autorităților locale și 
regionale, pe lângă Uniunea Europeană, respectiv Consiliul Europei. Delegații care fac parte din cele două 
structuri sunt nominalizați de către guvernele naționale, iar competențele celor două organisme sunt 
definite de către tratatele europene și acordurile internaţionale. ARE deţine statutul de observator în cadrul 
CLRAE. Reprezentanții Comitetului Regiunilor şi CLRAE sunt membrii ai Biroului ARE. 
 
Prin Hotărârea nr. 35 din 21 octombrie 2004, Consiliul Judeţean Gorj a aprobat aderarea la Ansamblul 
Regiunilor Europene, astfel încât judeţul Gorj a devenit regiune membră a acestei organizaţii. În calitate de 
membru cu drepturi depline, conform Statutului Ansamblului Regiunilor Europene, Consiliul Judeţean Gorj 
este obligat să achite o contribuţie financiară anuală. 
Ansamblul Regiunilor Europene este vocea politică a regiunilor și partenerul cheie pentru instituțiile 
europene și internaționale, în ceea ce privește mai ales problemele de competențe regionale. ARE 
promovează diversitatea regiunilor și transformă această diversitate într-un atu, promovând subsidiaritatea 
și structurile regionale democratice și permițând regiunilor să formeze liantul esențial între Europa și 
cetățenii ei. 
  
Obiectivele strategice ale Ansamblului Regiunilor Europene vizează: 
• promovarea democraţiei regionale şi a principiilor subsidiarității și complementarității în Europa; 
• sporirea influenţei politicilor regionale la nivelul instituţiilor europene; 
• încurajarea dialogului și a schimbului de experiență între regiunile Europei; 
• sprijinirea proiectelor de cooperare interregionale și transfrontaliere; 
• dezvoltarea excelenței în guvernările regionale, prin transfer de know-how și bună practică; 
• protejarea şi promovarea diversităţii regionale în toate expresiile ei. 
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Potrivit Statutului și prin adresa Ansamblului Regiunilor Europene, înregistrată la Consiliul Judeţean Gorj sub 
nr. 13644 din 26.10.2015, a fost comunicat cuantumul cotizației datorată de Consiliul Judeţean Gorj, în 
numele Unității Administrativ Teritoriale – Județul Gorj, în calitate de membru cu drepturi depline al ARE, 
pentru anul 2016, respectiv 3.771,00 EURO. Calitatea de membru al Ansamblului Regiunilor Europene este 
garantată de plata anuală a cotizației.  
 
Astfel, în baza adresei Ansamblului Regiunilor Europene, s-a prevăzut în bugetul propriu al Județului Gorj pe 
anul 2016, suma de 3.771,00 EURO. Având în vedere că, plata cotizației s-a făcut în Euro, s-a prevăzut în 
bugetul propriu al Județului Gorj pe anul 2016, suma de 18.000,00 lei, reprezentând cotizația Județului Gorj 
la bugetul Ansamblul Regiunilor Europene - 3.771,00 Euro (17.110,00 lei) și contravaloarea comisioanelor 
bancare și fluctuațiile de curs valutar – 890,00 lei. 
 
În conformitate cu Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 10 din 29.01.2016, în bugetul propriu al județului 
Gorj pe anul 2016 a fost prevăzută suma de 3.771,00 EURO, reprezentând contribuția aferentă anului 2016, 
ce revenea Consiliului Județean Gorj către Ansamblul Regiunilor Europene.  
 
Suma virată, cu această destinație, din bugetul Județului Gorj, până la data de 31.12.2016, a fost în cuantum 
de 18.000,00 lei.  
 
5. COTIZAŢIA LA ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ÎN DOMENIUL APEI „ADIA” GORJ 
 
Județul Gorj, prin Consiliul Județean Gorj a devenit membru fondator al Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară „ADIA” Gorj, prin efectul adoptării Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 49/2007, cu 
modificările și completările ulterioare.  
 
Asociația s-a constituit în scopul reglementării, înființării, organizării, finanțării, exploatării, monitorizării și 
gestionării în comun a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pe raza de competență a unităților 
administrativ-teritoriale membre, precum și realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de 
interes zonal sau regional, destinate înființării, modernizării și/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de 
utilități publice. 
 
Scopul și obiectivele Asociației sunt realizarea, în comun cu Municipiile Târgu-Jiu și Motru, orașele Târgu-
Cărbunești, Bumbești-Jiu și Țicleni, a proiectelor de dezvoltare a infrastructurii aferente serviciilor de apă și 
canalizare, în conformitate cu strategiile de dezvoltare, aprobate la nivelul Județului Gorj, precum și 
furnizarea, în comun, a serviciilor prin forma de gestiune delegată, realizată în baza unui Contract de 
delegare a gestiunii, către Operatorul public – S.C. APAREGIO GORJ S.A., al cărui capital social este deținut 
de unitățile administrativ-teritoriale asociate în cadrul ”ADIA” Gorj. 
 
În conformitate cu dispozițiile art. 12, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 administrației publice locale, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, corelate cu art. 35, alin. (4) din Legea nr. 273/2006 
privind finanțele publice locale, cu completările și modificările ulterioare, ”asociaţiile de dezvoltare 
intercomunitară se finanţează prin contribuţii din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale 
membre, precum şi din alte surse, în condiţiile legii”, respectiv ”asociaţiile de dezvoltare comunitară se 
finanţează prin contribuţii din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale membre, din alte surse 
atrase pe bază de proiecte, împrumuturi sau parteneriate public-private, în condiţiile legii”.  
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Reglementările legale invocate, sub aspectul contribuției de la bugetul propriu al unității administrativ - 
teritoriale asociate, se reflectă în statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ADIA” Gorj, la art. 11, 
lit. b), potrivit căruia, asociații au obligația să plătească cotizația anuală, în sumă de 5.000 lei. 
 
În conformitate cu prevederile Hotărârii Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
”ADIA” Gorj nr. 2 din 08.04.2015 s-a stabilit cuantumul cotizației anuale de 10.000 lei, datorate de Județul 
Gorj, prin Consiliul Județean Gorj. 
 
Potrivit Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 10 din 29.01.2015, cu modificările și completările ulterioare, 
s-a aprobat majorarea cotizației anuale ce revine Județului Gorj, prin Consiliul Județean Gorj, în calitate de 
asociat – membru fondator al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ADIA” Gorj de la 5.000 lei/an, la 
10.000 lei/an. 
 
Suma  virată, cu această destinație, din bugetul Județului Gorj, până la data de 31.12.2016, a fost în cuantum 
de 10.000 lei. 
 
6. COTIZAŢIEI LA ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ÎN DOMENIUL SERVICIILOR 
PUBLICE DE SALUBRIZARE „ADIS” GORJ 
 
În baza Hotărârii Consiliului Judeţean Gorj nr. 82/31.10.2007 s-a aprobat asocierea Judeţului Gorj cu 
municipiile, oraşele şi comunele din Judeţul Gorj, în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară în Domeniul Serviciilor Publice de salubrizare „ADIS” Gorj. 
 
Conform  Hotărârii Consiliului Judeţean  Gorj nr. 35 din 25.09.2008, Județul Gorj, prin Consiliul Judeţean 
Gorj, împreună cu 56 de localităţi, s-au asociat şi au înfiinţat ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ 
ÎN DOMENIUL SERVICIILOR PUBLICE DE SALUBRIZARE „ADIS" GORJ, în temeiul prevederilor Legii 
administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii 
serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, precum şi ale Legii nr. 101/2006 a serviciului de 
salubrizare a localităţilor. 
 
Prin semnarea Actului Constitutiv, unităţile administrativ-teritoriale asociate şi-au exprimat voinţa, prin 
autorităţile deliberative, de a se asocia în cadrul ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ÎN 
DOMENIUL SERVICIILOR PUBLICE DE SALUBRIZARE „ADIS" GORJ, propunându-şi, ca scop,  realizarea, în 
comun, a proiectelor de dezvoltare a infrastructurii aferente serviciilor de salubrizare a localităţilor, pe baza 
planului de dezvoltare al judeţului Gorj şi furnizarea, în comun, a acestor servicii sub autoritatea fiecărui 
membru asociat.  
 
Asociaţia are ca scop realizarea, în comun, a proiectelor de dezvoltare a infrastructurii aferente serviciilor 
publice de salubrizare a localităţilor şi furnizarea, în comun, a serviciilor aflate în subordinea fiecărei 
autorităţi locale asociate. 
 
Conform art. 7 din statutul ADIS, una din sursele de venit ale asociaţiei o reprezintă cotizaţiile unităților 
administrativ-teritoriale asociate şi alte contribuţii de la bugetele autorităţilor locale. 
 
Conform Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 82 din 31.10.2007 privind participarea Judeţului Gorj la 
constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Serviciilor Publice de Salubrizare „ADIS” 
Gorj, suma aprobată drept cotizaţie anuală era de 5.000 lei. 
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Această cotizaţie a fost modificată prin Hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară în domeniul Serviciilor Publice de Salubrizare „ADIS” Gorj nr. 6 din 09.07.2008, la suma de 
1.000 lei pentru fiecare unitate administrativ - teritorială asociată. Urmare acestei hotărâri, Județul Gorj, 
prin Consiliul Județean Gorj, s-a prevăzut  în bugetul propriu al județului Gorj pentru anul 2016, suma de 
1.000,00 lei reprezentând cotizația aferentă anului 2016, ce revenea Consiliului Județean Gorj către Asociaţia 
de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Serviciilor Publice de Salubrizare „ADIS” Gorj. 
 
Suma  virată, cu această destinație, din bugetul Județului Gorj, până la data de 31.12.2016, a fost în cuantum 
de 1.000,00 lei. 
 
7. COTIZAŢIA LA ASOCIAŢIA PENTRU PROMOVAREA ŞI DEZVOLTAREA TURISMULUI „ACASĂ LA 
BRÂNCUŞI” GORJ 
 
Județul Gorj, prin Consiliul Județean Gorj a devenit  asociat - membru fondator al Asociației pentru 
Promovarea şi Dezvoltarea Turismului „Acasă la Brâncuşi” Gorj, prin efectul adoptării Hotărârii Consiliului 
Județean Gorj nr. 98 din 23.07.2014, cu completările și modificările ulterioare. 
 
Prin Încheierea nr. 7117 din 12.12.2014 a Judecătoriei Târgu-Jiu, a fost dispusă înscrierea Asociației pentru 
Promovarea şi Dezvoltarea Turismului „Acasă la Brâncuşi” Gorj în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor. 
Înscrierea în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor a acestei asociații a avut loc la data de 12.01.2015, potrivit 
Certificatului de înscriere a persoanei juridice, fără scop patrimonial.  
 
Asociaţia pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului „Acasă la Brâncuşi” Gorj este constituită ca persoană 
juridică de drept privat, fără scop patrimonial, apolitică, şi care a fost înfiinţată şi organizată conform 
prevederilor O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare.  
 
Scopul Asociației pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului „Acasă la Brâncuşi” Gorj vizează ”dezvoltarea 
durabilă și promovarea turismului din județul Gorj și din întreaga regiune, în totalitatea multiplelor sale 
forme, atât în țară, cât și în străinătate, precum și acordarea suportului necesar pentru implementarea 
strategiilor naționale, regionale și locale de dezvoltare a turismului”. 
 
Reglementările legale invocate, sub aspectul contribuției de la bugetul propriu al unității administrativ - 
teritoriale asociate, se reflectă în statutul Asociației pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului „Acasă la 
Brâncuși” Gorj la art. 14, lit. c) corelat cu art. 33, lit. a), potrivit căruia, asociații au obligația să plătească 
cotizație anuală în sumă de 2.500 lei. 
 
Prin Hotărârea Adunării Generale a Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului „Acasă la 
Brâncuși” Gorj nr. 1 din data de 13.02.2015, a fost aprobat un cuantum al contribuției financiare a Județului 
Gorj de 20.000 lei, având în vedere fondurile necesare Asociației pentru realizarea obiectivelor propuse, în 
special organizarea proiectului de promovare ”VINO ACASĂ LA BRÂNCUȘI!”. 
 
Potrivit Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 72 din 17.07.2015, s-a aprobat majorarea cotizației anuale ce 
revine Județului Gorj, prin Consiliul Județean Gorj, în calitate de asociat – membru fondator al Asociației 
pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului „Acasă la Brâncuşi” Gorj  de la 2.500 lei/an, la 20.000 lei/an. 
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În conformitate cu Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 36 din 31.03.2016, în bugetul propriu al județului 
Gorj pe anul 2016 a fost prevăzută suma de 20.000,00 lei, reprezentând cotizația aferentă anului 2016, ce 
revenea Consiliului Județean Gorj către Asociația pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului „Acasă la 
Brâncuşi” Gorj.  
 
Suma  virată, cu această destinație, din bugetul Județului Gorj, până la data de 31.12.2015, a fost în cuantum 
de 20.000 lei. 
 
8. COTIZAŢIA LA ASOCIAȚIA „INIMI DE GORJENI” 
 
Județul Gorj, prin Consiliul Județean Gorj a devenit membru fondator al Asociației „Inimi de Gorjeni”, prin 
efectul adoptării Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 100 din 22.12.2006. 
 
Asociaţia „Inimi de Gorjeni” este o organizaţie nonguvernamentală de interes general, cu caracter umanitar, 
constituită în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și 
fundații, cu modificările și completările ulterioare. 
 
Potrivit Statutului, scopul asociației vizează ”îmbunătățirea calității vieții persoanelor defavorizate socio-
economic, atragerea atenției opiniei publice asupra problemelor semenilor lor și încurajarea colaborării între 
sectorul instituțional public și societatea civilă”. 
 
Principalele obiective ale asociației sunt:”protecția copilului provenit din familii numeroase, lipsite de 
posibilități financiare, a copilului provenit din familii dezorganizate, a copilului orfan, abandonat sau cu 
handicap; promovarea valorilor familiale, prevenirea și combaterea violenței în familie; respectarea 
Convenției ONU privind protecția drepturilor copilului, de către ocrotitorii legali, autoritățile și instituțiile 
publice cu responsabilități în domeniul protecției copilului; colaborarea cu organizații neguvernamentale din 
țară și din străinătate, alte segmente ale societății civile, în vederea inițierii unor programe comune de 
susținere a copiilor și familiilor aflate în dificultate; pregătirea și perfecționarea persoanelor care lucrează 
sau vor lucra cu diferite categorii de persoane aflate în dificultate, care fac/ nu fac obiectul activității 
DGASPC”. 
 
Asociaţia „Inimi de Gorjeni” și-a propus îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor defavorizate socio-
economic, atragerea atenţiei opiniei publice asupra problemelor semenilor lor şi încurajarea colaborării între 
sectorul instituţional public şi societatea civilă. În acest scop, asociaţia a iniţiat programe de asistenţă socială 
pentru copil şi familie şi activităţi în domeniul protecţiei copilului, precum şi strângerea de fonduri destinate 
protecţiei copiilor şi familiilor aflate în dificultate. 
Reglementările legale invocate, sub aspectul contribuției de la bugetul propriu al unității administrativ - 
teritoriale asociate, se reflectă în statutul Asociației ”INIMI DE GORJENI”, la art. 11, lit. c), potrivit căruia, 
asociații au obligația să plătească cotizație anuală. 
 
Conform art. 2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 100 din 22.12.2006, ”se aprobă participarea 
Consiliului Judeţean Gorj cu suma de 1.000 lei la constituirea patrimoniului iniţial al asociaţiei şi plata unei 
cotizaţii anuale de 2.000 lei”. 
 
Prin adresa Asociației „Inimi de Gorjeni” nr. 57 din 04.12.2014, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 
15863 din 05.12.2014, s-a comunicat majorarea cotizației anuale a membrilor fondatori de la 2.000 lei/an, 
la 5.000 lei/an. 
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Potrivit Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 11 din 29.01.2015, s-a aprobat majorarea cotizației anuale ce 
revine Județului Gorj, prin Consiliul Județean Gorj, în calitate de asociat – membru fondator al Asociației 
„Inimi de Gorjeni” de la 2.000 lei/an, la 5.000 lei/an. 
 
Suma  virată, cu această destinație, din bugetul Județului Gorj, până la data de 31.12.2016, a fost în cuantum 
de 5.000 lei. 
 

c. Cofinanțări proiecte sportive județene   
1.  CUANTUMUL PLĂŢII DE CĂTRE CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ, ÎN CALITATE DE MEMBRU ASOCIAT, 

A COTIZAŢIEI ÎN SUMĂ DE 500.000 LEI, AFERENTE ANULUI 2016, CĂTRE ASOCIAŢIA ”CLUBUL 
SPORTIV PANDURII-LIGNITUL TÂRGU-JIU” 

 
Prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 38 din 31.03.2016 a fost aprobată plata de către Județul Gorj, 
în calitate de membru asociat, a cotizației în cuantum de 500.000 lei, aferentă anului 2016, către Asociația 
”Clubul Sportiv PANDURII-LIGNITUL Târgu-Jiu”. 
 
Potrivit contractului de finanțare nr. 4308 din 04.04.2016, ce a avut ca obiect finanțarea Centrului de Copii 
și Juniori din cadrul Asociației ”Clubul Sportiv Pandurii-Lignitul Târgu-Jiu”, în vederea asigurării condițiilor 
de pregătire a copiilor și tinerilor din județ și participarea acestora în competițiile oficiale ale Federației 
Române de Fotbal și Asociației Județene de Fotbal Gorj, instituția finanțatoare ar fi trebuit să acorde la 
plată, structurii sportive, cotizația în 4 rate trimestriale egale, respectiv 125.000 lei/trimestru, pentru 
finanțarea acțiunilor/activităților ce au fost prevăzute în Anexa nr. 1, parte integrantă din contractul de 
finanțare. 
 
Potrivit prevederilor contractului de finanțare nr. 4308 din 04.04.2016, Asociația ”Clubul Sportiv Pandurii-
Lignitul Târgu-Jiu”, avea obligația de a prezenta un raport financiar privind activitățile finanțate din 
cotizația aferentă anului 2016, respectiv documente justificative de utilizare a sumei de 500.000 lei sau 
extras de cont pentru sumele alocate și neutilizate. 
 
Consiliul Județean Gorj a acordat efectiv la plată suma de 250.000 lei, către Asociația ”Clubul Sportiv 
Pandurii-Lignitul Târgu–Jiu”, reprezentând cotizația aferentă anului 2016, astfel: 

- prin O.P. nr. 36 din 15.04.2016 în sumă de 125.000 lei, reprezentând cotizația aferentă trim. I al 
anului 2016; 

- prin O.P. nr. 109 din 11.11.2016 în sumă de 125.000 lei, reprezentând cotizația aferentă trim. II 
al anului 2016. 
 
Suma  decontată de către Consiliul Judeţean Gorj, cu această destinaţie, până la data de 31.12.2016, a 
fost în cuantum de 250.000 lei. 
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2. CUANTUMUL PLĂŢII DE CĂTRE CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ, ÎN CALITATE DE MEMBRU 
FONDATOR, A COTIZAŢIEI AFERENTE ANULUI 2016, CĂTRE ASOCIAŢIA ”CLUBUL SPORTIV 
ENERGIA ROVINARI” (ACTUALMENTE ”ASOCIAȚIA ”CLUBUL SPORTIV ENERGIA TÂRGU-JIU”) 
 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 37 din 31.03.2016, privind aprobarea cuantumului și plății 
cotizației pe anul 2016, în cuantum de 1.000.000 lei, de către Județul Gorj, în calitate de membru asociat 
către Asociația ”Clubul Sportiv ENERGIA Târgu - Jiu”. 
 
Potrivit contractului de finanțare nr. 4309 din data de 04.04.2016, cotizația a fost plătită în 4 rate 
trimestriale egale, respectiv 250.000 lei/trimestru pentru finanțarea activităților din cadrul programelor 
sportive ale Asociației ”Clubul Sportiv Energia Târgu-Jiu”, în vederea asigurării condițiilor de pregătire a  
sportivilor pentru participarea acestora în competițiile oficiale ale Federației Române de Handbal, 
respectiv în competițiile oficiale organizate de Federația Română de Baschet, precum și pentru 
participarea echipelor clubului în competițiile internaționale. 
 
Potrivit prevederilor contractului de finanțare nr. 4309 din 04.04.2016, Asociația ”Clubul Sportiv Energia 
Târgu-Jiu”, avea obligația de a prezenta un raport financiar privind activitățile finanțate din cotizația 
aferentă anului 2016, respectiv documente justificative de utilizare a sumei de 1.000.000 lei, sau extras 
de cont pentru sumele alocate și neutilizate. Astfel, datorită nerespectării prevederilor contractuale, 
diferența de 500.000 lei nu a mai fost efectiv plătită. 
 
Consiliul Județean Gorj a acordat efectiv la plată suma de 500.000 lei, către Asociația ”Clubul Sportiv 
Energia Târgu–Jiu”, reprezentând cotizația aferentă anului 2016, astfel: 

- prin O.P. nr. 6 din 10.02.2016 în sumă de 100.000 lei; 
- prin O.P. nr. 15 din 14.03.2016 în sumă de 150.000 lei; 
- prin O.P. nr. 28 din 08.04.2016 în sumă de 250.000 lei. 

 
Suma  decontată de către Consiliul Judeţean Gorj, cu această destinaţie, până la data de 31.12.2016, a 
fost în cuantum de 500.000 lei. 
 

d. Culte, cultură, 
1. SUME PREVĂZUTE CA SPRIJIN FINANCIAR PENTRU UNITĂŢILE DE CULT PE ANUL 2016 
 
Potrivit prevederile art. 3, alin. (3) din O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar 
pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările şi 
completările ulterioare aduse prin O.G. nr. 11/2014, "De la bugetele locale se pot aloca fonduri pentru 
completarea fondurilor proprii, necesare pentru întreținerea și funcționarea unităților de cult fără venituri 
sau cu venituri reduse, pentru construirea ori repararea lăcașurilor de cult și pentru conservarea și 
întreținerea bunurilor aparținând cultelor și care fac parte din patrimoniul cultural național mobil, pentru 
amenajarea și întreținerea muzeelor cultural-religioase, pentru construirea și repararea sediilor 
administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult, a sediilor unităților de învățământ teologic 
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proprietate a cultelor recunoscute, pentru construirea, amenajarea și repararea clădirilor având destinația 
de așezăminte de asistență socială și medicală ale unităților de cult, cât și pentru activitățile de asistență 
socială și medicală susținute de acestea". 
Prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 1din 29.01.2016, s-a aprobat bugetului propriu general al 
județului Gorj pe anul 2016, unde la ”Capitolul 67.02 subcapitol 50 – Alte servicii în domeniile culturii, 
recreeri și religiei” pentru susținerea unităților de cult a fost alocată suma de 250 mii lei. 
Repartizarea pe unități de cult a sumei de 250 mii lei, prevăzută cu această destinație în bugetul propriu 
general al Județului Gorj, pentru anul 2016, s-a făcut prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 52 din 
30.09.2016, în baza adresei Mitropoliei Olteniei nr. 2265 din 23.09.2016, înregistrată la Consiliul Județean 
Gorj sub numărul 12108 din 27.09.2016, cu respectarea următoarelor prevederi legislative: 
- Prevederile O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările şi completările ulterioare;  
- Prevederile H.G. nr. 1470/2002 privind aprobarea 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, cu modificările şi completările ulterioare;  
- Prevederile H.G. nr. 313/2006 privind modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor 
O.G. nr. 82/2001;  
- Legea nr. 128/2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România;  
- Prevederile H.G. nr. 984/2014 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru 
aplicarea prevederilor. 
Potrivit art. 14, alin. (1) din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului 
nr. 82/2001, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1470/2002, sprijinul financiar alocat de la bugetul 
local, s-a acordat pe baza următoarelor documente:  
a) cerere-tip;  
b) devizul de lucrări pentru construcţii şi reparaţii, întocmit potrivit reglementărilor în vigoare, pentru 
lucrările rămase de executat, datat pe anul în curs şi vizat de diriginţii de şantier;  
c) copie de pe autorizaţia de construire, eliberată potrivit Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau legislaţiei aplicabile în 
ţara pe teritoriul căreia se află lăcaşul de cult aparţinând cultului recunoscut din România;  
d) în cazul monumentelor istorice şi al bunurilor din patrimoniul cultural naţional, se va prezenta şi o copie 
a avizului eliberat de instituţiile specializate în domeniul patrimoniului cultural naţional, potrivit legislaţiei 
în vigoare privind restaurarea şi conservarea monumentelor istorice şi a bunurilor din patrimoniul cultural 
naţional;  
e) în cazul lucrărilor de pictură a lăcaşurilor de cult aparţinând Bisericii Ortodoxe Române, se va prezenta 
şi copia avizului eliberat de către Comisia pentru pictură bisericească;  
f) în cazul solicitărilor privind asistenţa socială, se va depune proiectul acţiunii respective, inclusiv devizul 
aferent;  
g) pentru celelalte necesităţi ale unităţilor de cult, cererea de sprijin financiar va fi însoţită de documente 
specifice tipului de activitate în care se încadrează solicitarea;  

 



Consiliul Județean Gorj             Raportul Președintelui 2016 
 

 

53 

h) avizul cultului sau al unităţii centrale de cult, pe anul în curs, pentru obţinerea sprijinului financiar de la 
Secretariatul de Stat pentru Culte;  
i) copia certificatului de înregistrare fiscală;  
j) adeverinţă certificată de bancă sau copia unui extras bancar, conform cu originalul, prin care este 
precizat codul IBAN al unităţii de cult solicitante;  
k) «abrogat»;  
l) documente care să ateste dreptul de a desfăşura activităţi sociale sau medicale, după caz;  
m) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului că va folosi sprijinul financiar solicitat exclusiv pentru 
realizarea lucrărilor menţionate în documentaţia ataşată cererii-tip;  
n) acte care să ateste proprietatea asupra imobilelor în care se desfăşoară activităţi sociale, medicale şi 
de învăţământ teologic pentru care se solicită sprijin financiar;  
o) fotografii ce atestă stadiul existent al obiectivului ce impune executarea de lucrări pentru care se solicită 
sprijin financiar.  
 
La nivelul Unității Administrativ Teritoriale – Județul Gorj, s-au înregistrat un număr de 24 de solicitări 
(dosare), depuse de către unitățile de cult de pe teritoriul Județului Gorj, prin care s-a solicitat sprijin 
financiar pentru construirea de noi biserici, consolidarea și restaurarea celor existente, conservarea 
picturilor murale etc.  
 
În vederea respectării prevederilor O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările şi 
completările ulterioare, și a prevederilor H.G. nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice 
pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001, comisia constituită prin Dispoziția Președintelui Consiliului 
Județean Gorj nr. 456 din 08.05.2015, a realizat o analiză preliminară a celor 24 de dosare, depuse la 
Registratura Consiliului Județean Gorj, de către unitățile de cult și a rezultat că un număr de 19 dosare, 
îndeplinesc condițiile impuse de art. 14, alin. (1) din Normele metodologice invocate mai sus. 
 
Repartizarea pe unităţi de cult a sumelor aprobate prin hotărârea nr. 52 din 30.09.2016 prevăzute cu 
această destinaţie în bugetul propriu general al judeţului Gorj pentru anul 2016, s-a făcut astfel: 
 

Nr. 
Crt. 

Parohia/Unitatea De Cult Ce 
Îndeplinește Condiții Pentru 

Acordarea Spijinului Financiar 

Localitatea Obiectul Solicitării 
Sprijinului Financiar 

Suma Propusă 
Și Aprobată 

-Lei- 
 
1.  

Mănăstirea “Sfânta Treime” 
Strâmba Jiu  

Turceni,  
Sat Strâmba Jiu  

Reparații - Înlocuire 
Învelitoare din Tablă  

20.000  

 
2.  

Parohia Borăscu – Biserica ”Sfinții 
Împărați Constantin Și Elena”  

Borăscu,  
Sat Borăscu  

Lucrări de 
Restaurare  
Și Conservare 
Pictură  

20.000  

 
3.  

Parohia “Sfântul Nifon” - Biserica 
”Sfântul Ierarh Nifon”  

Târgu-Jiu  Construire Biserică  90.000  
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4.  

Parohia Păișani - Biserica 
“Adormirea Maicii Domnului”  

Stoina,  
Sat Stoinița  

Continuare Lucrări 
de Pictură  

20.000  

 
5.  

Parohia Costeni - Biserica ”Sfântul 
Ierarh Nicolae”  

Tismana,  
Sat Costeni  

Consolidare Biserică,  15.000  

 
6.  

Parohia Drăguțești - Biserica 
”Nașterea Maicii Domnului”  

Drăguțești  Realizare Lucrări de 
Pictură  

20.000  

 
7.  

Mănăstirea Polovragi  Polovragi  Lucrări De Aducțiune 
Apă Și Montare 
Hidranți  

40.000  

 
8.  

Parohia Câineni - Biserica 
„Schimabarea La Față”  

Bumbești-Jiu,  
Sat Curtișoara  

Continuare Lucrări 
de Finisaje 
Interioare și 
Exterioare Biserică 

15.000  

 
9.  

Parohia Celei - Biserica ”Sfânta 
Cuvioasa Parascheva”  

Tismana,  
Sat Celei  

Împrejmuire Lăcaș 
de Cult  

10.000  

TOTAL  250.000  
 
Potrivit art. 15, alin. (1) lit. i) din H.G. nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 
aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar 
pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările şi 
completările ulterioare aduse prin H.G. nr. 984/2014, unitățile de cult cărora li s-a acordat sprijin financiar 
nerambursabil, au obligația de a depune documentele justificative care să ateste utilizarea sumelor 
primite de la Consiliul Județean Gorj, … ”până cel mai târziu la data de 31 decembrie a fiecărui an. În cazul 
primirii sprijinului financiar în cursul trimestrului IV, justificarea se va face în cel mult 180 de zile de la 
primirea acestuia”. 
 
Pentru anul 2016, s-a alocat și cheltuit suma de 250.000 lei. 
 
2. AGENDA CULTURALĂ A JUDEȚULUI GORJ PENTRU ANUL 2015 ȘI PROGRAMUL PROPRIU ANUAL 
PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR IMPLEMENTATE DE CONSILIULUI JUDEȚEAN GORJ ÎN CURSUL 
ANULUI 2016 
 
Prin centralizarea propunerilor transmise de către instituțiile culturale din  subordinea Consiliului 
Județean Gorj și ale unităților administrativ-teritoriale din județ, s-a elaborat, la nivelul județului, agenda 
principalelor manifestări culturale, denumită generic: „AGENDA CULTURALĂ A JUDEȚULUI GORJ PENTRU 
ANUL 2016”. Consiliul Judeţean Gorj și-a asumat rolul de coordonator, precum și de organizator al 
principalelor activități cu impact regional/național/internațional, alături de alte instituţii, asociaţii şi 
fundaţii de profil. 
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A fost aprobată Agenda Culturală a Județului Gorj pentru anul 2016 și Programul propriu anual pentru 
desfășurarea activităților implementate de Consiliului Județean Gorj prin Hotărârea Consiliului Județean 
Gorj nr. 13 din 29.01.2016.  
Potrivit anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 13 din 29.01.2016, a fost prevăzută în 
bugetul propriu al județului Gorj suma de 570.000 lei pentru finanțarea activităților implementate de 
Consiliul Județean Gorj în anul 2016, după cum urmează: 
 
PROGRAMUL PROPRIU ANUAL PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR IMPLEMENTATE DE CONSILIUL 
JUDEȚEAN GORJ 

Nr. 
crt.  

SPECIFICAŢII  Suma - LEI  

1.  Ziua internațională a rromilor Târgu-Jiu  2.500  
2.  ”Redescoperă Gorjul” - Zilele Gorjului turistic și cultural  40.000  
3.  ”2016 - Anul Brâncuși”  300.000  
4.  ”Vino Acasă la Brâncuși!” - program internațional de promovare turistică a 

Județului Gorj  
150.000  

5.  „1 Decembrie” - Ziua Națională a României – program de manifestări științifice 
și artistice dedicate evenimentului  

2.500  

6.  Personalități gorjene și premii acordate de Consiliul Județean Gorj în cursul 
anului 2016  

50.000  

8.  Comemorarea evenimentelor de impact judeţean, culturale, istorice şi 
ecumenice în cursul anului 2016  

25.000  

T O T A L  570.000  
  
Pe parcursul anului anterior, Județul Gorj, prin Consiliul Județean, a fost promotorul și organizatorul mai 
multor activități cultural-turistice, organizând, astfel, două proiecte majore de promovarea a turismului 
cultural, respectiv ”Redescoperă Gorjul” - Zilele Gorjului turistic și cultural  și ”Vino acasă la Brâncuși!”. 
 
Proiectul ”Redescoperă Gorjul” - Zilele Gorjului turistic și cultural 2016, aflat la cea de a VI-a ediție, a 
urmărit prezentarea și promovarea către public, a principalelor elemente de interes turistic și cultural ale 
județului Gorj.  
 
Proiectul ”Vino acasă la Brâncuși!” s-a aflat la cea de a III-a ediție în anul 2016, fiind un program complex 
de promovare a turismului și culturii județului Gorj, inițiat de Consiliul Județean Gorj, în parteneriat cu 
Autoritatea Națională pentru Turism. Proiectul a avut drept obiective principale - dezvoltarea turismului, 
promovarea oportunităților turistice pe care le oferă  Județul Gorj, în scopul atragerii unui număr cât mai 
mare de turiști.  
 
De asemenea, autoritatea județeană a organizat, pe parcursul anului 2016, cu sprijinul şi cu participarea 
reprezentanților autorităților locale, instituțiilor publice și ai cultelor religioase, programe de comemorare 
dedicate memoriei eroilor României. Totodată, Județul Gorj a susținut cele mai bune performanțe prin 
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premierea personalităților care au contribuit la dezvoltarea societății, la promovarea Județului Gorj, atât 
în țară, cât și în străinătate sau care au obținut rezultate de excelență în diverse domenii de activitate.   
 
Urmărirea evenimentelor culturale desfășurate în anul 2016, se poate face prin accesarea link-utilor: 
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/29.01.2016/13.%20Hotarare%20Agenda%20Cult
urala%202016.pdf 
http://www.cjgorj.ro/ 
http://www.gorj-turism.ro/index.php/2016/09/27smului/ 
http://www.gorj-turism.ro/index.php/2014/09/vino-acasa-la-brancusi/ 
http://www.gorj-turism.ro/index.php/2016/07/bplc/ 
http://www.gorj-turism.ro/index.php/2016/09/managementul-destinatiilor-online-offline/ 
http://cult-ura.ro/jurnalisti-straini-invitati-la-sfarsitul-anului-in-gorj-de-ziua-mondiala-a-turismului-au-
cautat-solutii-pentru-o-mai-buna-promovare-a-judetului/ 
 Pentru marcarea evenimentelor de impact județean, culturale, istorice și ecumenice, s-a prevăzut în 
bugetul pe anul 2016, suma de 25.000 lei, fiind cheltuită până la data de 31.12.2016, suma de 21.150 lei. 
 
3. EDITARE ŞI TIPĂRIRE AGENDA CULTURALĂ 2015 ȘI CALENDARUL TÂRGURILOR ȘI PIEȚELOR 2016 
 
În bugetul propriu al Județului Gorj pe anul 2016, a fost prevăzută suma de 30.000 lei pentru realizarea a 
două broșuri, respectiv: ”Agenda Culturală a Județului Gorj pentru anul 2016” și ”Calendarul piețelor, 
târgurilor și bâlciurilor din Județul Gorj pentru anul 2016”. 
 
Pe baza programelor anuale ce cuprind manifestări cultural – ştiinţifice şi educative ale instituţiilor 
culturale subordonate, precum și unitățile administrativ-teritoriale din județul Gorj, s-a centralizat şi 
realizat la nivelul judeţului, agenda principalelor manifestări culturale denumită „Agenda Culturală a 
Județului Gorj pentru anul 2016”, unde Consiliul Județean Gorj și-a asumat rolul de coordonator, precum 
și de organizator al principalelor activități cu impact regional/național/internațional, alături de alte 
instituţii, asociaţii şi fundaţii de profil. „Agenda Culturală a Județului Gorj pentru anul 2016” a fost o lucrare 
bilingvă, fiind elaborată atât în limba română, cât și în limba engleză. 
 
Pentru anul 2016, “Agenda Culturală a Județului Gorj pentru anul 2016” a fost realizată  de către S.C. 
TIPOGRAFIA PROD COM S.R.L, în baza notei de comandă nr. 6633 din 24.05.2016, iar “Calendarul piețelor, 
târgurilor și bâlciurilor din județul Gorj pentru anul 2016” a fost realizat de către S.C. DARCOM S.R.L din 
Târgu-Jiu, Str. Unirii 21, CUI 2161720, în baza notei de comandă nr. 6634 din 24.05.2016. Aceste broșuri, 
în număr de 300 exemplare fiecare, au fost recepționate de către Comisia de recepție constituită conform 
Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Gorj nr. 248/16.05.2016. 
  
“Agenda Culturală a Județului Gorj pentru anul 2016” și ”Calendarul piețelor, târgurilor și bâlciurilor” 
din Județul Gorj pentru anul 2016”, au fost distribuite gratuit, după cum urmează:  

- consilii locale din județ (70 bucăți/broșură); 
- centre culturale din județul Gorj și directori de cămine culturale din Gorj ((70 bucăți/broșură); 

 

http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/29.01.2016/13.%20Hotarare%20Agenda%20Culturala%202016.pdf
http://www.cjgorj.ro/Date%20site/Sedinte%20Consiliu/29.01.2016/13.%20Hotarare%20Agenda%20Culturala%202016.pdf
http://www.cjgorj.ro/
http://www.gorj-turism.ro/index.php/2016/09/27smului/
http://www.gorj-turism.ro/index.php/2014/09/vino-acasa-la-brancusi/
http://www.gorj-turism.ro/index.php/2016/07/bplc/
http://www.gorj-turism.ro/index.php/2016/09/managementul-destinatiilor-online-offline/
http://cult-ura.ro/jurnalisti-straini-invitati-la-sfarsitul-anului-in-gorj-de-ziua-mondiala-a-turismului-au-cautat-solutii-pentru-o-mai-buna-promovare-a-judetului/
http://cult-ura.ro/jurnalisti-straini-invitati-la-sfarsitul-anului-in-gorj-de-ziua-mondiala-a-turismului-au-cautat-solutii-pentru-o-mai-buna-promovare-a-judetului/
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- instituții publice de cultură din subordinea Consiliului Județean Gorj (40 bucăți/broșură); 
- pentru promovarea turistică a evenimentului prevăzut în perioada: 19-21 august 2016, a celei de-a treia 

ediție “Vino acasă la Brâncuși!” (80 bucăți/broșură). 
 
U.A.T. - Județul Gorj, prin Consiliul Județean Gorj, a organizat în perioada 19-21 august 2016, cea de-a 
treia ediție a programului de promovare turistică ”Vino acasă la Brâncuși!” împreună cu: Autoritatea 
Națională pentru Turism; Primăria Municipiului Târgu-Jiu; Centrul Național de Promovare Turistică 
”Constantin Brâncuși” Târgu-Jiu; Primăria Orașului Novaci; Primăria Comunei Baia de Fier; Centrul 
Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj; Ansamblul Artistic Profesionist 
„Doina Gorjului” Târgu Jiu; Serviciul Public Județean  „Salvamont” Gorj; Școala Populară de Artă Târgu Jiu; 
Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefănescu”; Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului 
„Acasă la Brâncuși” ; Asociația „Trix Bike”; Asociația „ACS Raideri Târgu Jiu”; Asociația Concesionarilor 
Corneșul Mare Rânca; Centrul Național de Informare Turistică. 
 
În cadrul celei de-a treia ediție de promovare turistică ”Vino acasă la Brâncuși!”, U.A.T. - Județul Gorj, prin 
Consiliul Județean Gorj, a distribuit 80 de broșuri “Agenda Culturală a Judeţului Gorj pentru anul 2016” și 
80 de broșuri ”Calendarul piețelor, târgurilor și bâlciurilor din județul Gorj pentru anul 2016”.  
 
Cu ocazia desfășurării evenimentului: “Ziua Mondială a Turismului, ACASĂ LA BRÂNCUȘI”- “Redescoperă 
Gorjul turistic”, a fost organizat în data de 27.09.2016, au fost distribuite gratuit, un număr de 36 broșuri 
“Agende Culturale a Judeţului Gorj pentru anul 2016” și ”Calendarul piețelor, târgurilor și bâlciurilor” 
din Județul Gorj pentru anul 2016”. 
Un număr de 4 broșuri, “Agenda Culturală a Judeţului Gorj pentru anul 2016” și ”Calendarul piețelor, 
târgurilor și bâlciurilor” din Județul Gorj pentru anul 2016”, au rămas în cadrul Serviciului cooperare, 
dezvoltare regională și relații externe, Compartimentul parteneriate şi programe locale, până la predarea 
în arhiva instituției. 
 
 „Calendarul pieţelor, târgurilor şi bâlciurilor din Județul Gorj pentru anul 2016” a evidențiat cele mai 
importante pieţe, târguri şi bâlciuri care s-au organizat în cursul anului 2016 pe teritoriul judeţului Gorj. 
Acest calendar a avut o structură de prezentare a principalelor pieţe, târguri şi bâlciuri pentru fiecare 
localitate în parte, acestea fiind legate de marile sărbători creştine şi hramurile localităţilor şi bisericilor 
de pe raza localităților. „Calendarul pieţelor, târgurilor şi bâlciurilor din Județul Gorj pentru anul 2016”, a 
fost distribuit unităţilor subordonate pentru a se implica în organizarea de activităţi cultural-artistice în 
spaţiul de desfăşurare a pieţelor, târgurilor şi bâlciurilor. De asemenea, acest calendar a fost distribuit 
agenţilor economici şi unităţilor mass-media din judeţul Gorj care au interesul de a se implica în 
mediatizarea şi promovarea obiceiurilor, tradiţiilor şi culturii locale, cuprinzând informaţii referitoare la 
data, locaţia şi tipul de eveniment organizat.  
 
Pentru realizarea acestor două broșuri a fost cheltuită suma de 24.738, lei. 
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4. SERVICIILE DE  PUBLICITATE 
 
Potrivit legislaţiei în vigoare, respectiv Legea 215/2001, republicată și reactualizată, privind Administraţia 
publică locală, care invocă la „Secţiunea a 3-a”- Funcţionarea consiliului  judeţean, art. 94, alin. (1) 
„Consiliul judeţean se întruneşte în şedinţă ordinară în fiecare lună, la convocarea preşedintelui consiliului 
judeţean” şi art. 94, alin. (7) - „Ordinea de zi a şedinţei consiliului judeţean se aduce la cunoştinţa 
locuitorilor judeţului prin mass-media sau prin orice mijloc de publicitate”, Legea 544/2001 privind liberul 
acces la informaţiile de interes public, Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică, care invocă la art.7, alin. (1), lit. a –“Anunţul privind şedinţa publică se afişează la sediul autorităţii 
publice, inserat în site-ul propriu şi se transmite către mass-media, cu cel puţin 3 zile înainte de 
desfăşurare”, Legea nr. 98/2016 privind privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor 
de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, autorităţile administraţiei 
publice centrale şi locale alese sau numite, precum şi celelalte instituţii publice care utilizează resurse 
financiare publice, trebuie să respecte regulile şi să îndeplinească procedurile minimale aplicabile pentru 
asigurarea transparenţei decizionale în raporturile stabilite între ele cu cetăţenii şi asociaţiile legal 
constituite ale acestora. 
 
Pentru o informare rapidă şi cât mai corectă a cetăţenilor cu privire la activităţile desfăşurate de Consiliul 
Judeţean Gorj, în domeniile tehnic (executări lucrări drumuri, construcţii, alimentări gaze, apă etc.), 
economic (accesări fonduri structurale), social şi cultural, al cooperării interregionale şi stabilirii de relaţii 
externe, precum şi pentru a aduce la cunoştinţa opiniei publice hotărârile cu caracter normativ adoptate 
în cadrul şedinţelor ordinare şi extraordinare, UAT Județul Gorj a achiziționat servicii de publicitate media, 
care au asigurat transmiterea către opinia publică a informaților privind programele, proiectele, 
iniţiativele şi acţiunile desfăşurate în domeniile de activitate, respectiv tehnic, economic, dezvoltare şi 
cooperare regională, relații externe, cultură, sport, turism, educație, sănătate sau orice alte domenii de 
interes public. 
 
În scopul asigurării transparenței, pentru achiziția și realizarea serviciilor de informare, promovare şi 
publicitate a fost prevăzută în bugetul propriu al Județului Gorj pe anul 2016, suma de 310.000 mii lei. 
 
Din această sumă, în anul 2016, pentru serviciile de publicitate s-a cheltuit suma de 254.388 lei, conform 
contractelor media încheiate cu canalele media locală și regională. 
 

5. ANUNȚURI ÎN MONITORUL OFICIAL SAU COTIDIAN CENTRAL 
 
Potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si 
dezvoltarea carierei funcționarilor publici, Secțiunea 4 - Publicitatea concursului, art. 38 (înainte cu cel 
puțin 30 de zile de data stabilită pentru proba scrisă, pe baza avizului sau, după caz, cu dovada înștiințării 
Agenției, autoritatea ori instituția publică organizatoare a concursului are obligația asigurării publicității 
concursului, in condițiile legii) și art. 39, alin. 1 (anunțul privind concursul se publică de către autoritatea 
sau instituția publică organizatoare in Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, si într-un cotidian de 
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largă circulație, cu cel puțin 30 de zile înainte de data stabilita pentru proba scrisă), Consiliul Județean Gorj 
are obligativitatea publicării anunțurilor de recrutare și promovare a funcționarilor publici la nivelul 
aparatului de specialitate, în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a și într-un cotidian central de mare 
tiraj.  
 
Compartimentul de specialitate, din cadrul Consiliului Județean a publicat aceste anunțuri în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a și într-un Cotidian Central de mare tiraj, periodic sau ori de câte ori a fost 
necesar, respectând prevederile legale. 
 
Față de cele prezentate, a fost prevăzută în bugetul propriu al Județului Gorj pe anul 2016, suma de 
3.000,00 lei, inclusiv TVA. Din suma prevăzută cu această destinație în bugetul pe anul 2016, s-a cheltuit 
suma de 2.068,12 lei. 
 

6. ACHIZIŢII ABONAMENTE 2016 
 
Având în vedere prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, potrivit cărora 
funcţionarii publici şi aleşii locali au dreptul şi obligaţia de a-şi îmbunătăţi permanent pregătirea 
profesională, precum şi necesitatea informării permanente a conducerii Consiliului Judeţean Gorj, a 
direcţiilor de specialitate din aparatul propriu, cu privire la problemele din administraţia publică locală, 
evenimentele economice, social-politice şi culturale la nivel local, regional şi naţional, noutăţile tehnice şi 
legislative apărute în domeniile ce fac obiectul activităţii Consiliului Judeţean Gorj, precum și 
monitorizarea anunțurilor, materialelor informative și comunicatelor emise de către Consiliul Județean 
Gorj cu privire la: derularea unor acțiuni de interes public, implementarea proiectelor cu finanțare 
europeană, a anunțurilor privind organizarea procedurilor de ocupare a posturilor vacante, a activităților 
de mediu, a informării cetățenilor asupra programului de întrerupere a circulației pe drumurile județene 
etc., compartimentul de resort a achiziționat servicii de difuzare a presei și a publicațiilor de specialitate 
pentru anul 2016, cu respectarea prevederilor legale,  în vigoare. 
 
Pentru anul 2016, a fost prevăzut în bugetul propriu al Județului Gorj, suma de 29.387,75 lei, pentru 
achiziția de publicaţii şi reviste de specialitate. Din această sumă, s-a cheltuit, pe anul 2016, suma de 
23.998,91 lei. 
 
11. Transport public județean 

         Serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate ce se realizează printr-un 
număr de 104 trasee judeţene, trebuie să asigure cerinţele de deplasare ale cetăţenilor în interiorul 
judeţului, în funcţie de cererea de transport şi de capacitatea disponibilă.  
 În data de 22.08.2016 a fost organizată de către Agenţia pentru Agenda Digitala a României 
(A.A.D.R.),  instituţie publica de specialitate a administraţiei publice centrale, şedinţa de atribuire 
electronică a unor trasee cuprinse în Programul de transport public judeţean de persoane prin curse 
regulate valabil pentru perioada 2013- 2019. 
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  S-au atribuit licenţele de traseu pentru traseele cuprinse în Programul de transport public 
judeţean de persoane prin curse regulate valabil pentru perioada 2013- 2019, prin hotărâri ale Consiliului 
Judeţean Gorj. Au fost emise caietele de sarcini ale traseelor atribuite operatorilor de transport declaraţi 
câştigători şi au fost transmise în vederea eliberării licenţelor de traseu, către Autoritatea Rutieră 
Română- A.R.R Agenţia Gorj  .  

S-au eliberat un număr de 218 licenţe de traseu pentru serviciile de transport public judeţean de 
persoane  prin curse regulate speciale, trasee  care  deservesc în special transportul publicului călător 
din domeniul mineritului, petrolului şi învăţământului . 

 
12. Achiziţii publice şi relaţii contractuale 
În baza bugetului propriu al județului aprobat și a Programului achizițiilor publice, în cursul anului 2016, 
Consiliul Județean 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/procedură simplificată; 
- licitaţia deschisă; 
- negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare. 
Produsele/serviciile/lucrările a căror valoare estimată s-a încadrat în pragurile impuse s-au achiziționat 
direct, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
 
În funcție de procedurile inițiate, achizițiile publice din anul 2016 pot fi grupate astfel: 
 
1. Achiziții publice de PRODUSE: 
a) procedura „cerere de ofertă”/„procedură simplificată”: 
- Sisteme de climatizare a saloanelor din cadrul Secțiilor Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu, str. 
Progresului și str. Tudor Vladimirescu; 
- Furnizare „Carburanți auto prin intermediul bonurilor valorice”. 
b) procedura „licitaţie deschisă”: 
- "Furnizare produse lactate pentru elevi și preșcolari în perioada de școlarizare 2016-2020" pentru tot 
județul Gorj (acord-cadru pe 4 ani); 
-"Furnizare produse de panificație pentru elevi și preșcolari în perioada de școlarizare 2016-2020" pentru 
tot județul Gorj” (acord-cadru pe 4 ani); 
- Furnizare fructe proaspete în școli pentru elevii din clasele pregătitoare și clasele I-VIII în anul școlar 
2015-2016, pentru tot județul Gorj. 
 
2. Achiziţii publice de SERVICII: 
a) procedura „cerere de ofertă”/„procedură simplificată”: 
- 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;  

 



Consiliul Județean Gorj             Raportul Președintelui 2016 
 

 

61 

- Servicii informare, publicitate a activităţii Consiliului Judeţean Gorj prin intermediul  unui cotidian 
regional;  
- 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 radio; 
- Servicii realizare Documentații tehnico-cadastrale pentru drumuri județene; 
- Servicii proiectare - Amenajare saloane de urgență la Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, str. 
Progresului nr. 18; 
- Servicii de proiectare-faza DALI, pentru realizarea obiectivului de investiții "Reabilitarea energetică a 
Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu - locația str. Tudor Vladimirescu"; 
- Servicii proiectare - Consolidare terasamente pe DJ 675A, Km 1+100, comuna Licurici, județul Gorj; 
- Servicii proiectare - Consolidare terasamente pe DJ 675A, Km 11+500, comuna Bustuchin, județul Gorj; 
- Servicii proiectare - Reabilitare drum județean 673 ce traversează localitățile Slivilești, Șiacu, Bolboși, 
Igirosu, Borăscu, Calapăru, Turceni, Broșteni, până în DN 66 (E79), Județul Gorj; 
- Servicii de proiectare pentru realizarea obiectivului de investiții "Modernizare drum județean (605A), 
cu originea la limita cu județul Dolj, ce traversează localitățile Petrăchel, Dănciuleşti, Hălăngeşti, 
Rădineşti, Bibuleşti, Obârşia, până la limita cu județul Vâlcea"; 
- Servicii de proiectare pentru realizarea obiectivului de investiții "Modernizare drum județean (674B), ce 
traversează localitățile Negomir, Artanu, Valea Racilor, Raci, Nucetu, Baniu, Borăscu, Gura Menţi, Menţii 
din Dos, până la limita cu județul Mehedinți"; 
- Servicii de proiectare pentru realizarea obiectivului de investiții "Modernizare drum județean (675C) cu 
originea în DN 67B, ce traversează localitățile Târgu Logreşti, Popeşti, Bustuchin, Poiana Seciuri, Seciurile, 
Roşia de Amaradia, Becheni, Corşoru, Alimpeşti, Sârbeşti, Ciupercenii de Olteţ, până în DN 67"; 
- Servicii de proiectare-realizare documentație tehnico-economică - faza STUDIU DE FEZABILITATE pentru 
obiectivul de investiție "Modernizare drum judeţean (675C) cu originea în DN 67B, ce traversează 
localitățile Târgu Logreşti, Popeşti, Bustuchin, Poiana Seciuri, Seciurile, Roşia de Amaradia, Becheni, 
Corşoru, Alimpeşti, Sârbeşti, Ciupercenii de Olteţ, până în DN 67"; 
- Servicii de proiectare pentru realizarea obiectivului de investiții "Modernizare drum județean (605B) cu 
originea în DN 6B, ce traversează localitățile Brăteşti-Baloşani-Stejari-Popeşti Stejari-Piscoiu-Obârşia"; 
- Servicii de proiectare pentru realizarea obiectivului de investiții "Modernizare drum județean (675B), ce 
traversează localitățile Câmpu Mare-Albeni-Călugăreasa-Prigoria-Zorlești-Alimpești, până în DJ 675C"; 
- Servicii  de proiectare-realizare documentație tehnico-economică - faza STUDIU DE FEZABILITATE pentru 
obiectivul de investiție "Modernizare drum județean (675B), ce traversează localitățile Câmpu Mare-
Albeni-Călugăreasa-Prigoria-Zorlești-Alimpești, până în DJ 675C"; 
- Servicii de proiectare - Reabilitare DJ 674, Vlăduleni-Urdari-Turceni-Ionești-Limită județ Mehedinți, 
44+146 km (Km 0+000 - Km 44+146); 
b) Procedura „negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț”: 
- Servicii de proiectare pentru realizarea obiectivului de investiție - Refacere și consolidare terasamente 
pe DJ 675C, km 26+900 – km 28+000, sat Corșoru, comuna Alimpeşti, județul Gorj 
 
3. Achiziţii publice de LUCRĂRI: 
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a) procedura „cerere de ofertă”/„procedură simplificată”: 
- Execuție lucrări - Amenajare saloane de urgență la Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, str. 
Progresului nr. 18; 
- Execuție lucrări reparații curente interioare la Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu", 
comuna Runcu, județul Gorj. 
b) Procedura „negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ”: 
- Execuție lucrări - Consolidare terasamente pe DJ675C, km 19+000-19+170, respectiv, km 20+000-
20+400, comuna Roşia de Amaradia, judeţul Gorj; 
- Execuție lucrări - Refacere și consolidare terasamente pe DJ 675C, km 26+900 – km 28+000, sat Corşoru, 
comuna Alimpeşti, judeţul Gorj. 
 
13. Audit public 

Activitatea Compartimentului de Audit Public Intern  este reglementată de : Legea nr.672/2002, 
republicată, privind organizarea activităţii de audit public intern  în entităţile publice ; H.G.nr.1086/2013 
pentru aprobarea  Normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern şi Normele proprii 
de organizare a auditului public intern în cadrul Consiliului Judeţean Gorj, aprobate de Unitatea Centrală 
pentru Armonizarea Auditului Public Intern din cadrul  Ministerului Finanţelor Publice. 
 Auditul Public Intern reprezintă o activitate funcţional independentă şi obiectivă, de asigurare şi 
consiliere concepută să adauge valoare şi să îmbunătăţească activităţile entităţii publice; ajută entitatea 
publică să îşi îndeplinească obiectivele printr-o abordare sistematică şi metodică, evaluează şi 
îmbunătăţeşte eficienţa şi eficacitatea managementului riscului, controlului şi proceselor de guvernanţă. 
 Obiectivele principale în anul 2016 ale compartimentului de audit public intern au fost realizate 
integral, acestea referindu-se la: 
 - asigurarea auditului activităţilor desfăşurate în cadrul Consiliului Judeţean Gorj; 
 - asigurarea auditului activităţilor instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Gorj; 
 - asigurarea auditului ad-hoc la solicitarea ordonatorului principal de credite; 
 - misiuni de consiliere cu caracter informal; 
 - menţinerea şi îmbunătăţirea Sistemului de Management al Calităţii la nivelul Compartimentului 
de Audit Public Intern. 
 Misiunile de audit public intern pe anul 2016  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; 
 - misiunile recomandate de UCAAPI/compartimentul de audit public intern de la nivelul ierarhic 
superior; 
 - numărul activităţilor şi entităţilor publice din subordine; 
 - respectarea periodicităţii în auditare, cel puţin o dată la 3 ani; 
 - respectarea periodicității în evaluare, cel puțin o dată la 5 ani; 
 - eventualele recomandări ale Curţii de Conturi; 
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 - resursele de audit disponibile. 
 Descrierea activităţii. 
În cursul anului 2016 s-a efectuat evaluarea sistemului de control intern şi a activităţilor de planificare, 
angajare, lichidare, ordonanţare şi plata a cheltuielilor, a aprobării şi evidenţei angajamentelor bugetare 
şi legale, contabilităţii şi controlului financiar, a procesului bugetar, precum și activității specifice fiecărei 
instituții/compartiment astfel: 
- Direcția Comunitară Județeană de Evidență a Persoanelor Gorj – audit de 
regularitate/conformitate; 
- Școala Populară de Artă Tg-Jiu- audit de regularitate/conformitate; 
- Spitalul Județean de Urgență Tg-Jiu – evaluarea activității de audit intern; 
- Consiliul Județean Gorj – Compartimentul IT , audit de regularitate/conformitate; 
- Consiliul Județean Gorj – Compartimentul achiziții publice, relații contractual, audit de 
regularitate/conformitate; 
- Consiliul Județean Gorj – Compartimentul juridic-contencios , audit de regularitate/conformitate; 
- Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj – audit de 
regularitate/conformitate; 
- Spitalul Județean de Urgență Tg-Jiu – verificare tematică; 
- Spitalul de Pneumoftiziologie Runcu – verificare tematică; 
- Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Gorj – verificare tematică; 
- Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj – verificare tematică. 
 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. nr.923/2014 pentru aprobarea normelor metodologice generale referitoare la exercitarea 

controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care 
desfăşoară activitatea de control financiar propriu; 

- O.M.F.P. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii. 
- Legea nr.82/1991, legea contabilităţii, republicată; 
- O.M.F.P. nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea 

contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de 
aplicare a acestuia, cu modificările ulterioare; 

- Implementarea standardelor de control intern/managerial conform O.S.G.G. nr.400/2015 cu 
modificările ulterioare. 

 Pentru anul 2017 compartimentul de audit public intern are ca obiective prioritare, asigurarea 
misiunilor  de audit a activităţilor Consiliului Judeţean Gorj şi entităţilor publice din subordinea acestuia, 
audit ad-hoc şi a misiunilor de consiliere cu caracter informal. În activitatea sa, pentru anul 2017, 
compartimentul şi-a propus creşterea performanţei proprii prin abordarea auditului de 
conformitate/regularitate precum creşterea eficienţei şi eficacităţii activităţilor auditate la nivelul 
Consiliului Judeţean şi a entităţilor publice subordonate prin urmărirea implementării recomandărilor 
formulate. 
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 Auditul intern adoptă un proces permanent de supraveghere şi evaluare a eficacităţii globale a 
programului de calitate, prin acest proces se permit evaluări interne şi externe. Prin evaluări interne sunt 
instituite controale permanente, prin care șeful structurii de audit intern examinează eficacitatea 
normelor interne de audit pentru a verifica dacă procedurile de asigurare a calității misiunilor de audit 
sunt aplicate în mod satisfăcător, garantând calitatea rapoartelor de audit public intern.  Prin supervizarea 
misiunilor de audit intern se permite depistarea deficiențelor, îmbunătățiri necesare a viitoarelor misiuni 
de audit, precum și planificarea activităților de perfecționare profesională. 
Evaluările externe sunt efectuate de către  U.C.A.A.P.I.   prin structurile teritoriale. 
 Având în vedere prevederile H.G. nr.1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind 
exercitarea activităţii de audit public intern , compartimentul de audit public intern a elaborat norme 
proprii privind exercitarea auditului public intern la nivelul Consiliului Judeţean Gorj, acestea fiind avizate 
favorabil de către UCAAPI. 
 
14. Control intern 

Raportul privind controlul intern pe anul 2016 cuprinde o sinteză a stadiului implementării 
sistemelor de control intern/managerial la nivelul Unităţii Administrativ Teritoriale – Judeţul Gorj la care 
se exercită funcţia de ordonator principal de credite, instituţiilor subordonate şi operatorilor economici la 
care Unitatea Administrativ Teritorială – Judeţul Gorj este acţionar unic, precum şi principalele direcţii de 
acţiune în elaborarea şi implementarea politicii în domeniul sistemelor de control intern/managerial, în 
anul 2016.  

Cadrul legal existent prezintă controlul intern/managerial ca reprezentând ansamblul formelor de 
control exercitate la nivelul entităţii publice asupra utilizării fondurilor publice şi administrării 
patrimoniului public cu eficienţă, eficacitate şi economicitate şi stabileşte responsabilitatea 
conducătorului entităţii publice pentru dezvoltarea propriului sistem de control intern/managerial, prin 
implementarea standardelor de control intern/managerial. 
 Documentele de referinţă care au stat la baza organizării şi exercitării controlului 
intern/managerial, în principal, sunt următoarele: 
- Ordonanţa Guvernului (OG) nr.119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar 
preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
- Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;  
-  Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului 
intern/managerial al entităţilor publice cu modificările și completările ulterioare;  
- Ordinul ministrului finanţelor publice (OMFP) nr. nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice 
generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme 
profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar propriu. Obiectivele 
principale în anul 2016 ale compartimentului de control intern, prevăzute în Planul de control aprobat de 
Preşedintele Consiliului Judeţean Gorj, au fost realizate integral, acestea referindu-se la: 
- verificarea implementării recomandărilor trasate de echipa de audit intern şi Camerei de Conturi Gorj, 
urmare controalelor efectuate in anul 2015; 
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- respectarea prevederilor legale şi a reglementărilor interne cu privire la existenţa, integritatea, păstrarea 
şi utilizarea mijloacelor şi resurselor, deţinute cu orice titlu, şi modul de reflectare a acestora în evidenţa 
contabilă; 
- gradul de realizare a indicatorilor economico-financiari specifici activității, la nivelul operatorilor 
economici; 
- modul de respectare a dispoziţiilor legale referitoare la gestionarea mijloacelor materiale şi băneşti pe 
baza documentelor primare şi contabile;   
- modul de organizare şi efectuare a inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor 
proprii, precum şi valorificarea rezultatelor inventarierii,  
conform reglementărilor în vigoare. 
- modul de gestionare şi analiză a  riscurilor la nivelul instituţiei 
 În cursul anului 2016 s-au efectuat misiuni de control intern în baza Planului de control aprobat 
de Preşedintele Consiliului Judeţean Gorj, la următoarele entităţi publice: 
- Consiliul Judeţean Gorj; 
- Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj; 
- Spitalul Județean de Urgență Tîrgu-jiu; 
- Spitalul de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu – Comuna Runcu; 
- S.C.Intreprinderea de Drumuri și Poduri Gorj S.A;  
- S.C. Parc Industrial Gorj S.A;  
- Camera Agricolă Judeţeană Gorj. 
 S-a urmărit respectarea prevederilor actelor normative care reglementează domeniul controlat, 
constatându-se abateri cu privire la: 
 - neelaborarea Procedurii operaţionale privind activitatea de inventariere generală, contrulului 
financiar preventiv, angajarea,lichidarea, ordonanţarea, plata cheltuielilor şi evidenţa angajamentelor 
bugetare, managementului riscurilor; 
 - evidenţa unor bunuri materiale: 
- evaluarea   criteriilor de performanţă;   
- organizarea şi exercitarea controlului financiar de gestiune; 
 - organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv; 
 
Pentru abaterile constatate, s-au dispus măsuri de remediere care au fost aduse la îndeplinire şi transmise 
compartimentului de control intern.  
 Pentru anul 2017 compartimentul de control intern are ca obiective prioritare, realizarea 
misiunilor de control intern aprobate prin Planul de control pe anul 2017, aprobat de Preşedintele 
Consiliului Judeţean Gorj. În continuare, se impune un proces de comunicare şi învăţare, de experienţă 
acumulată, pentru a se obţine o garanţie rezonabilă cu privire la realizarea obiectivelor instituţiei. Extrem 
de important în demersul de a se ajunge la un management al riscurilor eficace este consolidarea 
permanentă a unei culturi a riscurilor în cadrul instituţiei. Controlul intern este un proces ce trebuie 
desfăşurat de toţi angajaţii instituţiei, coordonat de responsabilii tuturor compartimentelor din cadrul 
instituţiei, prin procedurile operaţionale de lucru, şi monitorizat in permanenţă de manager. Aplicarea 
procedurilor, politicilor, reglementărilor interne şi luarea deciziilor revine fiecărui angajat în parte. 
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15. Sănătatea şi securitatea muncii  
Această activitate este coordonată de către Comitetul de securitate şi sănătate în muncă numit în baza 
dispoziţiei nr. 225/2012 a  Preşedintelui C. J. Gorj privind reorganizarea Comitetului de securitate şi 
sănătate în muncă, la nivelul aparatului de specialitate al C. J. Gorj, cu atribuţiunile reieşite din Legea nr. 
319/2006 a Securităţii şi Sănătăţii în muncă şi Hotărârii de Guvern nr.1425/2006 pentru aprobarea 
normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii 319/2006. 
            În cadrul oricărui angajator, dacă realizarea securităţii şi sănătăţii în muncă este normal ca să revină 
factorilor de conducere şi de execuţie, se constată însă că ei nu pot dispune concomitent şi de o vedere 
de ansamblu şi de o informaţie completă asupra activităţii din unitate. În consecinţă, se consideră necesar 
crearea unor funcţii specializate, care să furnizeze datele necesare deciziei manageriale în domeniul 
securităţii şi sănătăţii în muncă, şi anume, desemnarea unui lucrător pentru SSM. 
           Atribuţiile serviciilor de prevenire şi protecţie sunt îndeplinite de lucrătorul desemnat care trebuie 
să aibă capacitatea şi aptitudinile necesare desfăşurării activităţilor de prevenire şi protecţie la nivelul 
angajatorului, să corespundă cerinţelor minime de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă: 
studii tehnice şi curs în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.  
            
          Principalele atribuţii ale lucrătorului desemnat, în acest domeniu, au presupus:  
 
 - cunoaşterea regulilor şi răspunderilor pentru asigurarea măsurilor de securitate şi sănătate în 
muncă, stabilite prin sistemul de reglementări legale, care au condus la fundamentarea deciziei 
angajatorului în privinţa politicii generale de prevenire a accidentelor şi bolilor profesionale;   
 - organizarea corespunzătoare a activităţilor de prevenire şi protecţie la nivelul angajatorului, care 
au condus la realizarea deciziei, la efectuarea unui control intern eficient, la o îndrumarea de specialitate 
privind instruirea şi informarea în domeniu;  
 - cunoaşterea şi verificarea modului de aplicare a măsurilor de prevenire a accidentelor de muncă 
şi bolilor profesionale – organizatorice şi tehnice – care au condus la realizarea deciziei, la realizarea 
securităţii muncii în organizarea şi desfăşurarea proceselor de muncă la toate locurile de muncă;  
 - cunoaşterea neconformităţilor în raport cu reglementările în vigoare în domeniul SSM, care au 
condus la fundamentarea deciziei privind planul de prevenire şi protecţie a muncii, întocmit pe baza 
evaluării riscurilor la locurile de muncă;  
 - cunoaşterea măsurilor privind protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor, primul ajutor la locul 
accidentului, care au condus la realizarea deciziei, la orientarea şi îndrumarea în domeniu, în scopul 
prevenirii accidentelor şi bolilor profesionale;  
 - cunoaşterea împrejurărilor şi cauzelor reale ale producerii evenimentelor-accident/accident de 
traseu/accident de circulaţie/incident periculos/boală profesională – care au condus la realizarea deciziei, 
la stabilirea corectă a măsurilor de prevenire a unor evenimente similare;  
 - cunoaşterea ansamblului de principii şi metode reunite într-o strategie globală pusă în aplicare 
în unitate pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă, care au condus la realizarea deciziei, la 
securitate maximă în cadrul managementului securităţii şi sănătăţii în  muncă. 
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           In principal, activităţile desfăşurate în acest sens, au fost următoarele: 
 1. să furnizez Comitetului de securitate şi sănătate în muncă toate informaţiile necesare, pentru ca 
membrii acestuia sa îşi poată da avizul în cunoştinţă de cauză; 
 2.  să asigur întrunirea Comitetului de securitate şi sănătate în munca ori de câte ori a fost necesar;  
 3. am stabilit, împreună cu preşedintele CSSM, ordinea de zi a fiecărei întruniri, cu consultarea 
reprezentanţilor lucrătorilor, cu cel puţin 5 zile înaintea datei stabilite pentru întrunirea comitetului;  
 4. Am verificat dacă CSSM –ul este legal întrunit;  
 5. am respectat procedurilor stabilite, iar pentru luarea deciziilor comitetul de securitate şi sănătate în 
muncă a convenit, prin votul a cel puţin doua treimi din numărul membrilor prezenţi;  
 6. am  comunicat comitetului de securitate şi sănătate în muncă punctul meu de vedere asupra plângerilor 
lucrătorilor privind condiţiile de muncă;  
 7. am informat comitetul de securitate şi sănătate în muncă cu privire la 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;  
 8. am supus analizei Comitetului de securitate şi sănătate în munca spre aprobare documentaţia 
referitoare la caracteristicile echipamentelor de muncă, ale echipamentelor de protecţie colectivă şi 
individuală, în vederea selecţionării echipamentelor optime, aprovizionării  si distribuirii acestora funcţie 
de obiectivele stabilite, prin politica managerială a C. J. Gorj; 
9. am realizat instruirea introductiv-generală la nivelul C.J. Gorj, urmată de testarea cunoştinţelor din 
domeniul SSM; 
10. am urmărit ca desfăşurarea instruirilor periodice să se desfăşoare la timp, în conformitate cu frecvenţa 
hotărâtă de C:S.S.M.; 
11. activitatea de informare cu privire la activitatea de SSM s-a făcut prin transmiterea prin poşta 
electronică, la fiecare angajat, materialele întocmite. 
 
                In anul 2016 am întocmit următoarele documente: 
a) Analiza identificării riscurilor profesionale (avizată de către membrii CSSM); 
b) Planul de prevenire şi protecţie pe anul 2016( avizat de către membrii CSSM); 
c) Planul tematic pentru efectuarea instruirii introductiv-generale de SSM pentru anul 2016(avizat 
de către membrii CSSM); 
d) Planul tematic pentru efectuarea instruirii de SSM pentru locul de muncă pentru anul 2016 (avizat 
de către membrii CSSM); 
e) Planul tematic pentru efectuarea instruirii periodice de SSM pentru anul 2016(avizat de către 
membrii CSSM; 
f) Normativul de acordare a echipamentului individual de protecţie(EIP 2016) (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 2016 nu am avut accidente de muncă. 

 



Consiliul Județean Gorj             Raportul Președintelui 2016 
 

 

68 

16. Promovarea imaginii  
Consiliul Județean Gorj s-a implicat activ în promovarea și diseminarea activităților desfășurate  la 

nivelul instituției. 
Relația cu mass-media și asigurarea accesului la informațiile de interes public referitoare la 

acțiunile și activitățile Consiliului Județean Gorj a fost asigurată prin intermediul Biroului de presă și a 
purtătorului de cuvânt. 
 Activitatea Biroului de presă s-a desfășurat potrivit atribuțiilor stabilite și a Regulamentului de 
organizare și funcționare a Consiliului Județean Gorj, cu respectarea prevederilor Legii 544/2001 privind 
accesul liber la informațiile de interes public și a H.G. 123/2002 privind aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a L 544/2001.Promovarea și comunicarea publică prin intermediul presei locale și naționale a 
avut caracter prioritar, în scopul de a informa cetățenii despre stadiul proiectelor derulate la nivelul 
autorității județene și a instituțiilor aflate în subordinea acesteia. 
 Astfel, pe parcursul anului 2016, Biroul de presă din cadrul Consiliului Județean Gorj, prin 
intermediul purtătorului de cuvânt,  a asigurat:  
 -actualizarea permanentă a bazei de date prin emiterea și centralizarea acreditărilor 
reprezentanților mass-media local și centrală; 
 -organizarea conferințelor de presă și convocarea jurnaliștilor acreditați pe lângă Consiliul 
Județean Gorj în vederea participării la acestea; 
 -pregătirea și redactarea comunicatelor de presă și a informărilor de presă remise de instituție; 
 -facilitarea întâlnirilor zilnice dintre reprezentanții mass-media și președintele Consiliului 
Județean Gorj pentru acordarea declarațiilor de presă; 
 - emiterea punctelor de vedere sau a răspunsurilor din partea instituției ca urmare a  solicitărilor 
formulate de reprezentanții mass-media; 
  -informarea jurnaliștilor (email și telefonic)  privind organizarea și desfășurarea ședințelor lunare 
sau extraordinare ale Consiliului Județean Gorj, comisiilor și activităților publice organizate pe parcursul 
anului la nivelul autorității județene; 
 - actualizarea permanentă a site-ul Consiliului Județean Gorj prin publicarea  a comunicatelor/ 
informărilor de presă și a diferitor informații de interes public.  
 
 În scopul informării prompte a cetățenilor și opiniei publice, comunicarea instituțională s-a axat, 
în principal, pe declarații de presă acordate aproape zilnic, de către președintele și vicepreședinții 
Consiliului Județean Gorj, în calitate de comunicatori principali ai instituției. 
 Pe parcursul  anului  2016, la nivelul Biroului de presă,  a fost emis un număr de 74 de comunicate 
și informări de presă referitoare la acțiuni și activități derulate de autoritatea județeană, instituțiile 
subordonate și președintele Consiliului Județean Gorj. 
  Periodic, au fost organizate conferințe de presă, în cadrul cărora au fost prezentate mape de presă 
cu subiectele de actualitate abordate, cum ar fi: 

- Deschiderea activității Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Bustuchin, 
- Exercițiu de salvare din mediu acvatic în condiții de iarnă și temperaturi foarte scăzute, organizat 

de Serviciul Public Salvamont Gorj, 
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- Programul cultural ”Anul Brâncuși” în Gorj; Programul manifestărilor dedicate ”Zilei Naționale 
Constantin Brâncuși”, 

- Închiderea proiectului ”Optimizarea capacității de intervenție în situații de urgență în Regiunea 
Sud-Vest Oltenia”, 

- Demararea acțiunilor privind ”Luna Curățeniei”, Campania ”Luna plantării arborilor”, 
- Sesiunea Națională de Rapoarte Arheologice, cea de-a 50-a ediție; 
- Promovarea județului Gorj la prima ediție a Târgului de Turism al Olteniei de la Craiova, 
- Festivalul RomânIa Autentică, Festivalul Internațional de Folclor; 
- ”Vino acasă la Brâncuși”, cel mai bun proiect de promovare a unei destinații turistice , 
- Promovarea județului Gorj la cea de-a 33-a ediție a Târgului de Turism al României etc. 
- Proiect cultural-cinematografic ” Omagiu Lui Brâncuși” 
- Măsuri întreprinse pentri asigurarea circulației în condiții de siguranță pe rețeaua de drumuri 

publice județene în perioada de iarnă, 
Participările la emisiuni și intervențiile publice au avut loc la: Televiziuni locale: TV SUD, GORJ  TV, 

ACCENT TV, ACCES TV, TELE 3, N-SAT; Radiouri locale: RADIO OMEGA, RADIO INFINIT, RADIO TG-JIU, 
RADIO ACCENT; Presa scrisă locală: GORJEANUL, GORJ-DOMINO, PANDURUL GORJ EXCLUSIV, IMPACT ÎN 
GORJ, VERTICAL, etc; Radiouri regionale: RADIO OLTENIA CRAIOVA; Radiouri naționale: RADIO ROMÂNIA 
ACTUALITĂȚI, RADIO TRINITAS, ANTENA SATELOR prin intervenții radiofonice în cadrul buletinelor de știri; 
Radiouri internaționale: RADIO ROMÂNIA INTERNAȚIONAL; Cotidian regional: GAZETA DE SUD, Televiziuni 
regionale: TVR CRAIOVA. 

Pe parcursul anului 2016, subiectele abordate și reflectate de mass-media locală, privind activitatea 
președintelui Consiliului Județean Gorj  și a aparatului permanent de lucru, în principal, s-au referit la: 
 Cultură/turism/ sport/educație: 

-Programul cultural ” Anul Brâncuși în Gorj” , dedicat împlinirii a 140 de ani de la nașterea sculptorului 
Constantin Brâncuși;  
-Protocolul de înfrațire a Județului Gorj cu Raionul Sângerei din Republica Moldova; 
- Înființarea Muzeului Național ”Constantin Brâncuși” la Târgu Jiu, 
-promovarea potențialului turistic și cultural al județului Gorj la Târgul de |Turism al Olteniei, Târgul de 
Turism al României, Târgul Internațional de Turism al Varșovia; 
-Organizarea evenimentului de promovare turistică  a județului Gorj și a în special a zonei montane Rânca, 
“TRANSALPINA BIKE FEST”- ” Vino acasă la Brâncuși” 
-Promovarea Județului Gorj, cu ocazia marcării Zilei Mondiale a Turismului, eveniment organizat de către 
Consiliul Județean Gorj; 
-Festivalul ” RomânIa autentică”- Ziua Universală a Iei Românești-prima ediție; 
-Festivalul International de Folclor organizat de către Consiliul Județean Gorj în perioada 20-21 august 2016; 
-Festivalul ” Maria Lătărețu”; 
-Conferința națională  ”Managementul destinațiilor: online și offline”, realizată de Cosniliul Județean Gorj 
în parteneriat cu Autoritatea Națională pentru Turism; 
-Proiectul de promovare culturală a județului Gorj, ” Omagiu lui Brâncuși”, realizat în parteneriat cu Primăria 
Peștișani; 
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-Premierea elevilor care au participat la concursul desfășurat în cadrul proiectului “Planeta vitaminelor”, 
finanțat din fonduri europene, în parteneriat cu APIA Gorj și Inspectoratul Școlar Județean Gorj; 
-Premierea de Către Consiliul Județean Gorj a celor mai buni sportive ai anului; 
-Sărbătorirea Zilei Copilului la Consiliul Județean Gorj; 
-Reabilitarea Casei ”Iosif Keber„ din Târgu Jiu;                                                                                                                                            - 
- Participarea oficialilor CJG la inaugurarea Muzeului Tezaurului BNR de la Mănăstirea Tismana.  
-Acordarea de diplome pentru tinerii participanți la  Tabăra Internațională de la  Tismana; 
-Manifestări naționale, evocatoare și cultural-istorice; 
- Complex de manifestări dedicate Sărbătorilor de iarnă; 
 

 Sănătate:  
-Obținerea acreditării Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu; 
-Încheierea  contractului de lucrări nr. 840/20.01.2016 (proiectare și execuție), în valoare de 1.899.300,00 
lei și  demararea lucrărilor  în luna mai 2016 pentru amenajarea unui nou spațiu administrativ la Spitalul 
Județean de Urgență Târgu-Jiu, str. Progresului nr.18; 
 
-Dotarea cu stație nouă de sterilizare  și aparat de rezonanță magnetică nucleară a Spitalului Județean de 
Urgență Târgu-Jiu; 
- Încheierea  contractului  nr. 11233/07.09.2016 având ca obiect elaborarea documentației tehnico-
economice - faza D.A.L.I., în valoare de 3.456,00 lei, pentru montarea de sisteme de avertizare pat bolnav 
la Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu; 
- Proiectul privind amenajarea saloanelor de urgenţă la Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu; 
- Reabilitarea termoenergetică a Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu; 
- Încheierea contractului de lucrări (proiectare și execuție) nr.7431/10.06.2016, în valoare de 195.066,42 
lei și ulterior recepția lucrărilor pentru un nou sistem de încălzire  la secţia Dermato - venerice din cadrul 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu, locaţia str. A.I.Cuza; 
-Extinderea și modernizarea Secției Ortopedie – Traumatologie, reabilitare tablouri electrice săli de 
operații chirurgie, Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, str. Tudor Vladimirescu, nr. 32 
- Încheierea contractului de lucrări nr. 10.489/22.08.2016, în valoare de 2.399.160,00 lei, pentru Lucrări 
de reparații curente interioare la Spitalul de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu”, comuna Runcu, 
județul Gorj; 
-Alocarea sumei de 300.000,00 din  bugetul propriu al Județului Gorj pe anul 2016,  pentru realizarea 
Obiectivulu                    de investiție ” Ascensor persoane - Spitalul de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu, 
comuna Runcu, Județul Gorj”. 
 
 Administrație publică locală/Infrastructură/ Economie-finanțe:  

-Participarea primarilor la Forumul Administrației Publice Locale; 
-Alocarea de fonduri pentru primăriile afectate de inundații; 
-Colaborarea dintre Consiliul Județean Gorj și reprezentanții primăriilor din județ, privind modernizarea 
rețelei de drumuri juțene, derularea investițiilor pe fonduri europene etc;  
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- Reabilitarea drumului ce face legătura între localitățile Slivilești și Turceni, cu fonduri obținute de la 
Ministerul Dezvoltării Regionale, Adminsitrației Publice și Fonduri Europene 
-Reabilitare drumuri județene DJ 675 C și DJ 675 B; Reabilitare drumurilor județene Logrești-Alimpești și 
Câmpu Mare-Alimpești; reabilitarea drumului județean care face legătura între Cloșani și Valea Mare; 
-Alimentarea cu apă potabilă a localităților județului; 
-Reabilitarea cu fonduri de la bugetul Consiliului Județean Gorj  a drumului județean dintre Câlnic și 
Șomănești, 
- Demersuri privind obținerea de fonduri europene  pentru extinderea Centrului SC pt. Educație Incluzivă; 
-Demersuri privind atragerea de investitori în județul Gorj pentru crearea de noi locuri de muncă;  
-Preluarea unor active de la Uzina  Mecanică Sadu II, în vederea extinderii Parcului Industrial Bumbești Jiu;                                
-Majorarea capitalului social la Parcul Industrial de la Bumbești-Jiu;                                                                                                                            
-Aprobarea contului de execuție a bugetului Județului Gorj precum și aprobarea bugetului de venituri și 
cheltuielia  județului Gorj;                                                                                                                                                                                                                  
-Demersurile întreprinse de președintele Consiliului Județean Gorj la Compania Națională de Investiții, 
MDRAP-FE și alte ministere de resort pentru atragerea de fonduri europene și alte surse de finanțare în 
vederea realizării de investiții la nivelul județului Gorj 
-Demersuri privind menținerea locurilor de muncă a angajaților Petrofrag întâlnirea reprezentanților CJG 
privind cazul Petrofag; 
 
 Relații externe 
- Vizita de documentare a ambasadorului Marii Britanii în România, Excelența Sa, Paul Brummell,  
- Primirea vizitei  a Excelenței Sale, dl. Valeriu Arteni, ambasador al României în Vietnam; 
- Primirea vizitei ministrului consultant pe probleme de afaceri al Ambasadei Cehiei în România, 

dl. Milan Peprnik,    
Luând în considerare necesitatea difuzării rapide a informației, în scopul informării corecte și prompte dar 
și a creșterii vizibilității, principalele acțiuni organizate sau derulate în parteneriat cu alte instituții publice 
și  participările reprezentanților Consiliului Județean Gorj  la diferite evenimente locale sau naționale, au 
fost prezentate atât pe site-ul instituției cât și pe pagina de Facebook- Consiliul Județean Gorj- UAT Județul 
Gorj. 
De asemenea, conform atribuțiilor prevăzute în cadrul Cabinetului președintelui Consiliului Județean Gorj, 
la nivelul Biroului de presă au mai fost asigurate: 
- redactarea discursurilor, mesajelor sau cuvântărilor preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj, cu diferite 
ocazii de interes local, regional, național și internațional; 
- formularea și transmiterea corespondenţei de protocol și traducerea acesteia  de către Cabinetul 
Preşedintelui;  
- coordonarea organizării a diferitor acțiuni inițiate de Consiliul Județean Gorj, la nivel intern și extern; 
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III. CULTURĂ  
 
1. Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” Târgu Jiu 

Anul 2016 marchează, pentru „Doina Gorjului”, şirul a 12 luni de activitate susţinută, bogată în 
realizări şi cu adevărat profesionistă. 
 Putem spune că „Doina Gorjului” se prezintă „la raport” cu rezultate de excepţie, iar meritul este 
incontestabil al artiştilor ansamblului, care ştiu să pună în valoare zestrea folclorică din diversele zone 
etnofolclorice şi, mai mult de atât, să dea valoare interpretării. 
 Este, de asemenea, meritul Consiliului Judeţean Gorj care susţine această instituţie de spectacole. 
„Doina Gorjului” şi-a câştigat demult statutul de brand naţional, statut pe care trebuie să-l confirme şi să-
l argumenteze prin ceea ce face. 
 O retrospectivă sumară a activităţii anului 2016 denotă clar că s-a muncit mult, s-a acţionat corect, 
iar rezultatele au fost pe măsură. 
 Ca în fiecare an, primele două luni ale lui 2016, respectiv ianuarie şi februarie, au fost dedicate 
repetiţiilor. 
 Aceste repetiţii presupun aducerea în scenă a unor piese noi, deopotrivă vocale, instrumentale, 
cât şi coregrafice, dar şi readucerea unor creaţii mai vechi, din activitatea anilor anteriori. 

 
  Ianuarie 2016  

De fiecare dată începutul de an, respectiv luna ianuarie înscrie în calendar două evenimente 
importante. Astfel, 15 ianuarie este ziua de naştere a poetului nepereche al neamului românesc – Mihai 
Eminescu şi, mai mult de atât, Ziua Culturii Naţionale, iar 24 ianuarie ne aduce aminte de Unirea Mică sau, 
altfel spus, Unirea Moldovei cu Ţara Românească, sub oblăduirea aceluiaş domnitor – Alexandru Ioan 
Cuza. 
 Ambele au solicitat o prezenţă activă a ansamblului nostru. Pe 15 ianuarie, în parteneriat cu 
CJCPCT Gorj am organizat un spectacol de muzică(romanţe) şi poezie din creaţiile lui Mihai Eminescu. 
 La 24 ianuarie am fost prezenţi, alături de celelalte instituţii de cultură, la manifestările din Piaţa 
Prefecturii, organizate de Consiliul Judeţean Gorj în parteneriat cu Consiliul Local şi Primăria Municipiului 
Tg-Jiu. 
 Pe lângă cele două manifestări, luna începutului de a mai cuprins prezenţa ansamblului nostru la 
Târgul Internaţional de Turism de la Viena-Austria. 
 
 Februarie 2016  

Ziua de 3 februarie înseamnă, pentru ansamblul nostru, de 13 ani încoace, o comemorare tristă – 
a morţii profesorului Liviu Dafinescu, fostul director al ansamblului „Doina Gorjului”, cel care a plecat la 
Ceruri prea devreme şi de numele căruia se leagă revigorarea activităţii ansamblului după Revoluţia din 
1989. 
Tristeţea începutului de februarie a fost „atenuată” de sărbătoarea iubirii. Astfel, de Dragobete, de Ziua 
Îndrăgostiţilor, ansamblul nostru a susţinut un spectacol perechilor(familiilor) din municipiu care au 
împlinit cincizeci de ani de căsnicie. De asemenea, pe 24 februarie am fost prezenţi la Drobeta Turnu 
Severin cu un spectacol de Ziua Îndrăgostiţilor. 
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 Alte acţiuni ale ansamblului, respectiv spectacole în cursul lunii februarie 2015 au mai avut loc: 
- La Rânca în 26 februarie, la invitaţia Sindicatului cadrelor medicale, cu prilejul „Cupei Sănătăţii” 

la ski. 
 

 Martie 2016  
Mărţişorul şi Ziua de 8 Martie au prilejuit prezentarea la Tg-Jiu a unui spectacol în premieră 

dedicat femeilor. 
 Acelaşi spectacol a fost prezentat în data de 6 martie la Turceni. 
Ziua de 19 martie 2016 coincide cu prezenţa ansamblului nostru la Craiova la prima ediţie a Târgului de 
Turism din Oltenia. 
  
 Aprilie 2016  
 A fost o lună plină în cadrul căreia, între altele, a trebuit să facem faţă următoarelor manifestări: 
- 8 aprilie – Ziua Internaţională a Rromilor sărbătorită la Tg-Jiu pe Insuliă. Între alte acţiuni s-a înscris un 

spectacol al Ansamblului Artistic Profesionist „Doina Gorjului”. 
- 23 aprilie am fost prezenţi, ca şi în anii anteriori, cu un spectacol la Ţicleni, de Sfântul Gheorghe. 
- În 24 aprilie am răspuns invitaţiei Primăriei din Drobeta Turnu Severin cu un spectacol la Zilele 

municipiului. 
Deloc întâmplător, lista acţiunilor din aprilie 2016 o vom completa cu un eveniment de răsunet: 

- Festivalului dansului şi portului popular pentru copii şi tineret „Memorial Liviu Dafinescu”, ediţia a XIII-
a. Faza finală(judeţeană) a acestei competiţii a avut loc în perioada 22-24 aprilie 2015. 

   
 Mai 2016  
 Luna mai este, prin tradiţie, o lună foarte bogată în evenimente culturale. 
 „Doina Gorjului” şi-a înscris în palmares următoarele: 
- 8 mai – Spectacol la Dănciuleşti. 
- 9 mai – Piaţa Prefecturii, la manifestările ocazionate de Ziua Europei. 
- 15 mai – Spectacol la Novaci în cadrul Festivalul cântecului, jocului şi portului popular ciobănesc 
„Urcatului oilor la munte”. 
- 20 mai – spectacol pe Insuliţă în cadrul Zilelor Municipiului Tg-Jiu. 
  
 Iunie 2016 
 În prima parte a acestei luni am fost oarecum blocaţi în ceea ce priveşte spectacolele, întrucât au 
avut loc alegerile locale. 
 Pentru prima dată de la Revoluţie încoace s-a interzis organizarea de manifestări 
culturale(spectacole) în perioada campaniei electorale. 
 Ulterior, după desfăşurarea alegerilor, ne-am înscris în palmares următoarele:  
- 15 iunie – spectacol la Ţânţăreni – Festival de romanţe. 
- 19 iunie – Imn în „Câmpia Soarelui” la Padeş.  Complex de manifestări la Padeş în contextul comemorării 
Revoluţiei de la 1821 condusă de Tudor Vladimirescu. 

- 19 iunie – spectacol la Rovinari. 
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 - 24 iunie – Complex de manifestări la Tg-Jiu şi Hobiţa de Ziua Iei. 
- 26 iunie – Spectacol la Bucureşti, în Parcul Cişmigiu în cadrul Festivalului Internaţional de Folclor. 

 - 30 iunie – spectacol la Căpreni – Zilele Comunei. 
 
 Iulie 2016 
 Ca şi în anii anteriori această lună a fost alocată concediului de odihnă. 
 Chiar şi în concediu am fost prezenţi la următoarele manifestări: 
- 29 iulie – Ziua Imnului României- manifestare desfăşurată în Piaţa Prefecturii. 
- 30 iulie – Festivalul Tineretului, la Godineşti. 
 
 August 2016 
 Manifestarea de căpătâi a acestei luni a fost Festivalul Internaţional de Folclor(22 august -26 
august). 

Dincolo de acest festival, „Doina Gorjului” a fost prezentă după cum urmează: 
- 6 august – sărbătoare religioasă „Schimbarea la faţă” – manifestări folclorice la Tg-Logreşti ce au inclus 
şi prezenţa „Doinei Gorjului”. 
- 14-15 august – Festivalul cântecului, jocului şi portului popular gorjenesc de la Tismana. Ansamblul 
„Doina Gorjului” a avut un rol primordial în desfăşurarea întregului festival,   atât în desfăşurarea 
concursului, dar a susţinut şi un spectacol în târgul de la Tismana. 
- 15 august – spectacol la Ticleni. 
 - 19-21 august – Festivalul Transalpina – „Doina Gorjului” a fost organizatorul principal  
- 29 august  - spectacol la Tg-Cărbuneşti – Zilele oraşului. 
  
 Septembrie 2016 
- 8 septembrie – spectacol la Băleşti – Zilele comunei. 
- 11 septembrie – spectacol la Motru – Zilele municipiului. 
- 15 septembrie – spectacol la Teatrul de Vară – aniversare Radio Accent. 
 - 18 septembrie - spectacol la Baia de Fier în cadrul Festivalului Pastoral „Coborâtul oilor de la munte”. 
- 18 septembrie – spectacol la Baia de Aramă – Zilele oraşului. 
- 25 septembrie – spectacol la Bucureşti în cadrul manifestărilor organizate de Liga „Fiii Gorjului” din 
Bucureşti. 
- 29 septembrie – spectacol pe Insuliţă pentru persoanele de vârsta a treia. 
- 30 septembrie – spectacol la Rovinari – Zilele oraşului. 
  

Octombrie 2016 
 De fiecare dată, această lună este dedicată, înainte de toate „preparativelor” Festivalului naţional 
al cântecului popular românesc „Maria Lătăreţu” ce se desfăşoară în noiembrie. 
 Astfel, se popularizează regulamentul festivalului, se stabilesc invitaţii, se execută grafica pentru 
afişe, banere, etc. 
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 Au existat însă şi evenimente ce au impus prezenţa „Doinei Gorjului”, cu spectacole în judeţ la 
invitaţia unor Consilii Locale. Menţionăm prezenţa „Doinei Gorjului” în data de 7 octombrie la Calafat, la 
Zilele municipiului. 
 
 Noiembrie 2016 
 Manifestarea de căpătâi a acestei luni, cu rezonanţe pe plan naţional şi chiar intenaţional, a fost 
Festivalul Cântecului Popular Românesc „Maria Lătăreţu”(ediţia a XXIII-a), desfăşurat în perioada 7 – 10 
noiembrie 2016. 
 Festivalul, printre cele mai mari de profil din România, a fost şi rămâne o rampă adevărată pentru 
lansarea tinerelor talente în domeniul interpretării cântecului popular românesc. 
 Dovada de necontestat în sensul acesta o constituie numărul mare de concurenţi prezenţi la 
startul concursului şi în 2016, cât şi valoarea câştigătorilor premiilor festivalului. 
 Dar şi alte manifestări culturale au solicitat prezenţa „Doinei Gorjului” cu spectacole, astfel încât 
putem spune că noiembrie a fost o lună plină. 

Între acestea face nostă distinctă participarea ansamblului la Târgul Internaţional de Turism de la 
Varşovia, unde a reprezentat cu cinste Gorjul şi România. 

În 13 noiembrie, imediat după Festivalul „Maria Lătăreţu” a trebuit să fim prezenţi la  Bucureşti  la 
Târgul Naţional de Turism(ediţia de toamnă), în cadrul căruia, ca şi în primăvară,  Gorjul s-a bucurat de o 
prezenţă vie, de un real succes. 
 În fine, nu putem încheia prezentarea evenimentelor lunii noiembrie 2016 fără a vorbi de  
spectacolul de Sf. Andrei, de la Pocruia – Tismana, care, ca şi multe altele, a devenit o tradiţie. 
 
 Decembrie 2015. 
 Această lună debutează cu o zi sfântă pentru neamul nostru românesc, Ziua Naţională a României. 
 De câţiva ani buni încoace Consiliul Local şi Primăria Municipiului Tg-Jiu, în parteneriat cu Consiliul 
Judeţean Gorj, cu sprijinul altor instituţii, i-au obişnuit pe târgujieni cu manifestări de amploare care, 
dincolo de Sărbătoarea Naţională, marchează şi începutul sărbătorilor de iarnă. 
 În continuare pe tot parcursuln lunii decembrie Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” a 
fost implicat în nenumărate evenimente culturale ce s-au organizat si în 2016 ca şi în anii anteriori, cu 
prilejul sărbătorilor din calendarul acestei luni. 
 Între acestea, merită evidenţiat parteneriatul cu Ansamblul Folcloric „Maria Tănase” din Craiova, 
ce a inclus un schimb de spectacole între Tg-Jiu şi Craiova. 
  
2. Biblioteca Judeţeană „Christian Tell” Gorj   

Biblioteca Judeţeană “Christian Tell” Gorj, instituție publică în subordinea Consiliului Judeţean 
Gorj, funcţionează în baza legii 334/2002 a bibliotecilor şi îndeplineşte funcţia de bibliotecă publică pentru 
comunitatea gorjeană. Misiunea asumată a Bibliotecii Județene “Christian Tell” Gorj este de a deveni 
principalul centru de resurse informaționale dedicat dezvoltării durabile a comunității gorjene, care 
susține într-un mod profesional și nediscriminatoriu, prin profesionalismul bibliotecarilor, dezvoltarea 
personală a concetățenilor săi.    
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Rezultatele obținute în urma activităților desfășurate în anul 2016 au contribuit la  atingerea 
obiectivelor Strategiei de dezvoltare a sistemului judeţean de biblioteci publice din judeţul Gorj 2014-
2020, adoptată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 34/2013, parte a Strategiei de dezvoltare 
durabilă a județului Gorj 2011-2020. 

Unul dintre obiectivele strategice importante ale managementului este Dezvoltarea Bibliotecii 
Județene ,,Christian Tell ” Gorj sub toate aspectele instituționale – infrastructură, resurse umane, colecții, 
servicii. În acest scop s-au alocat importante resurse pentru dezvoltarea continuă a colecțiilor bibliotecii, 
pentru comunicarea acestora către public și pentru dezvoltarea de servicii noi  în cadrul programelor  și 
proiectelor destinate comunității.  

La sfârșitul anului 2016, colecțiile bibliotecii cuprind 313.513 documente și au fost dezvoltate pe 
criterii care   reflectă nevoile beneficiarilor de servicii. Politica de achiziții a fost structurată  cu prioritate 
pe nevoile copiilor și tinerilor – bibliografie școlară, noutăți editoriale (literatură pentru tineri și 
adolescenți),  achiziții de documente specifice pentru ludotecă, dar nu au fost neglijate nici interesele 
celorlalte categorii de persoane care frecventează biblioteca. În acest an, colecțiile bibliotecii s-au 
dezvoltat cu 7978 documente, din care 7258 din finanțare publică prin alocarea din bugetul aprobat de 
Consiliul Județean Gorj a sumei de 225.000 lei,  necesare completării colecțiilor cu noutăți editoriale, 
achiziții de documente de bibliotecă destinate grupurilor țintă care frecventează biblioteca (copii, inclusiv 
pentru ludotecă, tinerii). Din donații și depozitul legal, colecțiile noastre s-au îmbogățit cu 720 documente. 

 Serviciile tradiționale de bibliotecă (împrumut la domiciliu, consultarea documentelor în sălile de 
lectură) au avut 8256 beneficiari în 2016, din care 2880 au fost copii, 2421 adolescenți și tineri, 2907 adulți.  

Pagina web a instituției – www.bibliotell.ro a fost reconfigurată pentru o mai bună prezentare a 
serviciilor oferite. Colecțiile noastre sunt promovate la rubrica, actualizată cu regularitate, Cufărul 
bibliotecii. Site-ul este actualizat în secțiunea noutăți cu articole referitoare la activitățile desfășurate 
(anunțuri de evenimente, articole și imagini după evenimente). Secțiunea de noutăți cuprinde inclusiv 
articole despre evenimentele culturale locale, organizate de terți, ceea ce a crescut numărul accesărilor 
site-ului nostru. De asemenea, site-ul oferă acces la catalogul electronic al bibliotecii, facilitând 
utilizatorilor noștri utilizarea de la distanță a serviciilor oferite. Trebuie să spunem că anul  acesta, site-ul 
propriu a atins o cifră record de vizitatori: 96.285. 

 
Programele și proiectele propuse în anul 2016 au fost numeroase și diverse, iar răspunsul 

publicului nostru a fost unul bun, 13.456  de persoane au participat la cele 115 programe și proiecte 
propuse. Activitățile din cadrul programelor și proiectelor au fost 286 și s-au adresat cu precădere 
categoriilor de vârstă care sunt o prioritate pentru managementul bibliotecii, dar și pentru strategia 
culturii la nivel național – copiii și tinerii.  Statistic vorbind, principalii beneficiari ai noilor servicii de 
bibliotecă oferite au fost copii şi tinerii, categorii care răspund foarte bine provocărilor pe care 
bibliotecarii le-au lansat (55 programe și proiecte pentru copii, cu 143 de activități, la care au participat 
4917 copii, 22 programe cu 86 activități la care au participat 5220 persoane tinere).  De asemenea, o 
categorie importantă de beneficiari ai serviciilor noastre au fost seniorii din comunitate pentru care am 
propus cursuri de alfabetizare digitală, de utilizare a rețelelor de socializare, cursuri de limbi străine. 
Pentru că am încercat să creăm o punte între generații, o parte dintre aceste cursuri au fost predate 
seniorilor de către voluntarii noștri (cursurile de limbi străine).   

 

http://www.bibliotell.ro/
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Proiectul care completează în mod fericit misiunea bibliotecii este Centrul Europe Direct Gorj, care 
în anul 2016 a adus 6369 beneficiari ai serviciilor oferite. Acest proiect de comunicare, conștientizare şi 
sensibilizare a comunității față de problematica europeană are un impact major asupra populației tinere. 
Corpul de voluntari ce s-a creat în bibliotecă și în centru a crescut de la 87 de persoane tinere în 2013 la 
258 în 2016. Menționăm acest lucru pentru a sublinia faptul că am găsit o cale pentru a răspunde  nevoii 
tinerilor de implicare în problemele comunității. Tendința aceasta este surprinsă inclusiv în Barometrul de 
consum cultural 2015, 75 % dintre tinerii de 14-18 ani și 85% dintre cei de 19-25 ani se simt apreciați de 
grupurile pe care le frecventează dacă fac voluntariat. În același  context, 77,5 % din prima categorie și 
91,3 % din cea de a doua se simt mai apreciați dacă obișnuiesc să citească. Dincolo de faptul că aceste 
răspunsuri pot exprima, mai degrabă un deziderat, decât o practică de consum, putem spune că acest 
corp de voluntari pe care îl “creștem ” de patru ani pare a fi o ofertă potrivită pentru profilul tinerilor 
consumatori de servicii culturale din comunitatea românească. 

În anul 2016 am continuat să modernizăm spațiile bibliotecii în scopul de a extinde accesul direct 
al utilizatorilor la colecții în secțiile de împrumut adulți  de la sediul central. Lucrările au constat în  
igienizare și zugrăvirea depozitelor Secției de împrumut pentru Adulți Domenii,  înlocuirea pardoselii, 
astfel încât să se asigure un microclimat mult mai potrivit colecțiilor bibliotecii și, în același timp un confort 
sporit pentru utilizatorii serviciilor noastre.  Aceste spații de depozitare au fost deschise publicului, 
colecțiile fiind accesibilizate la raft liber. Reamenajarea spațiului secției de împrumut adulți a condus la 
extinderea spațiului pentru acces la raftul liber prin transformarea depozitelor în spații deschise pentru 
public, totul contribuind la o mai bună punere în valoare și utilizare a spațiilor bibliotecii. De asemenea, la 
Filiala pentru Copii întregul spațiu a trecut prin procesul de igienizare, zugrăvire, înlocuire pardoseli 
deteriorate. Anul acesta ne-am propus să transformăm spațiul de aici și să îl dotăm pentru un serviciu nou 
de bibliotecă – ludoteca, un spațiu destinat activităților educative, culturale, atelierelor pentru copiii din 
comunitate. Au fost deschise spațiile de depozitare de la parter și au fost transformate în săli cu acces la 
raftul liber, iar spațiul de la etaj va fi destinat activităților ludotecii. Pentru buna funcționare a acestui nou 
serviciu, am completat mobilierul existent cu unul adecvat păstrării colecțiilor și activităților ce se vor 
desfășura în ludotecă.  

În perioada raportată au fost declanșate operațiunile de inventariere pentru fondurile Secției de 
Împrumut Adulți Beletristică și Filialei pentru Copii. Pentru a nu reduce dramatic serviciile oferite 
beneficiarilor noștri, secțiile au fost parțial închise, inventarul urmând a se încheia în cursul anului 2017. 

Agenda culturală a județului cuprinde doar o parte dintre proiectele culturale și educative pe care 
biblioteca le desfășoară pe parcursul unui an. În cursul anului 2016 s-au propus  40 de proiecte și programe 
în agenda culturală a județului – concursuri, festivaluri regionale, naționale și internaționale, proiecte 
educative, cursuri de instruire a comunității. Acestora li s-au adăugat programele și proiectele Centrului 
Europe Direct Gorj, lansările de cărți, reviste literare din cursul anului, dar și o serie de alte evenimente 
culturale de promovare a culturii. Toate aceste evenimente au adus 13.456 de beneficiari ai serviciilor 
culturale oferite de Biblioteca Județeană “Christian Tell” Gorj. 

În cursul anului 2016 s-au desfășurat 115 programe și proiecte, care au avut 285 de activități. 
Trebuie să menționăm că  67 % dintre programele și proiectele noastre, precum și 80,06 % dintre activități 
s-au adresat grupurilor țintă copii și tineri, prioritate în strategia culturală a bibliotecii. 
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 Programul Memorie și identitate locală .   În cadrul acestuia s-au desfășurat 15 proiecte ( din care 
10 în perioada 1.06.-31.12.2016). Activitățile proiectelor propuse au avut 826 beneficiari, care au 
participat la  evocarea unor momente importante din istoria culturală a județului, întâlniri cu scriitori.  

 Programul BIBLIOFest a cuprins 4 proiecte, la care au participat 477 persoane În acest program 
se înscriu festivalurile cu caracter internațional şi național, aşa cum sunt Festivalul de Literatură „Tudor 
Arghezi”, Atelierul Național de Poezie „Serile la Brădiceni”, Festivalul „Ion Cănăvoiu”, care, pe lângă 
publicul local, au permis participarea invitaților din țară şi de peste hotare. Promovarea resurselor 
patrimoniului cultural gorjean a continuat să rămână o preocupare constantă a bibliotecarilor din 
biblioteca județeană. Anul 2016 a adus un produs cultural nou – antologia Scriitori gorjeni membri ai 
Uniunii Scriitorilor din România, volum lansat în timpul Festivalului Internațional de Literatură „Tudor 
Arghezi”. 

În acest an am reușit să adăugăm plus valoare Atelierului Național de Poezie Serile la Brădiceni 
prin organizarea de ateliere de scriere creativă destinate tinerilor din comunitate, elevi de la Colegiile 
Naționale Tudor Vladimirescu și Ecaterina Teodoroiu, coordonați de doamnele profesoare Elena Roată și 
Marinela Pârvulescu. Un proiect important în cadrul programului este Nocturna Bibliotecilor, eveniment 
de importanță națională, care își propune să pună în evidență biblioteca, bibliotecarii și serviciile pe care 
aceștia le desfășoară în comunitate. Ca și în anii precedenți, evenimentul a fost bine primit de public, 184 
de persoane participând la activitățile propuse în seara de 23 septembrie 2016. 

În cadrul programului Biblioteca, furnizor de educație non formală am desfășurat proiecte care 
au avut drept obiectiv livrarea de cursuri pentru comunitate, concursuri de cultură generală, de stimulare 
a lecturii în rândul tinerilor.  Au fost propuse 6  proiecte: În bătătura bunicilor, În familie la bibliotecă, 
Școala bunicilor, Ai carte ai parte!, concurs lectura,  Cărțile care contează – concurs lectură, Punguța cu 
…200 de întrebări – concurs cultură generală, .Engleza pentru cei mici. Destinate copiilor și persoanelor 
seniore din comunitate, activitățile desfășurate au înregistrat 345 beneficiari de servicii.  

Programul Biblioatelier s-a adresat cu precădere bibliotecarilor publici din județ, adăugându-se 
activităților de formare pe care Centrul de Formare al Bibliotecii Județene „Christian Tell” Gorj le-a 
desfășurat și în anii anteriori. Prin implementarea acestui program, Biblioteca Județeană „Christian Tell” 
Gorj reușește să atingă un important obiectiv strategic: Dezvoltarea Bibliotecii Județene ,,Christian Tell ” 
Gorj sub toate aspectele instituționale – infrastructură, resurse umane, colecții, servicii; O.S. 1. 
Consolidarea corpului profesionist de bibliotecari, capabili să pună în valoare colecțiile  și  serviciile în 
scopul dezvoltării durabile a comunității. Pentru 2016 programul a cuprins 2 proiecte la care au participat 
168 persoane. Se cuvine să menționăm proiectul Acordarea premiilor BIblionet pe care l-am gândit ca pe 
o competiție profesională între bibliotecarii publici din județ, ale căror proiecte realizate în cursul anului, 
dar și propunerile de proiecte pentru anul următor sunt recompensate de biblioteca județeană în premii 
materiale, necesare pentru desfășurarea de activități viitoare. În anul 2016 premiile au fost acordate 
bibliotecilor publice Motru, Vladimir, Bălești, Țicleni și Bărbătești. 

Programul Biblioteca a treia casă se adresează tuturor categoriilor de vârstă, dar principalii 
beneficiari sunt copii şi tinerii. În cadrul acestui program au fost propuse şi realizate 6 proiecte în anul 
2016, care au avut drept rezultat participarea la activitățile proiectelor a unui număr de 1148 de 
beneficiari. Ca şi în anii trecuţi, Atelierele de vacanţă ale bibliotecii rămân un proiect de succes (525 
beneficiari), care, prin grija bibliotecarilor, oferă copiilor şi tinerilor din comunitate o alternativa 
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educativă la petrecerea timpului liber din vacanță, bucurându-se, în același timp, de aprecierea părinților. 
Deja de tradție, proiectul “În familie la bibliotecă”, a rămas unul de success fiindcă reușește să aducă 
împreună părinți și copii, care petrec timpul împreună în bibliotecă. 

Programul Centrul Europe Direct Gorj este rezultatul obținerii finanțării nerambursabile pentru 
găzduirea acestui Centru în perioada 2013-2017. Proiectul este multianual, finanțarea acordându-se pe 
baza planului de acțiune depus în fiecare an, valoarea maximă a grantului acordat anual de Comisia 
Europeană fiind de 20.000 Euro la care se adaugă 20.000 de Euro cofinanțarea Consiliului Județean. 
Pentru îndeplinirea misiunii sale, Centrul Europe Direct Gorj a realizat în anul 2016 activități de informare, 
comunicare şi sensibilizare a comunității asupra problematicii europene cu următoarele rezultate: 92 
evenimente organizate pentru public țintă (copii, tineri, seniori, ONG-uri, administrație publică), 3 
evenimente organizate pentru public larg, 10 evenimente în parteneriat . Participanții la evenimentele 
și activitățile  Centrului s-au menținut la o cifră ridicată. Pe lângă acestea, Centrul Europe Direct Gorj a 
oferit următoarele servicii: 
-  Furnizare de informații directe la sediul centrului pentru 1174 de persoane 
- Realizarea și întreținerea unei pagini web pe care s-au postat  periodic informații, cu 32.932 vizite în 

acest an 
- Realizarea și întreținerea unei pagini de Facebook,  care a primit  2959 de aprecieri 
- Au fost publicate 6 newsletter-e cu informații pe teme europene, distribuite către cel puțin 100 de 

contacte (biblioteci publice locale, presa locală, voluntarii centrului) 
- S-au realizat și distribuit 2 broșuri informative (Europa dincolo de cuvinte. Oameni și locuri, Ghid de 

supraviețuire în Uniunea Europeană). 
Rezumând, sesiunile de informare pe tematica drepturilor cetățenești europene, pe tema 

constituirii și funcționării UE, dezbaterile asupra valorilor europene, concursurile, cursurile concepute și 
dezvoltate în centru, promovarea și formarea deprinderilor de voluntariat pentru tinerii din comunitate, 
evenimentele în aer liber organizate, au adus vizibilitate Bibliotecii datorită acestui nou serviciu oferit, cel 
puțin pentru cei 6369 beneficiari direcți ai acestor acțiuni. 
 
 Pe lângă proiectele propuse prin programul minimal, în bibliotecă au luat naștere pe parcursul 
anului proiecte și acțiuni culturale și educative, care au facilitat accesul comunității la cultură și educație: 
lansări de cărți și de reviste, lecturi publice, acțiuni de orientare profesională prin metode non formale 
(Cartea vie a profesiilor, proiect realizat de colega noastră Roxana Ungureanu, care în două întâlniri  a 
reușit să pună 300 de tineri în dialog cu 30 de profesioniști în diferite domenii – profesori, actori, coregrafi, 
muzicieni, arhitecți, avocați, economiști, cosmetician, instructor auto, pompier, salvamontiști).  
 

Principalele proiecte propuse în agenda culturală a județului sunt realizate în parteneriat cu 
celelalte instituții culturale din județ – Școala Populară de Artă Târgu Jiu, Muzeul Județean Gorj, CJCPCT, 
cu biblioteci publice locale. Biblioteca județeană coordonează activitatea bibliotecilor publice locale din 
județ. În scopul îndeplinirii obiectivelor din Strategia de dezvoltare a sistemului județean de biblioteci 
publice 2014-2020, realizăm proiecte în parteneriat cu bibliotecile publice din județ. În cursul anului 2016, 
în parteneriat cu Fundația Progress am stimulat participarea bibliotecilor publice din Gorj la evenimentul 
Hour of Code, scopul acestuia fiind inițierea copiilor în programare, iar de la acest eveniment am devenit 
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parteneri în proiectul  “Code Kids” , în care participă 5 biblioteci publice din Gorj (Motru, Vladimir, Scoarța, 
Bălești, Jupânești). 

Proiectul „Al treilea spațiu al cetățeniei active”,  desfășurat în perioada 2014-2016,  a avut drept 
obiectiv general dezvoltarea unui sistem complet de facilitare a participării comunitare la practicarea 
democrației prin formarea de cetățeni activi, crearea de spatii care sa protejeze si sa promoveze valorile 
democratice si prin realizarea de audituri de integritate pentru administrațiile publice locale. Acest proiect 
este implementat de Fundația Progress în parteneriat cu 7 biblioteci județene din România, una dintre 
acestea fiind Biblioteca Judeţeană „Christian Tell” Gorj. Proiectul se implementează în perioada 2014-
2016. Până la sfârșitul anului 2015 s-au realizat și auditurile de integritate, rezultatele acestora au fost 
împărtășite împărtășite cu autoritățile și instituțiile publice auditate în anul 2016. În județul Gorj au fost 
auditate Primăria Municipiului Târgu Jiu și Inspectoratul Școlar Județean, iar la întâlnirea de prezentare a 
rezultatelor au fost prezenți reprezentanții celor două entități. În urma activităților proiectului, membrii 
grupului de voluntari ai Cuibului democrației (înființat prin proiect) au încheiat un memorandum  de 
preluare a coordonării activității cuibului democrației din cadrul bibliotecii judetene in vederea asigurarii 
unei participari civice sustenabile. În acest proiect am obținut finanțare (2015) pentru amenajarea cuibului 
democrației din Biblioteca județeană. 

De asemenea, biblioteca noastră și-a prezentat  derularea activităților proiectului, dar și serviciile 
pe care le oferă în comunitate în cadrul Conferinței de închidere a proiectului - Occupy Libraries - Biblioteca 
ta, comunitatea ta!. La București, în Biblioteca Națională a României. 

În concluzie, în anul 2016, Biblioteca Județeană „Christian Tell” Gorj  a oferit acces la informație și 
cultură pentru 21.712 persoane din comunitate (8256 beneficiari de servicii tradiționale de bibliotecă, 
13.456 beneficiari de servicii oferite prin programele și proiectele propuse). Toate acestea au fost posibile 
prin cele 115 programe și proiecte propuse, în cadrul cărora s-au desfășurat 286 de activități. 
 
3. Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ștefulescu” 
A) Evoluţia instituţiei în raport cu mediul în care îşi desfăşoară activitatea: 
 

1. Colaborarea cu instituţii, organizaţii, grupuri informale care se adresează aceleiaşi 
comunităţi; 
1. Biblioteca Judeţeană  „Christian Tell” Gorj – instituţie de cultură aflată în subordinea Consiliului 
Judeţean Gorj – asigură egalitatea accesului la informaţii şi la documentele necesare informării, educaţiei 
permanente, petrecerii timpului liber şi dezvoltării personalităţii utilizatorilor, fără deosebire de statut 
social ori economic, vârstă, sex, apartenenţă politică, religioasă sau etnică. 
2. Centrul Municipal de Cultură „Constantin Brâncuşi” Târgu-Jiu – instituţie de cultură aflată în subordinea 
Consiliului Local al Municipiului Târgu-Jiu – desfăşoară activităţi în domeniul cultural, de informare şi de 
educaţie permanentă, reprezentând servicii culturale de utilitate publică, cu rol în asigurarea coeziunii 
sociale şi accesului la informaţie. 
3. Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj este un aşezământ 
cultural aflat sub autoritatea Consiliului Judeţean Gorj având  atribuţii fundamentale ca: cercetarea, 
conservarea, protejarea, transmiterea, promovarea şi punerea în valoare a culturii tradiţionale a Gorjului. 
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4. Şcoala Populară de Artă, Târgu-Jiu – instituţie de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean Gorj 
– este un aşezământ cultural de drept public şi instituţie de spectacole şi concerte. 
5. Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” – instituţie de cultură aflată în subordinea Consiliului 
judeţean Gorj – desfăşoară activităţi profesioniste de cercetare şi realizare de spectacole  pe baza unui 
repertoriu ales prin elaborarea şi susţinerea de spectacole la sediu şi în judeţ, prin turnee în ţară şi 
străinătate. 
6. Serviciul Judeţean Gorj al Arhivelor Naţionale este o filială teritorială a Arhivelor Naţionale care are ca 
atribuţii principale administrarea, supravegherea şi protecţia specială a documentelor care alcătuiesc 
Fondul arhivistic Naţional, precum şi punerea acestuia în valoare prin activităţi culturale. 
7. Direcţia Judeţeană pentru Cultură Gorj – serviciul public deconcentrat al Ministerului Culturii – 
îndeplineşte atribuţiile prevăzute de lege în domeniul protejării patrimoniului cultural naţional, 
colaborează cu autorităţile publice şi instituţiile specializate pentru protejarea şi punerea în valoare  a 
bunurilor din patrimoniul cultural naţional etc. 
8. Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu” – instituţie aflată în subordinea Consiliului Local al municipiului Tg-
Jiu are ca obiect de activitate realizarea de producţii/coproducţii artistice autohtone şi universale 
constând din spectacole de teatru, spectacole muzical-coregrafice cu scopul promovării actului de cultură, 
a educării publicului spectator. 
9. Colecţiile etnografice şi istorice din judeţ. Muzeul s-a implicat în amenajarea expoziţională a Casei-
muzeu „Maria Apostol” şi a punctului muzeal din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie „Tudor 
Vladimirescu” de la Dobriţa, comuna Runcu, care promovează identitatea locală, cultura şi civilizaţia 
comunităţii locale. 
10. Asociaţiile şi fundaţiile (Refugiul Urban, Măiastra, Doruleţ de România, Columna) au ca scop 
promovarea şi apărarea intereselor profesionale, sociale şi culturale ale membrilor săi şi ale societăţii, 
precum şi satisfacerea nevoilor acestora în domeniile: cultural, ştiinţific, social, sportiv, civic etc. prin 
activităţi culturale educative, inovative şi de tineret. 

Împreună cu aceste instituţii şi organizaţii, muzeul a derulat proiecte de colaborare (expoziţii, 
simpozioane, evocări, aniversări, comemorări, mese rotunde, etc.)care au avut drept scop integrarea 
zestrei materiale şi spirituale ale comunităţii locale în conştiinţa şi sensibilitatea celor care  alcătuiesc 
publicul – vizitator. 

Evenimentele culturale organizate au îmbogăţit viaţa comunităţii locale, realizând o legătură 
trainică cu vremuri apuse, iar prin mesajul lor, trecutul a intrat în conştiinţa prezentului şi au prefigurat 
viitorul. 

 
2. Evoluţia imagini existente şi măsuri luate pentru îmbunătăţirea acesteia; 

În continuare reliefăm lista acţiunilor de publicitate ale instituţiilor: 
 1. Conferinţe de presă organizate cu ocazia unor evenimente culturale: 
 - conferință de presă organizată cu ocazia vernisării expoziției: Sabia lui Tudor Vladimirescu – 
Acasă după 195 ani! (18 aprilie 2016); 

- conferință de presă prilejuită de organizarea la Târgu-Jiu a  spectacolului de muzică bluegross  
din SUA de către formația Stash Wyslouch String Band (19 aprilie 2016); 
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- conferință de presă cu ocazia organizării expoziției temporare Omul  și zeitatea  a artistului 
plastic din Italia, Rafaella Maron (9 mai 2016); 

- conferință de presă organizată cu ocazia evenimentului Noaptea muzeelor (18 mai 2016); 
- conferință de presă organizată cu ocazia inaugurării programului British Documentary (19 mai 

2016) 
- conferință de presă prilejuită de organizarea Sesiunii Naționale de Rapoarte Arheologice, ediția 

50, aniversară (23 mai 2016); 
- conferință de presă prilejuită de vernisarea expoziției temporare Arta nu face decât să înceapă 

continuu (Constantin Brâncuși) organizată de curatorul din Italia, Pierluigi Luise (1 noiembrie 2016); 
- conferință de presă cu ocazia organizării festivalurilor folclorice ale copiilor „Domnica Trop” (4 

octombrie 2016) și „Maria Lătărețu” (19 octombrie 2016). 
2. Conferinţe de presă organizate cu ocazia unor cercetări arheologice sau descoperiri 

întâmplătoare. 
- conferință de presă organizată cu ocazia cercetărilor arheologice preventive întreprinse pe 

„Varianta ocolitoare a municipiului Târgu-Jiu” (26 mai 2016); 
- conferință de presă prilejuită de cercetările arheologice sistematice efectuate la așezarea geto-

dacică fortificată de la Stoina-Păișani- „La Cetate”(30 iunie 2016; 03 august 2016); 
- conferințe de presă organizate cu ocazia descoperirii de către posesorii de detectoare de metale 

a unor piese de patrimoniu reprezentative. 
3. Conferinţe de presă organizate cu ocazia intrării în patrimoniul muzeului a unor bunuri culturale 

mobile. 
4. Redactarea de comunicate de presă cu ocazia activităţilor culturale derulate de muzeu (expoziţii 

temporare, simpozioane, aniversări, evocări, lansări de carte etc.) 
5. Interviuri acordate periodic în presa scrisă şi audio-vizuală corelate cu evenimentele culturale 

ale muzeului; 
6. Afişarea pe internet a manifestărilor culturale; 
7. Realizarea de bilete personalizate; 
8. – participarea la evenimente dedicate turismului (Târgul Internațional de Turism al Austriei, 

Viena, 14-17 ianuarie 2016, Târgul de Turism al Olteniei, Craiova, 18-20 martie  2016, Târgul Internațional 
de Turism al României, București, 17-20 noiembrie 2016 și Târgul Internațional de Turism al Poloniei, 
Varșovia, 24-26 noiembrie 2016). 

9. Distribuirea de materiale de promovare  cu prilejul participării la diferite activități culturale. 
Printre acțiunile întreprinse pentru îmbunătățirea promovării enumerăm: 

 - editarea de afișe, pliante, flyere, cataloage; 
 - editarea de cărți poștale, realizarea de insigne, magneți, semne de carte, etc, cu obiectivele muzeului; 
 - parteneriate media; 
 - promovarea prin emisiuni radio-TV; 
-promovarea pe site-ul muzeului (www.muzeugorj.ro, muzeulgorjului@gmail.com); 
 - gratuitate pentru copiii proveniți din centrele de plasament; 
 - gratuitate pentru participanții la expoziții temporare, simpozioane, evocări, lansări de carte etc; 
 - gratuitate pentru vizitatorii care participă la „Noaptea muzeelor”; 

 

http://www.muzeugorj.ro/
mailto:muzeulgorjului@gmail.com
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 - gratuitate oferită persoanelor private de libertate; 
 - gratuitate  copiilor implicați în programe metamuzeale; 
 - organizarea unei festivități în sălile de conferință ale muzeului; 
 - promovarea prin intermediul instituțiilor culturale și administrative din județ și din țară; 
 - existența unui cerc de prieteni ai muzeului (colecționari, artiști plastici, profesori, etc.) care promovează 
activitatea muzeului; 
 - promovarea în Pagini Aurii; 
 - pagina de Facebook a Muzeului Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”. 
În anul 2016 activitatea muzeului a fost reflectată în presa de specialitate după cum urmează: 
 - 151 apariții în presa scrisă; 
 - 61 știri TV; 
 - 69 știri radio; 
 - 9 emisiuni TV. 
 

3. Măsuri luate pentru cunoaşterea categoriilor de beneficiari; 
Cunoaşterea categoriilor de beneficiari ai muzeului reprezintă un punct de plecare privind 

implementarea unor politici de marketing adecvate pentru îndeplinirea misiunii instituţiei. 
Publicul muzeului este compus în special de vizitatorii muzeului şi participanţii la diverse programe 

culturale (elevi, studenţi, familii, persoane în vârstă etc.) 
Pe lângă aceştia, muzeul relaţionează şi cu diverse ONG-uri, instituţii de cultură şi educaţie, 

reprezentanţi ai comunităţii locale, etc. 
Însă există şi o categorie de persoane, cea a non-vizitatorilor, adică a celor care nu au călcat pragul 

muzeului ori nu au intrat în contact cu oferta sa culturală din diferite motive. 
Cunoaşterea acestor non-vizitatori  constituie o condiţie a înţelegerii motivelor pentru care ei nu 

beneficiază de proiectele culturale ale muzeului. 
Începând cu anul 2009, Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu”, pentru cunoaşterea 

categoriilor de beneficiari a utilizat ca mijloace de investigare: 
• chestionare de satisfacţie; 
• situaţii statistice privind fluxul turistic la obiectivele din oraş şi din teritoriu; 
• cartea vizitatorilor 

Cunoaşterea tipologiei vizitatorilor facilitează, pe termen scurt, adoptarea rapidă a unor măsuri 
de a îmbunătăţi produsele şi serviciile culturale oferite de muzeu, iar pe termen lung realizarea unei 
strategii adecvate care să crească eficienţa cultural-educaţională a activităţii sale, adică îndeplinirea 
misiunii publice pe care o are. 

În anul 2011, în cadrul Muzeului Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” a fost documentat şi 
implementat un sistem de management al calităţii conform standardului internaţional ISO 9001:2008. 

Pentru a contribui la îmbunătăţirea permanentă a serviciilor şi produselor culturale ale muzeului 
s-a realizat un chestionar de evaluare a satisfacţiei clientului, care a vizat întrebări referitoare la 
desfăşurarea activităţii de informare şi documentare, atitudinea muzeografilor, punctele slabe şi tari ale 
instituţiei şi ce aspecte ar trebui îmbunătăţite. 

În funcţie de opiniile consemnate în aceste chestionare se pot lua ca măsuri: 

 



Consiliul Județean Gorj             Raportul Președintelui 2016 
 

 

84 

• organizarea de expoziţii şi programe mai atractive pliate pe nevoile, dorinţele şi interesele 
publicului; 

• dezvoltarea de oferte culturale personalizate în funcţie de public; 
• realizarea de expoziţii şi programe publice la sugestia vizitatorilor; 
• depistarea unor căi mai potrivite de prezentare a patrimoniului; 
• acordarea de facilităţi vizitatorilor. 

  
4. Grupurile ţintă ale activităţilor instituţiei; 
Beneficiarul ţintă al Muzeului Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” este publicul vizitator care e 

foarte variat din toate punctele de vedere: vârstă, sex, origine, interese, pregătire profesională, categorie 
socială, etc. 

Acesta este alcătuit din comunitatea locală, elevi, turişti autohtoni, turişti străini, grupuri cu 
anumite caracteristici (studenţi, familii cu copii, persoane cu dizabilităţi) sau entităţi juridice. 

Pe termen scurt beneficiarul ţintă este: vizitatorul individual, (român/străin), vizitatorul venit în 
grup (elevi, adulţi, români, străini), vizitatorul care aparţine unor grupe de vârstă diferite, alţi potenţiali 
vizitatori. 

Acestor consumatori culturali, muzeul trebuie să le ofere proiecte şi programe culturale de calitate 
(expoziţii de bază şi temporare, programe metamuzeale, etc.) dar şi diverse facilităţi. 

Beneficiarul ţintă pe termen lung este reprezentat de instituţiile de învăţământ, agenţiile de 
turism, hotelurile, motelurile, hostelurile, pensiunile turistice, ONG-urile care au în statut activităţi 
culturale sau de protecţia mediului, instituţiile muzeale din ţară, site-urile, presa scrisă şi audio-video, 
instituţiile de cultură, instituţiile administrativ locale, sponsorii. 

Fără îndoială, că beneficiarul pe termen lung este şi comunitatea locală care intră în contact 
permanent cu oferta culturală muzeală. 

Beneficiarilor pe termen lung trebuie să li se ofere facilităţi materiale de promovare (pliante, cărţi 
poştale, suveniruri, etc.), oferte de preţ convenabile pentru instituţiile de învăţământ şi agenţiile de 
turism, invitarea la festivităţile organizate de muzeu, acordarea de diplome de excelenţă şi gratitudine. 

Pentru toţi beneficiarii activităţilor muzeale care, în egală măsură pot fi şi parteneri, este firesc să 
fie dezvoltate programe atractive şi adecvate în funcţie de motivaţiile şi dorinţele lor. 
  

5. Profilul beneficiarului actual; 
Din studiile realizate cu privire la dinamica vizitatorilor, cât şi în grupuri raportate la lunile fiecărui 

an, la anotimpuri, categorii de vârstă, provenienţă, se observă că cel mai mare număr de vizitatori se 
înregistrează în perioada de primăvară şi toamnă, când elevii sunt la şcoală. 

În lunile de vară, muzeul şi obiectivele sale din teritoriu sunt vizitate cu precădere de vizitatori, 
individual, din categoria adulţilor, români şi străini. 

O situaţie specială se întâlneşte la Casa-muzeu „Constantin Brâncuşi” de la Hobiţa şi de la Peştera 
Polovragi care sunt vizitate şi de grupuri de elevi ce se află cazaţi în taberele şcolare ori pensiunile din Gorj 
sau judeţele limitrofe. 

De asemenea, cel mai mare flux de vizitatori (78%) de la Casa-muzeu „Constantin Brâncuşi” de la 
Hobiţa şi de la Peştera Polovragi se înregistrează în perioada lunilor de vară când sunt concediile. 
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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 tot parcursul unui an calendaristic, dar marea lor majoritate ne calcă pragul în perioada 
de   vară. Ţările reprezentate acoperă diferite zone ale Globului. 

Din statisticile realizate anual reiese că cei mai mulţi vizitatori se înregistrează la Peştera Polovragi, 
Casa-muzeu „Constantin Brâncuşi” de la Hobiţa, Muzeul de Istorie şi Arheologie, la Muzeul de Artă şi 
Muzeul Arhitecturii Populare din Gorj de la Curtişoara. 

În cadrul muzeului a fost implementat sistemul de management al calităţii conform standardului 
internaţional ISO 9001:2008. Pentru a contribui la îmbunătăţirea serviciilor culturale oferite de către 
muzeu s-a alcătuit un chestionar de evaluare a satisfacţiei clientului. Din analiza datelor obţinute reiese 
că 91,5 % dintre cei chestionaţi au considerat atitudinea muzeografilor foarte bună, iar 8,5 % bună. În 
ceea ce priveşte activitatea de informare şi documentare a muzeului, 89% dintre cei evaluaţi a apreciat-o 
ca foarte bună, iar 11% ca bună. 

Marea majoritatea a celor chestionaţi (98%) consideră că instituţia nu are puncte slabe. 
Vizitatorilor care au venit la secţia de istorie şi arheologie le-au plăcut: seriozitatea ghizilor, 

colecţiile prezentate, organizarea, exponatele, deschiderea faţă de public, curăţenia, modul de prezentare 
al informaţiei. 

Referitor la ce aspecte ale instituţiei ar trebui îmbunătăţite vizitatorii apreciază că trebuie realizată 
mai multă promovare , extinderea spaţiului şi completarea expoziţiei cu noi exponate. 

Vor fi propuse programe şi proiecte culturale orientate către public prin care dorim să obţinem o 
sporire a prezenţei acestuia în cadrul lor, iar pe de altă parte formarea unui public-partener specializat, 
diferenţiat pe categorii în funcţie de vârstă, statut familial, domenii de interes care să vadă în muzeu o 
sursă de informare, de recreere, dar şi un loc în care să participe activ la iniţiative culturale şi de promovare 
a protejării patrimoniului cultural şi natural. 

Totodată, pentru sporirea numărului de vizitatori se va realiza o strategie de promovare mai 
agresivă  prin consolidarea relaţiilor cu agenţiile de turism, industria hotelieră locală, montarea de 
indicatoare atractive, răspândirea stradal cu materiale promoţionale, flyere, emisiuni radio - tv, articole 
în presa scrisă, etc. 

În creionarea portretului beneficiarului actual al manifestărilor culturale de tip muzeal trebuie 
avută în vedere diferenţa dintre categoriile de  vizitatori: 
• vizitatorul localnic ajunge la muzeu pentru a viziona o expoziţie temporară nouă, pentru un 
program metamuzeal, lansare de carte, etc. 
• turiştii străini şi români din exteriorul judeţului ajung pentru că nu au vizitat niciodată muzeul ori 
cu prilejul unui proiect cultural de anvergură; 
• familiile cu copii ajung datorită curiozităţii copiilor, pentru un program metamuzeal ori pentru o 
festivitate specială; 
• adulţii sunt interesaţi de expoziţii de bază ori temporare, de recreere, suveniruri, realizarea unor 
fotografii, etc. 
• elevii ajung în grupuri coordonaţi de dascăli pentru a-şi fixa cunoştinţele de la şcoală atât în timpul 
anului şcolar, dar mai ales în cadrul programului Şcoala Altfel; 
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• studenţii vin, mai ales, pentru căutarea unei bibliografii de specialitate, pentru efectuarea practicii 
ori pentru petrecerea timpului liber; 
• persoanele în vârstă ajung la muzeu pentru recreere şi delectare. 
 
 B. Evoluţia profesională a instituţiei şi propuneri privind îmbunătăţirea acesteia; 
 1. adecvarea activităţii profesionale a instituţiei la politicile culturale la nivel naţional şi 
strategia culturală a autorităţii; 

În exercitarea atribuțiilor manageriale, împreună cu echipa de conducere, am căutat să pliem 
obiectivele strategice ale Muzeului Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” cu strategiile  stabilite în plan 
local, regional, național și european. 

Astfel, obiectivele strategice ale muzeului gorjean în perioada 2013-2018 sunt în concordanță cu 
Strategia de dezvoltare durabilă a județului Gorj pentru perioada 2011-2020, precum și cu ariile tematice 
și obiectivele strategice ale documentelor europene pentru perioada 2011-2020 – Agenda culturală 
europeană și Strategia Uniunii Europene 2020. 

Managementul muzeului vizează ca până în 2018 Muzeului Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”, 
prin diversitatea activităților și a funcțiilor sale specifice să reprezinte un reper esențial în ceea ce privește 
realizarea actului cultural în spațiul teritorial-administrativ al Gorjului, dar cu precădere în municipiul de 
reședință. 
 În ceea ce privește adecvarea activităţii profesionale a instituţiei la politicile culturale la nivel 
naţional şi strategia culturală a județului, vom încerca să reliefăm mai jos, dacă obiectivele noastre, 
specifice pentru situația din județul Gorj se corelează cu Strategia sectorială în domeniul culturii și 
patrimoniului național în perioada 2014-2020. 

 
PLAN DE MANAGEMENT PENTRU MUZEUL 
JUDEȚEAN GORJ „ALEXANDRU ȘTEFULESCU” 
2013-2018 

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII 
ȘI PATRIMONIULUI NAȚIONAL PENTRU PERIOADA 
2014-2020 

Obiectiv strategic Obiective specifice Obiectiv strategic 
general 

Obiective specifice 

Obiectiv general. 
Dezvoltarea și 
diversificarea ofertei  
culturale a muzeului, 
mai ales prin 
integrarea dimensiunii 
participative și prin 
reliefarea rolului 
educațional și de 
prezentare a zestrei 
materiale și spirituale  
a comunității gorjene 

o.s.1.Consolidarea 
statutului pe care îl are 
muzeul ca element de 
coeziune socială, atât în 
mediul rural cât și în 
mediul urban prin 
definirea identității 
culturale orășenești 

Dezvoltarea și 
diversificarea ofertei 
specifice a muzeelor, în 
special prin integrarea 
dimensiunii 
participative și prin 
accentuarea rolului 
educațional și de 
protejare a identităților 
culturale pe care îl are 
acest tip de instituție 

1. Întărirea rolului 
major pe care îl pot juca 
muzeele, ca factor de 
coeziune socială, atât în 
mediul rural, prin 
promovarea tradițiilor 
locale, cât și în mediul 
urban, prin afirmarea 
identității culturale a 
locuitorilor orașelor 
2.Transformarea 
muzeului în mediator 
cultural și în beneficiar 
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și creator de servicii pe 
piața culturală prin 
potențarea valențelor 
culturale pe care acest 
tip de instituție le are și 
care nu sunt 
întotdeauna direct 
legate de patrimoniul 
deținut 
  

 o.s.2 Promovarea 
muzeului ca un veritabil 
centru cultural pentru 
comunitatea gorjeană 

 3. Afirmarea muzeelor 
ca adevărate centre 
culturale pentru 
comunitățile pe care le 
servesc. 
7. Formarea 
profesională a 
angajaților instituțiilor 
muzeale în instrumente 
digitale. 

 o.s.3 Dezvoltarea 
relațiilor de parteneriat 
cu instituții de profil din 
țară și străinătate, cu 
instituții de învățământ 

  

 o.s.4 Prezervarea 
bunurilor culturale 
mobile și imobile 

 5. Asigurarea aplicării 
Protocolului pentru 
Protecția bunurilor 
culturale în caz de 
conflict armat de la 
Haga. 
6. Promovarea utilizării 
instrumentelor digitale 
în instituțiile muzeale 

Aceste obiective decurg în chip firesc din funcțiile specifice ale muzeului care sunt: dezvoltarea, 
conservarea și restaurarea patrimoniului muzeal, evidența și protejarea sa, punerea în valoare a 
patrimoniului în scopul cunoașterii, educării și recreării. 

Pentru aceasta este necesară respectarea următoarelor direcții de acțiune pe termen scurt, mediu 
și lung: 
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Direcții principale de acțiune ale 
Muzeului Județean Gorj 
„Alexandru Ștefulescu” 2013-
2018 

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII ȘI PATRIMONIULUI 
NAȚIONAL PENTRU PERIOADA 2014-2020 

Direcții principale de 
 acțiune pe termen 
scurt 2014-2015 

Direcții principale de 
 acțiune pe termen 
scurt 2016-2018 
 

Direcții principale de 
 acțiune pe termen 
scurt 2018-2020 

D.p.a.1 Organizarea funcțională a 
muzeului 

1. Deblocarea 
concursurilor pentru 
ocuparea unor 
posturi libere astfel 
încât să crească 
ponderea 
personalului tânăr din  
instituțiile muzeale 

  

D.p.a.2 Dezvoltarea capacității 
manageriale 

2. Asumarea 
concepției marketing 
în activitatea 
instituțiilor din 
sistem, atât la nivelul 
structurilor 
manageriale cât și a 
celorlalte resurse 
umane implicate în 
diverse proiecte 

  

D.p.a.3 Continuarea formării 
profesionale și specializării pentru 
personalul auxiliar și de 
specialitate 

2. Asumarea 
concepției marketing 
în activitatea 
instituțiilor din 
sistem, atât la nivelul 
structurilor 
manageriale, cât și al 
celorlalte resurse 
umane implicate în 
diverse proiecte 

1. Continuarea 
formării profesionale 
și specializării pentru 
personalul de 
specialitate. 
2. Cursuri cu 
specializare în 
domeniul relațiilor 
publice, comunicării 
și animației culturale 
pentru personalul din 
muzee 

1. Diversificarea 
tipologiei 
ocupaționale în 
domeniul cercetării, 
conservării și 
restaurării. 
 

D.p.a.4 Alocarea unor resurse 
adecvate pentru cheltuielile de 
investiții. 

3. Alocarea unor 
resurse adecvate 
pentru cheltuielile de 
investiții  care să 
permită reluarea 
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achizițiilor de bunuri 
culturale 

D.p.a.5. Consolidarea 
colaborărilor internaționale 
pentru promovarea valorilor de 
patrimoniu 

 7. Includerea 
muzeelor și a 
colecțiilor publice în 
ansambluri culturale 
vaste care sub 
aspectul unor centre 
culturale să permită 
constituirea unor poli 
de atracție pentru 
vizitatori localnici și 
pentru turiști, care să 
beneficieze nu doar 
de serviciile culturale 
oferite în sensul 
punerii în valoare a 
patrimoniului 
cultural, ci și de 
creația culturală 
curentă 

 

D.p.a.6 Valorificarea superioară a 
patrimoniului 

7. Formarea 
profesională a 
personalului de 
specialitate în  
vederea utilizării 
instrumentelor 
digitale. 
8. Sprijinirea folosirii 
instrumentelor 
digitale în vederea 
creșterii accesului la 
resursele culturale 
deținute de 
instituțiile muzeale 

4. Dezvoltarea 
spațiilor destinate 
expunerii și 
depozitării în condiții 
corespunzătoare a 
colecțiilor și 
patrimoniului 
existent. 
5. Sprijinirea utilizării 
instrumentelor 
digitale în vederea 
protejării și 
promovării 
patrimoniului cultural 
deținut de instituțiile 
muzeale. 
6. Dezvoltarea unui 
sistem informațional 
complex care să 
asigure creșterea 

1. Crearea unui 
sistem informațional 
complex și coerent 
care să asigure 
evidența bunurilor 
clasate, gestiunea și 
monitorizarea lor. 
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accesului la resursele 
culturale deținute de 
muzee prin 
intermediul 
internetului 

D.p.a.7. Cursuri cu specializare în 
domeniul relațiilor publice, 
comunicării și animației culturale 

 2. Cursuri cu 
specializare în 
domeniul relațiilor 
publice, comunicării 
și animației culturale 
pentru personalul din 
muzee. 

 

D.p.a.8 Modernizarea continuă a 
dotărilor tehnice, a laboratoarelor 
și atelierelor de restaurare 

 3.Modernizarea 
dotărilor tehnice, a 
laboratoarelor și 
atelierelor de 
restaurare. 

 

D.p.a.9. Identificarea nevoilor 
grupurilor țintă și a unor noi 
mijloace de promovare. 

2. Asumarea 
concepției marketing 
în activitatea 
instituțiilor din 
sistem, atât la nivelul 
structurilor 
manageriale, cât și al 
celorlalte resurse 
umane implicate în 
diverse proiecte 

  

D.p.a.10 Creșterea capacității de 
inovare, rezolvare a problemelor 
și dezvoltarea activității instituției 

4. Stoparea 
diminuării colecțiilor 
prin pierderea, 
înstrăinarea sau 
neglijarea 
recondiționării 
5. Măsuri pentru 
corectarea veniturilor 
construite pe criterii 
adecvate specificului 
activității, luându-se 
în calcul în mod 
cumulativ 
performanța 
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instituției și 
competențele 
individuale 

D.p.a.11 Întărirea capacității 
instituționale și de administrare a 
programelor, acțiunilor și 
activităților cultural-educative 

  3. Încurajarea prin 
intermediul 
programelor muzeale 
a utilizării și 
reutilizării 
monumentelor  , 
ansamblurilor și 
siturilor istorice ca 
spații pentru proiecte 
culturale 
interdisciplinare-
modalitate de a 
atrage categorii de 
tineri care nu 
frecventează în mod 
obișnuit muzeele.  

D.p.a.12. Creșterea rolului 
instituțiilor de învățământ în 
promovarea rolului muzeului în 
activitatea de învățare. 

6. Sporirea rolului/ 
funcției instituției 
școlare în 
promovarea rolului 
muzeelor în 
activitatea de 
învățare 

  

 
Strategia de dezvoltare a Muzeului Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” cuprinde un obiectiv 

strategic general care reflectă prioritățile de dezvoltare ale muzeului și considerăm că se integrează 
obiectivului strategic pentru domeniul muzee definit în Strategia sectorială în domeniul culturii și 
patrimoniului național pentru perioada 2014-2020. 

Muzeul va desfășura în această perioadă o serie de activități cultural-educative, racordate la 
standardele și direcțiile principale de evoluție ale culturii românești și europene, punând în valoare și 
dinamizând adresabilitatea către comunitate a ofertei de bunuri și servicii culturale. 

Specificitatea acestei instituții publice de cultură, interdisciplinaritatea și, mai ales, adecvarea 
ofertelor culturale la trebuințele și solicitările comunității vor determina o participare numeroasă și 
interactivă a publicului gorjean la toate activitățile muzeului. 

Obiectivele specifice din Planul de management pentru Muzeul Județean Gorj „Alexandru 
Ștefulescu” au fost stabilite, cum era și firesc, urmând linia obiectivului strategic general. 

Astfel, în Planul de management pentru perioada 2013-2018 au fost propuse programe și proiecte 
culturale orientate către public prin care dorim să obținem o sporire a prezenței acestuia în cadrul lor, iar 
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pe de altă parte formarea unui public-partener specializat, diferențiat pe categorii  în funcție de vârstă, 
statut familial, domenii de interes care să vadă în muzeu o sursă de informare, de recreere, dar și un loc 
în care să participe activ la inițiative culturale și de promovare a protejării patrimoniului cultural și natural. 

Obiectivul specific 3 nu se regăsește în Strategia sectorială în domeniul culturii și patrimoniului 
național pentru perioada 2014-2020. 

Acest obiectiv a fost stabilit în planul de management deoarece muzeul derulează proiecte de 
colaborare (expoziții temporare, congrese, simpozioane, comemorări, festivaluri, etc.) cu instituții de 
profil din țară și străinătate, instituții de învățământ, ONG-uri care au drept scop integrarea zestrei 
materiale și spirituale ale comunității locale în conștiința și sensibilitatea celor care alcătuiesc publicul 
vizitator. 

Referitor la direcțiile principale de acțiune așa cum au fost definite în Planul de management 
pentru Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”  considerăm că se integrează în strategia sectorială 
în domeniul culturii și patrimoniului național pentru perioada 2014-2020. 

Din analiza comparativă a obiectivelor și direcțiilor principale de acțiune cuprinse în Planul de 
management pentru Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” și a celor cuprinse în Strategia 
sectorială în domeniul culturii și patrimoniului național pentru perioada 2014-2020 se poate concluziona 
că țintele propuse de către managementul muzeului pentru perioada 2013-2018 se integrează 
obiectivelor definite la nivel național. 

 
2. Orientarea activităţii profesionale către beneficiari; 

 I. Programul de cercetare ştiinţifică şi evidenţa patrimoniului cultural. 
 Proiectul s-a desfăşurat sub forma unor proiecte ale căror obiective au fost: 
- dezvoltarea și evidența patrimoniului; 
 - promovarea valorilor istorice din județul Gorj, introducerea acestora în literatura de specialitate 
internă și externă. 
1. Dezvoltarea şi evidenţa patrimoniului. 
 I.1. 1. Subproiectul – cercetarea ştiinţifică 
Scop: Elaborarea riguroasă a unor proiecte care să prezinte într-o succesiune culturală şi cronologică 
evoluţia comunităţii umane sesizate arheologic pe teritoriul Gorjului din preistorie până în epoca 
contemporană. 
• Cercetările arheologice preventive și de supraveghere arheologică de pe „Varianta ocolitoare a 
Municipiului Târgu-Jiu” 
 Investigaţiile arheologice preventive și de supraveghere efectuate de-a lungul anilor 2015-2016 
au reliefat existența a 6(șase) situri arheologice care aparțin epocilor bronzului, geto-dacice și medievală 
cu inventarul specific reprezentat din vase ceramice întregi și fragmentare, dar și piese metalice. 
• Cercetările arheologice sistematice întreprinse în așezarea fortificată „Cetate”, sat Păișani, 
comuna Stoina, județul Gorj. 
Investigațiile arheologice sistematice au fost efectuate în luna iulie 2016, colectivul de cercetare aducând 
la lumină vestigiile fortificației compuse din materiale arse anterior asamblării lor în cadrul acestei 
structuri. Acesta constă din cărămizi și pământ argilos, fiecare din ele arse la roșu. Alături de ceramică s-a 
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găsit o cantitate semnificativă de resturi de faună domestică și sălbatică, toate acestea făcând, foarte 
probabil, parte dint-un ritual de întemeiere a fortificației respective. 
Inventarul ceramic descoperit se încadrează în a doua jumătate a secolului al IV-lea a Chr. 
• Supravegherea arheologică realizată în parcul Coloanei fără Sfârșit, Calea Eroilor, oraș Târgu-
Jiu, județul Gorj 
Supravegherea arheologică s-a desfășurat în lunile august-septembrie 2016 cu ocazia realizării unui sistem 
de irigații automatizat. Nu au fost depistate vestigii arheologice, întâlnindu-se sporadic fragmente de 
ceramică și sticlă din perioada contemporană. 
I.2. Subproiectul – Evidenţa patrimoniului cultural mobil 
 Scop: Întocmirea documentelor de evidenţă a patrimoniului cultural mobil aflat în depozitul 
muzeului. 
 Proiecte realizate: 
• Introducerea în programul de evidenţă informatizată DocPAT a unui număr de 1419 de bunuri 
culturale mobile existente în patrimoniul muzeului. 
• Înregistrarea în format digital a unui număr de 3278 bunuri culturale din Registrul de evidenţă 
analitică. 
• Întocmirea a 1432 de fişe analitice de evidenţă la piesele de muzeu aflate în colecţiile de 
arheologice, istorie şi geologie. 
• Întocmirea documentaţiei pentru evaluarea obiectelor intrate în patrimoniul muzeului prin 
cercetare, donaţii şi achiziţii (489 – istorie, 609 – arheologie, 389 – etnografie, 6 – artă, 31 – ştiinţă, 4 - 
carte veche) 
• Întocmirea unui număr de 67 de fișe analitice de evidență, cereri de clasare și rapoarte de 
expertiză pentru categoria Tezaur 
Responsabil: Vasile Marinoiu 
 II Proiectul: Conservarea şi restaurarea patrimoniului cultural. 
Proiectul s-a desfăşurat sub forma a două aspecte care urmăresc menţinerea stării de sănătate a 
obiectelor de muzeu prin următoarele obiective: 
• măsuri de conservare a patrimoniului; 
• asigurarea mediului optim permanent pentru obiectele muzeale aflate în expoziţii şi depozite; 
• restituirea formei originale a obiectelor de patrimoniu. 
 II.1 Subproiectul – Conservarea patrimoniului muzeal. 
Scop:  
• Păstrarea nemodificată a formei şi structurii bunurilor muzeale. 
• Asigurarea unor condiţii microclimatice optime în spaţiile expoziţionale şi depozite conform cu 
normele de conservare. 
Proiecte: 
• Verificarea şi înregistrarea permanentă a condiţiilor microclimatice din sălile de expoziţie şi 
depozite; corectarea condiţiilor de microclimat. 
• Activităţi de conservare primară (desprăfuiri, păreri, aerisiri) a patrimoniului existent în expunere 
şi depozite. 
• Lucrări de conservare primară în cadrul Muzeului Arhitecturii Populare din Gorj de la Curtişoara. 
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• Lucrări de conservare primară la Cula Şiacu-Slivileşti. 
• Efectuarea tratamentelor de dezinfecţie şi deratizare în expoziţiile şi depozitele muzeului. 
• Reamenajarea depozitelor de la Muzeul de Artă. 
II.2. Subcapitolul: Restaurarea patrimoniului muzeal 
Scop: restituirea formei originale a obiectului muzeal prin operaţii de întregire, integrare şi completare, 
aplicarea de tratamente mecanice, fizice, chimice menite să asigure o rezistenţă îndelungată obiectului 
muzeal astfel încât să-şi păstreze funcţionalitatea. 
 Proiecte realizate: 
• Restaurarea unei piese din colecția de textile etnografice 
Responsabil: Nicoleta Troacă 
 III. Proiectul: Valorificarea patrimoniului muzeal. 
Acest proiect s-a desfăşurat sub forma unor subproiecte ale căror obiective au fost: 
• Atragerea unui public cât mai numeros şi diversificat prin organizarea de expoziţii, simpozioane 
etc. în cadrul muzeului şi în judeţ; 
• Integrarea activităţii muzeului în sfera preocupărilor comunităţii gorjene. 
 III.1. Subcapitolul. Expoziţii de bază şi temporare. 
 III.1.1. Proiecte proprii realizate în cadrul instituţiei. 
• 24 ianuarie 1859 – Unirea Principatelor Dunărene. Expoziţie temporară fotodocumentară. 
Data şi locul: 22 ianuarie 2016, Muzeul de Istorie şi Arheologie. 
Parteneri: Biblioteca Judeţeană „Christian Tell”, Serviciul Judeţean Gorj al Arhivelor Naţionale, Școala 
Gimnazială „Constantin Săvoiu” Târgu-Jiu. 
• Semne și desemne. Paul Popescu și Vasile Vasiescu. Expoziție temporară de sculptură, pictură 
și desen. 
Data și locul: 16 martie-16 aprilie 2016, Muzeul de Istorie și Arheologie. 
Parteneri: Dogma Art Gallery, Rm.-Vâlcea. 
• Omul și zeitatea. Raffaela Maron. Italia. Expoziție temporară de sculptură și pictură. 
Data și locul: 12 mai-07 iunie 2016, Muzeul de Istorie și Arheologie. 
• Locuri. Oameni. Lucruri. Arheogorj. Arheologie preventivă pe „Varianta ocolitoare a 
municipiului Târgu-Jiu”. Expoziție temporară de arheologie. 
Data și locul: 23 mai – 1 octombrie 2016, Muzeul de Istorie și Arheologie. 
•  „Arta este locul libertății perfecte”. Expoziție temporară de pictură și sculptură. Italia și 
România (Caravaggio, de Chirico, Arman, Man Ray, Lucio Fontana, Joan Miro, Piero Manzoni, Rabarama, 
giuseppe Angeli, Raffaela Maro, Maria Schifano, Paul Popescu). 
Data și locul: 9 iunie - 9 septembrie 2016, Muzeul de Istorie și Arheologie. 
Parteneri: Dogma Art'Gallery, Rm. Vâlcea. 
• Povești desenate. Desene pe asfalt. 
Data și locul: 01 iunie 2016, Muzeul de Artă. 
Parteneri: Școala Gimnazială „Constantin Săvoiu” Târgu-Jiu. 
• Nicolae Truță. Retrospectivă. Expoziție temporară de pictură. 
Data și locul: 09 iunie 2016, Muzeul de Istorie și Arheologie. 
• Egografie. Expoziție temporară de pictură, grafică, sculptură, ceramică și textile. 

 



Consiliul Județean Gorj             Raportul Președintelui 2016 
 

 

95 

Data și locul: 23 iunie – 23 iulie 2016, Muzeul de Artă. 
• Corina Preda Perianu. Expoziție temporară de pictură. 
Data și locul: 08 septembrie – 08 octombrie 2016, Muzeul de Istorie și Arheologie 
Partener: Liceul de Arte „Constantin Brăiloiu” Târgu-Jiu. 
• 25 de ani de independență a Republicii Moldova. Expoziție temporară de pictură 
Data și locul: 17 - 25 octombrie 2016, Muzeul de Istorie și Arheologie. 
Parteneri: Academia de pictură StatiArt – Republica Moldova, Liceul Academic de arte Plastice Igor Vieru 
– Chișinău. 
•  „Arta nu face decât să înceapă continuu” (Constantin Brâncuși). Expoziție temporară de pictură 
și sculptură. Italia și România. (Ciro Palumbo, Paul Popescu, Vasile Soponariu, Florin Hutium, Luca 
Dall'olio, Valter Martinoni, Giulio Cardona, Fabio Brandalise). 
Data și locul: 03 noiembrie – 02 decembrie 2016, Muzeul de Istorie și Arheologie. 
• Ferestrele sufletului. Angela Szabo. Expoziție temporară de pictură 
Data și locul: 22 noiembrie – 17 decembrie 2016, Muzeul de Istorie și Arheologie. 
Partener: Orizont Verde. 
• 1 Decembrie – Ziua Națională a României. Expoziție temporară fotodocumentară. 
Data și locul: 28 noiembrie 2016, Muzeul de Istorie și Arheologie. 
Parteneri: Serviciul Județean Gorj al Arhivelor Naționale, Biblioteca Județeană „Christian Tell”, Târgu-Jiu.. 
• Egografie miniaturală. Expoziție temporară de pictură, grafică, sculptură și textile. 
Data și locul: 08 - 31 decembrie 2016, Muzeul de Istorie și Arheologie. 
• Zilele Recunoștinței. Expoziție temporară. 
Data și locul: 16 – 31 decembrie 2016, Muzeul de Istorie și Arheologie. 
Parteneri: Biblioteca Județeană „Christian Tell” Târgu – Jiu, Serviciul Județean Gorj al Arhivelor Naționale. 
III.1.2. Subproiectul – simpozioane, evocări, aniversări, comemorări, lansări de carte la sediul instituției. 
• Ecaterina Teodoroiu în memoria gorjenilor. Evocare istorică. 
Data și locul: 14 ianuarie 2016, Casa memorială „Ecaterina Teodoroiu” Târgu-Jiu. 
Parteneri: Biblioteca Județeană „Christian Tell” Târgu-Jiu, Serviciul Județean Gorj al Arhivelor Naționale. 
• Cristian  George Brebenel, Proză scurt,. Editura Măiastra, Târgu-Jiu, 2016 
Lansare de carte. 
Data și locul: 11 februarie 2016, Muzeul de Istorie și Arheologie. 
Partener: Cenaclul Columna. 
• Daniel Radu, Proză scurtă,  Editura Măiastra Târgu-Jiu, 2016. Lansare de carte. 
Data și locul: 25 februarie 2016, Muzeul de Istorie și Arheologie. 
Partener: Cenaclul Columna. 
• Marius Iorga, Proză scurtă, Editura Măiastra, Târgu-Jiu, 2016. Lansare de carte 
Data și locul: 31 martie 2016, Muzeul de Istorie și Arheologie. 
Parteneri: Cenaclul Columna, Asociația Culturală „Semn”. 
• Daniel Popa, Proză, Editura Măiastra, Târgu-Jiu, 2016. Lansare de carte 
Data și locul: 21 aprilie 2016, Muzeul de Istorie și Arheologie. 
Parteneri: Cenaclul Columna, Asociația Culturală „Semn”. 
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• Dr. Laurențiu - Ștefan Szemkovics, Documente de la Constantin Brâncoveanu privitoare la unele 
mănăstiri și persoane din județul Gorj (1688-1712), Editura Măiastra, Târgu-Jiu, 2016. 
Data și locul: 21 aprilie 2016. 
Partener: Arhivele Naționale ale României. 
• Epoca bronzului în Oltenia. Ediția a V-a. Simpozion Național de arheologie. 
Data și locul: 12 – 14 mai 2016, Muzeul de Istorie și Arheologie. 
• Sesiunea Națională de Rapoarte Arheologice. Ediție aniversară. 50 de ani. 
Data și locul: 25 – 28 mai 2016, Muzeul de Istorie și Arheologie. 
Parteneri: Ministerul Culturii, Biblioteca Județeană „Chriatian Tell” Târgu-Jiu. 
• Tudor Vladimirescu. In memoriam. Evocare istorică. 
Data și locul: 27 mai 2016, Casa memorială „Tudor Vladimirescu”, Vladimir 
• Sat și stat. De la entitate spirituală la realitate politico-socială. Simpozion național de etnografie 
Data și locul: 19 – 21 august 2016, Muzeul de Istorie și Arheologie. 
• Ion Popescu Voitești, Amintiri, Editura Măiastra, 2016, Târgu-jiu. Lansare de carte. 
Data și locul: 18 noiembrie 2016. Casa memorială „Ion Popescu Voitești”, comuna Bălănești, sat Voiteștii 
din Deal. 
Partener: Biblioteca Județeană „Christian Tell” Târgu-Jiu. 
• Emilia Bubulac, De prin lume adunate, București, 2016 
Data și locul: 18 noiembrie 2016, Muzeul de Istorie și Arheologie. 
Partener: Liga Culturală „Fii Gorjului”, București. 
III.1.3. Proiecte metamuzeale 
• Acasă la Brâncuși – pelerinaj, adunare populară și spectacole folclorice 
Data și locul: 19 februarie 2016, Casa-muzeu „Constantin Brâncuși”, sat Hobița, comuna Peștișani, județul 
Gorj. 
Partener: Primăria și Consiliul Local Peștișani, Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși”, Peștișani, Liceul de 
Artă „Constantin Brăiloiu”, Târgu-Jiu, Școala Populară de Artă, Târgu-Jiu. 
• Stash Wyslouch String Band. Spectacol de muzică bluegrass din SUA. 
Data și locul: 21 aprilie 2016, Amfiteatru, Centrul orașului. 
Partener: Ambasada SUA la București 
• Ziua Internațională a dansului. Spectacol de balet. „Și îngerii dansează”. 
Data și locul: 28 aprilie 2016, Muzeul de Istorie și Arheologie. 
Partener: Asociația „Măiastra”, Târgu-Jiu. 
• Balet de Noaptea muzeelor. Spectacol de balet. 
Data și locul: 21 mai 2016, Muzeul de Istorie și Arheologie. 
Parteneri: Studiourile de balet Simona Noja, Cluj Napoca, Asociația „Măiastra” Târgu-Jiu. 
• Program British Documentary. Filme documentare. 
Data și locul: 21 mai-09 noiembrie 2016, Muzeul de Istorie și Arheologie 
Partener: Britsh Council 
• Comedia de 'll Arte. Spectacol de teatru. 
Data și locul: 03 iunie 2016, Casa Armatei Târgu-Jiu. 
Partener: Asociația Refugiul Urban Târgu-Jiu. 
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• Cartea junglei. Spectacol de teatru. 
Data și locul: 03 iunie 2016, Casa Armatei Târgu-Jiu. 
Partener: Asociația Refugiul Urban Târgu-Jiu. 
• Festivalul Național al Copiilor „Domnica Trop”, ediția a V-a. Festival de folclor. 
Data și locul: 09 octombrie 2016, Rovinari. 
Parteneri: Primăria și Consiliul Local Rovinari, Casa de Cultură și Biblioteca Rovinari, Asociația „Doruleț din 
România” Târgu-Jiu. 
• Festivalul Național al Copiilor „Maria Lătărețu”, ediția a V-a. Festival de folclor. 
Data și locul: 23 octombrie 2016, Muzeul de Istorie și Arheologie 
Parteneri: Asociația Culturală „Doruleț din România”, Târgu-Jiu, N-Sat TV Târgu-Jiu 
• Uită-te până când vezi! Moment literar-muzical-coregrafic. 
Data și locul: 15 noiembrie 2016. Muzeul de Istorie și Arheologie. 
Parteneri: Școala Gimnazială „Constantin Săvoiu”, Târgu-Jiu, Asociația „Măiastra”, Târgu-jiu, SC ARTEGO 
SA. 
III.1.4. Proiecte de pedagogie muzeală. 
• În bătătura bunicilor. Ateliere de vacanță pentru copii destinat familiarizării cu gospodăria 
ţărănească şi activităţile tradiţionale din cadrul acesteia. 
Data şi locul: 20-24 iunie 2015, Muzeul Arhitecturii Populare din Gorj de la Curtişoara. 
Parteneri: Biblioteca Judeţeană „Christian Tell”, Târgu Jiu, Școala Populară de Artă, Târgu-Jiu 
 III.1.5. Proiecte proprii realizate în cadrul programelor în afara sediului instituţiei. 
• Ziua Eroilor. Evocare istorică. 
Data şi locul: 09 iunie 2016, Satul Bălceşti, com. Bengeşti-Ciocadia. 
Parteneri: Şcoala Generală Bălceşti. 
• Centenarul Primului Război Mondial. Luptele din Defileul și de la Podul Jiului. Reconstituire 
istorico-militară 
Data și locul: 28-29 octombrie 2016, podul Ferdinand, Târgu-jiu, Monumentul Generalului Dragalina – 
Defileul Jiului 
Parteneri: Asociația „Tradiția Militară”, București, Asociația IR-33 - Cetatea Aradului, Asociația Dentsches 
Freikorps. 
 III.1.6. Participare la festivaluri, târguri, simpozioane, conferinţe etc.. 
În anul 2016 muzeul a participat la târguri şi festivaluri după cum urmează: 
• Târgul Internațional de Turism al Austriei, Ferien Mesze, Viena, 14-17 ianuarie 2016; 
• Târgul de Turism al Olteniei, Craiova, 18-20 martie 2016; 
• Festivalul Național al Copiilor „Domnica Trop”, ediția a V-a, Rovinari, 09 octombrie 2016; 
• Festivalul Național al Copiilor „Maria Lătărețu”, ediția a V-a, Târgu-Jiu, 23 octombrie 2016; 
• Târgul Meșterilor Populari, ediția a XXXIX-a, Craiova, 24-26 octombrie 2016; 
• Festivalul Național de Folclor „Maria Lătărețu”, ediția a XXIII-a, Târgu-Jiu, 08-10 noiembrie 2016; 
• Târgul Internațional de Turism al României, București, 17-20 noiembrie 2016; 
• Târgul Internațional de Turism al Poloniei, Varșovia, 24-26 noiembrie 2016; 
A participat la simpozioane sesiuni, colocvii şi conferinţe în afara judeţului. 

 



Consiliul Județean Gorj             Raportul Președintelui 2016 
 

 

98 

• Simpozion internațional „Mehedinți - istorie, cultură și spiritualitate”, 30 mai - 01 iunie 2016, 
Drobeta - Turnu Severin; 
• Sesiune Națională de Comunicări științifice a Muzeului Militar Național regele Ferdinand I, 
„Tradiție, Istorie, armată”, ediția a III-a, 02-03 iunie 2016, București; 
• Simpozion internațional „Drobeta. Archeology and history”, 10 – 11 noiembrie 2016, Drobeta - 
Turnu Severin; 
• Sesiune științifică „Unitate, continuitate și independență în istoria poporului român. 98 de ani 
de la Marea Unire (1918-2016) ”, 17-18 noiembrie 2016, Alba Iulia; 
• Simpozionul Național de Istorie „România în Primul Război Mondial. Campania din 1916. 
Centenar”, ediția I, 17-19 iunie 2016, Mănăstirea Bistrița, județul Vâlcea. 
 III.1.7. Proiecte ca partener. 
• Absențe încercuite. Expoziție temporară de Sculptură a artistului plastic Maxim Dumitraș. 
Data și locul: 19 februarie 2016, Muzeul de Istorie și Arheologie. 
Inițiator: Centrul de Cercetare, Documentare și Promovare „Constantin Brâncuși”, Târgu-jiu. 
Partener: Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”. 
• Salonul Internațional de Caricatură Nicolae Petrescu Găină. 
     Data și locul: 07 aprilie 2016, Muzeul de Istorie și Arheologie. 
   Inițiatori: Asociația Caricaturiștilor Profesioniști din România, Muzeul Olteniei Craiova, Muzeul de Artă 
Craiova. 
Partener: Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”. 
• Sabia lui Tudor Vladimirescu – Acasă după 195 ani! Expoziție temporară. 
Data și locul: 18-24 aprilie 2016, Muzeul de Istorie și Arheologie. 
Inițiatori: Primăria și Consiliul Local al Municipiului Târgu-Jiu 
Partener: Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”. 
• Târgu-Jiu Odinioară. Expoziție de fotografie veche 
Data și locul: 17 mai 2016, Muzeul de Istorie și Arheologie. 
Inițiator: Primăria Municipiului Târgu-Jiu. 
Partener: Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”. 
• Portugalia, țara dorului răsare. Expoziție temporară de fotografie. 
Data și locul: 02 octombrie 2016, Muzeul de Istorie și Arheologie. 
Inițiator: Club Rotary Târgu-Jiu. 
Partener: Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”. 
 3. analiza principalelor direcţii de acţiune întreprinse; 
În anul 2016 muzeul a derulat programe culturale în concordanţă cu funcţiile principale ale instituţiei. 
 Programul de cercetare ştiinţifică a patrimoniului cultural  a avut ca obiective dezvoltarea şi 
evidenţa patrimoniului şi promovarea valorilor istorice din judeţul Gorj, introducerea acestora în literatura 
de specialitate internă şi externă. În cadrul acestui program s-au desfăşurat mai multe proiecte care au 
avut ca scop colaborarea riguroasă a unor activităţi care să prezinte într-o succesiune culturală şi 
cronologică evoluţia comunităţii umane sesizate arheologic pe teritoriul Gorjului începând cu epoca 
bronzului şi până în epoca medievală. Au continuat cercetările arheologice preventive și de supraveghere 
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arheologică de pe „Varianta ocolitoare a municipiului Tg-Jiu” unde au fost investigate 6 (șase ) așezări din 
epocile bronzului, geto-dacică și medievală. 
În același timp, s-au continuat și cercetările arheologice întreprinse în așezarea fortificată geto-dacică de 
la Păișani - „Cetate”, comuna Stoina. 
  În lunile august-septembrie 2016 s-a realizat supravegherea arheologică în Parcul Coloanei fără 
Sfârșit din orașul Târgu-Jiu determinată de montarea unui sistem de irigații automatizat. 
Totodată, s-a urmărit întocmirea documentelor de evidenţă a patrimoniului cultural mobil existent sau 
îmbogăţit în urma activităţilor de cercetare, donaţie şi achiziţie. 
 În anul 2016 au fost întocmite 1419 de fişe analitice de evidenţă şi introduse în programul DocPAT. 
 De asemenea, în Registrul informatizat pentru evidenţa analitică a bunurilor culturale au fost 
introduse 3276 de piese.  
Au fost inventariate un număr de 1528 bunuri culturale. 
S-a întocmit documentaţia pentru a fi incluse în categoria Tezaur (67 piese de arheologie) şi Fond (21 de 
tablouri) mai multe bunuri culturale mobile. 
A fost editat nr. XVIII al anuarului LITUA care conţine articole şi studii cu un larg ecou în lumea ştiinţifică. 
 Programul de conservare şi restaurare a patrimoniului cultural s-a desfăşurat sub forma a două 
proiecte care au urmărit menţinerea stării de sănătate a obiectelor de muzeu. 
 Proiectul conservarea patrimoniului cultural a avut drept scop păstrarea nemodificată a formei 
şi structurii obiectelor muzeale şi asigurarea unor condiţii microclimatice optime în spaţiile expoziţionale 
şi depozite conforme cu normale de conservare. 
 Astfel, s-au realizat lucrări de conservare primară la  Muzeul Arhitecturii Populare din Gorj de la 
Curtişoara și la Casa memorială „Tudor Vladimirescu ” din comuna Vladimir, județul Gorj. 
 De asemenea, s-a desfășurat în continuare activitatea de reamenajare a depozitelor de la Muzeul 
de Artă având la bază principiul tipodimensionării. 
 S-au desfăşurat desprăfuiri, aerisiri, perieri a patrimoniului existent în expunere şi depozite şi s-
au aplicat tratamente de dezinsecţie şi deratizare. 
 Proiectul Restaurarea patrimoniului muzeal a avut drept scop aplicarea de tratamente chimice 
menite să asigure o rezistenţă îndelungată a bunului cultural astfel încât să-şi păstreze funcţionalitatea. 
 Astfel, s-au realizat lucrări de restaurare primară aplicate materialor în urma cercetărilor 
arheologice. 
 Programul  Valorificarea patrimoniului muzeal s-au derulat sub forma unor proiecte ale căror 
obiective au fost atragerea unui public cât mai numeros şi diversificat prin organizarea de expoziţii, 
simpozioane, aniversări, evocări etc. în cadrul muzeului, în judeţ şi în străinătate, iar pe de altă parte s-a 
urmărit integrarea activităţii instituţiei în sfera preocupărilor comunităţii gorjene. 
 Programele metamuzeale au urmărit organizarea de spectacole, festivaluri, momente 
coregrafice care au avut drept scop diversificarea ofertei culturale, atragerea unui public cât mai numeros 
şi creşterea vizibilităţii instituţiei. 
 Programul de cercetare sociologică a avut drept scop completarea de chestionare care au privit 
expoziţiile de bază şi cele temporare în vederea creionării profilului vizitatorului şi îmbunătăţirea activităţii 
instituţiei. 
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4. Şcoala Populară de Artă Târgu-Jiu  
Școala Populară de Artă Târgu Jiu este percepută în comunitate ca un important furnizor de 

educaţie permanentă, în afara sistemelor formale de educaţie, unul dintre cei mai importanţi operatori 
culturali, care pune la dispoziţie programe şi proiecte culturale destinate comunităţii, atât din domeniul 
culturii şi artei tradiţionale, cât şi din cel al artei contemporane. În acelaşi timp este furnizor de produse 
şi servicii culturale destinate unor grupuri ţintă clar definite prin activitatea Orchestrei de Cameră Lyra 
Gorjului, a Teatrului de Păpuşi „Pinocchio” și al Ansamblului Folcloric „Maria Lătărețu”. 

În domeniul educației permanente şi a formării continue de interes comunitar, constatăm că 
numărul de cursanți înscrişi la Școala Populară de Artă Târgu Jiu în anul școlar 2016-2017, este de 2755, 
dintre care 922 sunt înscrişi pentru cursuri la sediul din Târgu Jiu (față de 700 înscriși în anul şcolar 2015-
2016), iar 1833 urmează cursurile deschise la una din cele 38 de secţii externe (față de anul şcolar 2015-
2016, când numărul de cursanţi înscriși era de 2136). În comparație cu anul școlar precedent, creșterea 
este de 28,98%. În timp ce numărul de cursanți la sediile externe a crescut cu 27,65%, la sediul din Târgu 
Jiu s-a produs o creștere de 31,71%, ce ceea ce indică, pe lângă o creștere a interesului arătat față de 
oferta educațională a Școlii Populare de Artă Târgu Jiu, faptul că Școala Populară de Artă Târgu Jiu oferă 
servicii de cea mai bună calitate. Trebuie precizat faptul că această creștere a numărului de cursanți are 
loc pe fondul scăderii populației școlare. Datele furnizate de Institutul Național de Statistică ne arată că 
populatia școlară a Municipiului Târgu Jiu a scăzut în perioada 2001-2015 cu 20,54%. 

Analizând datele din punct de vedere al profesiei, corelat cu cel al grupelor de vârstă, constatăm 
că dintre cei 922 de cursanți înscriși la sediul instituției, un număr de 812 (88,07%) cursanți sunt înscriși în 
învățământul preuniversitar (4-18 ani), 27 (2,93%) aparțin grupei de vârstă asociată studenților (19-24 
ani), iar restul de 83 (9%) sunt persoane mature care nu mai urmează un sistem formal de învățământ. 
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La secțiile externe există un număr de 1833 de cursanți, dintre care 1730 cursanți sunt înscriși în 
învățământul preuniversitar (4-18 ani), 21 aparțin grupei de vârstă asociată studenților (19-24 ani), iar 79 
sunt persoane mature care nu mai urmează un sistem formal de învățământ. 

Beneficiari cursanți înscriși la Școala Populară de Artă Târgu Jiu în anul școlar 2016-2017 (Secții 
externe) 

 
Sub 7 

ani 
7-11 
ani 

12-15 
ani 

16-18 
ani 

19-24 
ani 

Peste 25 
ani 

Muzică instrumentală 7 107 62 9 2 4 
Muzică vocală 22 161 117 10 1 1 
Arte vizuale  42 130 79 5 0 1 
Meșteșuguri 11 145 148 24 12 64 
Dansuri populare 28 271 238 18 6 3 
Ansambluri de datini și obiceiuri 5 39 41 14 0 6 

TOTAL 115 853 685 80 21 79 
 

Ca aşezământ cultural pe linia educaţiei permanente, Şcoala Populară de Artă Târgu Jiu 
derulează un număr de 2 programe:  

- Un program denumit ARTE ŞI MEŞTEŞUGURI TRADIŢIONALE care înglobează 10 proiecte care se 
referă la instruirea cursanților la disciplinele: ansambluri de datini și obiceiuri, arta lemnului, canto muzică 
populară, cusături-țesături, dansuri populare, grupuri vocale folclorice, iconărit, împletituri, instrumente 
tradiționale și olărit.  

- Un program denumit ARTE CONTEMPORANE care cuprinde activităţi de instruire grupate în 4 
proiecte: arte vizuale, balet/dans modern, canto muzică uşoară, folk, clasic şi instrumente muzicale. 

Programul ARTE ŞI MEŞTEŞUGURI TRADIŢIONALE, adresat copiilor, tinerilor și adulţilor, din 
mediul rural şi urban, prin proiectele sale a urmărit conservarea şi transmiterea meseriilor şi artelor 
tradiţionale, în acest scop organizându-se cursuri de arta lemnului, ansambluri de datini și obiceiuri, canto 
popular, cusături-țesături, dansuri populare, grupuri vocale folclorice, iconărit, împletituri, instrumente 
tradiționale (nai, fluier, țambal) și olărit.  

Implementat într-un număr de 34 de autorități locale, dintre care 6 urbane și 28 rurale, programul 
a avut un număr de 1791 cursanți, dintre care 619 la sediile din mediu urban (34,56%) și 1172 la sediile 
din mediul rural (65,44%). 

Proiectele derulate în cadrul programului ARTE ŞI MEŞTEŞUGURI TRADIŢIONALE, adresate 
copiilor, tinerilor și adulţilor, din mediul rural şi urban, în număr de 10, au fost implementate în 87,18% 
dintre secțiile școlii. Prin intermediul acestor proiecte, Școala Populară de Arte Târgu Jiu organizează 
cursuri la diferite discipline în vederea susţinerii dezvoltării personale şi vocaţionale a membrilor 
comunităţii prin activităţi de educaţie pe tot parcursul vieţii, a creşterii calităţii serviciilor culturale în 
mediul rural şi mic urban şi îmbunătăţirii accesului cetăţenilor la informaţia culturală.  
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În cifre, numărul beneficiarilor acestor proiecte sunt repartizați după cum urmează: 
Nr. crt. Denumirea 

programului 
Proiectul/cursul Număr 

grupe de 
curs 

Număr de 
cursanți 

1 

ARTE ŞI 
MEŞTEŞUGURI 
TRADIŢIONALE 

ANSAMBLURI DE DATINI ŞI OBICEIURI  4 105 
2 ARTA LEMNULUI  4 65 
3 CANTO POPULAR  12 264 
4 CUSĂTURI- ŢESĂTURI 10 244 
5 DANSURI POPULARE 22 618 

6 GRUPURI VOCALE  11 220 
7 ICONĂRIT 4 64 
8 ÎMPLETITURI 1 9 
9 INSTRUMENTE TRADIŢIONALE 9 180 

10 OLĂRIT 1 22 
La sediul din Târgu Jiu, Școala Populară de Artă Târgu Jiu desfășoară un număr de 3 proiecte în 

cadrul programului ARTE ŞI MEŞTEŞUGURI TRADIŢIONALE, respectiv proiectele referitoare la canto 
popular, dansuri populare și instrumente tradiționale (activități de instruire pentru nai, fluier și țambal), 
pentru un număr de 347 de cursanți (în creștere cu 21,75% față de anul școlar precedent), dintre care 
280 sunt elevi. 

 

 
Așa cum era de așteptat, proiectele din cadrul programului ARTE ŞI MEŞTEŞUGURI TRADIŢIONALE 

organizate de Școala Populară de Artă Târgu Jiu la secțiile externe din județul Gorj sunt cele mai 
numeroase, acoperind o bună parte din nevoia de formare continuă de interes comunitar dintr-un număr 
de 33 de autorități locale (5 urbane și 28 rurale). Sunt organizate 10 proiecte referitoare la arta lemnului, 
ansambluri de datini și obiceiuri, canto popular, cusături-țesături, dansuri populare, grupuri vocale, 
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iconărit, împletituri, instrumente tradiționale și olărit pentru un număr de 1444 de cursanți, dintre care 
1349 sunt înscriși în învățământul preuniversitar (93,42%). În schimb, cursurile care se adresează celor 
care vor să deprindă un meșteșug sunt frecventate doar în proporție de 81,19% de către elevi. 

Deși am fi fost tentați să credem că toate proiectele desfășurate în cadrul programului ARTE ȘI 
MEȘTEȘUGURI TRADIȚIONALE desfășurate în județ ar fi trebuit să aibă un număr copleșitor de cursanți 
proveniți din mediul rural, datele statistice ne arată că acest lucru nu este valabil în toate cazurile. Astfel, 
numărul celor care urmează cursurile grupate în cadrul proiectelui ansambluri de datini și obiceiuri este 
mai mare la secțiile organizate în orașe. Un număr destul de mare de cursanți proveniți din mediul urban 
se înregistrează și la cursuri organizate în cadrul proiectului cusături-țesături.  

 
Programul ARTE CONTEMPORANE adresat copiilor, tinerilor și adulţilor din mediul rural şi urban, 

prin proiectele sale, a urmărit dezvoltarea personală şi vocaţională a comunităţii, în acest scop 
organizându-se cursuri de pictură, artă decorativă, artă fotografică, actorie, dans modern, balet, canto 
muzică ușoară, folk și clasică, ansamblu coral, acordeon, chitară, orgă, pian, saxofon și vioară. 
Implementat într-un număr de 15 autorități locale, dintre care 8 urbane și 7 rurale, programul a avut un 
număr de 964 de cursanți, dintre care 768 la sediile din mediu urban (79,67%)și 196 la sediile din mediul 
rural (20,33%). 

Deși nu sunt la fel de răspândite în teritoriu precum proiectele implementate prin intermediul 
programului ARTE ŞI MEŞTEŞUGURI TRADIŢIONALE, prin cele 4 proiecte derulate în cadrul acestui program 
sunt organizate un număr de 51 de cursuri pentru cei 964 de cursanți care provin din rândurile copiilor, 
tinerilor și adulţilor: 
Nr. crt. Denumirea 

programului 
Proiectul/cursul Număr grupe 

de curs 
Număr 
de 
cursanți 

1 
 

ARTE 
CONTEMPORANE 

ARTE VIZUALE 15 340 

2 
CANTO, MUZICA UŞOARA, 
FOLK,ANS. CORAL 7 91 

3 DANS MODERN/BALET  3 186 
4 INSTRUMENTE MUZICALE 26 347 

 
La sediul central din Târgu Jiu, acest program cunoaște un aflux mare de cursanți, toate cele patru 

proiecte din cadrul acestuia fiind oferite unui număr de 575 cursanți, dintre care 472 sunt elevi. Astfel, 
există proiectele denumite arte vizuale (în cadrul căruia sunt oferite cursuri de pictură, grafică, artă 
fotografică, artă decorativă, design vestimentar și teatru), canto muzică ușoară, folk și clasică, dans 
modern și balet precum și cel de instrumente muzicale, care oferă cursuri de acordeon, clarinet, chitară, 
contrabas, percuție, pian, orgă, saxofon, violă și vioară. 
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La sediile externe din județ, cel de-al doilea program de educație permanentă cunoaște un aflux 

mult mai mic de cursanți, deși trei dintre cele patru proiecte din cadrul acestuia sunt oferite și cursanților 
din teritoriu. Având un număr de 389 cursanți, dintre care 336 sunt elevi (86,38%), cursurile din această 
categorie sunt urmate de doar 14,12% din totalul cursanților înscriși la Școala Populară de Artă Târgu Jiu 
în afara orașului de reședință. Astfel, există proiectele denumite arte vizuale (în cadrul căruia sunt oferite 
cursuri de pictură și artă decorativă), canto muzică ușoară/folk/ansamblu coral precum și cel de 
instrumente muzicale, care oferă cursuri de acordeon, chitară, inițiere fanfară, orgă, saxofon și vioară. 
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Participarea la festivaluri și concursuri a fost una destul de mare, fapt dovedit de numărul de 
premii câștigate de cursanții Școlii Populare de Artă Târgu Jiu. Trebuie precizat că unii dintre cursanți 
urmează în paralel și cursuri similare la Palatul Copiilor Târgu Jiu sau sunt înscriși la Liceul de Arte 
„Constantin Brăiloiu” Târgu Jiu, motiv pentru care considerăm că la succesele repurtate de cursanții noștri 
au contribuit în egală măsură și profesorii celor două instituții. 

Exprimat în cifre, cursanții noștri au obținut un număr de 383 de premii și mențiuni la cele 71 de 
competiții la care au participat, fie că a fost vorba de competiții naționale, regionale sau județene/locale. 
Cele mai multe premii au fost obținute la disciplinele care țin de artele scenice (canto muzică populară și 
ușoară, instrumente muzicale și dans) – 333 premii, restul de 50 fiind obținute la competiții care țin de 
artele vizuale (meșteșuguri, pictură și grafică). 

 

 
 

În calitatea sa de operator în Agenda Culturală a judeţului Gorj, Școala Populară de Artă Târgu 
Jiu contribuie la activitatea de conservare şi transmitere a valorilor artistice ale comunităţii gorjene, 
precum şi ale patrimoniului cultural local, naţional şi universal. 

Programul GORJUL ANCESTRAL și-a dorit ca prin organizarea sau participarea la organizarea și 
desfășurarea unui număr de 38 de evenimente culturale (festivaluri, expoziţii, ateliere etc.) să pună în 
valoare bogăţia patrimoniului cultural, cu precădere cel imaterial, din judeţul Gorj, să contribuie la 
conservarea, promovarea şi valorificarea patrimoniului de tradiţii, meşteşuguri şi obiceiuri din Gorj. 

Marea majoritate a acestor activități au fost de nivel local/județean dar nu au lipsit nici cele de 
nivel național sau chiar internațional și s-au adresat unui număr de peste 15100 de beneficiari.  
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Primul eveniment inclus în cadrul acestui program a fost Salonul de iarnă al artelor populare, 
desfășurat pe parcursul lunii februarie 2016 și care s-a desfășurat prin organizarea de expoziţii de artă 
populară și spectacole folclorice realizate de secţiile externe ale Şcolii Populare de Artă din localitățile 
Negomir, Baia de Fier, Polovragi și Bumbești Jiu. 

Repere ale civilizaţiei populare tradiţionale locale, organizat în colaborare cu Muzeul Județean 
Gorj Alexandru Ștefulescu a îmbinat cu demonstrațiile practice făcute de meșterii școlii, expoziția realizată 
de muzeu, arătând că arta populară se păstrează vie și prin intermediul meșterilor Școlii Populare de Artă 
Târgu Jiu. 

Festivalul Portului şi Dansului popular gorjenesc „Memorial Liviu Dafinescu”, aflat la cea de-a XIII-
a ediție, a reunit în ziua de 23 aprilie 2016 aproximativ 600 de participanți, Școala Populară de Artă Târgu 
Jiu fiind prezentă, pe lângă formația de dansuri populare de la sediul central, „Juniorii Doina Gorjului”,de 
formațiile din localitățile Baia de Fier, Bălești, Bâlta, Căpreni, Drăgotești, Licurici, Negomir, Polovragi, 
Runcu, Stejari, Stoina și Țicleni. 

O manifestare culturală de succes a fost Festival-concurs de muzică populară „Meleaguri 
brâncușiene”, a cărui primă ediție s-a desfășurat în perioada 11-13 mai și care s-a adresat cursanților 
școlilor populare de artă din țară de la disciplina canto muzică populară. Festivalul a prilejuit afirmarea 
unui număr mare de cursanți ai Școlii Populare de Artă Târgu Jiu precum și a instructorilor care au evoluat 
pe scenă, ca interpreți sau ca soliști în cadrul Ansamblului Folcloric „Maria Lătărețu”. La acest eveniment 
au participat, ca invitați, cursanți și instructori de la Școala Populară de Arte și Meserii „Ion Românu” din 
Reșița, care au prezentat un spectacol. 

Ziua internaţională a iei româneşti, organizată sub egida România autentică, împreună cu Consiliul 
Judeţean Gorj, CJCPCT Gorj, Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” și diverse alte organizații, a 
fost organizată în orașul Târgu Jiu și la Hobița în zilele de 24 și 25 iunie 2016. La manifestare au participat 
meșterii Școlii Populare de Artă Târgu Jiu și câteva sute de cursanți care au evoluat pe scenă, la care s-au 
adăugat și instructorii reuniți în cadrul Ansamblului Folcloric „Maria Lătărețu”.  

În cadrul Festivalului Naţional al Cântecului „Maria Lătăreţu”, desfășurat în perioada 7-10 
noiembrie 2016, Ansamblul Folcloric „Maria Lătărețu” a susținut un spectacol urmărit de aproximativ 450 
spectatori. 

Salonul expoziţional al artelor şi meşteşugurilor tradiţionale, denumit Artă şi Meşteşug, ș-a 
desfășurat în data de 1 decembrie 2016, într-un cadru informal, la hypermarchetul Carrefour din incintinta 
Shopping City Târgu Jiu și a constat din lucrări și demonstrații practice realizate de 17 dintre meșterii 
populari care predau cursuri la Școala Populară de Artă Târgu Jiu, fiind bine primit de public.  

„Alaiul obiceiurilor de iarnă”, desfășurat în data de 20 decembrie 2016, având ca organizatori 
Consiliul Județean Gorj, Școala Populară de Artă Târgu Jiu și Centrul Judeţean pentru Conservarea şi 
Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj s-a adresat unui număr foarte mare de spectatori, instituția 
participând cu câteva sute de colindători la acest eveniment. 

 
Programul EMULAȚIILE ȘCOLII DE ARTĂ are ca obiectiv prezentarea în comunitate şi în afara acesteia 

a rezultatelor obţinute în cadrul programelor de formare profesională. 
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În cadrul programului au fost organizate sau s-a participat la organizarea și desfășurarea unui 
număr de 28 de evenimente culturale de nivel internațional, național sau local/județean la care au 
participat un număr de aproximativ 6400 de beneficiari. 

Zilele Şcolii Populare de Artă, desfășurate în intervalul 17-23 iunie 2016 au oferit publicului 
participant expoziții de pictură și de produse realizate de cursanții și meșterii de la secțiile de meșteșuguri 
populare, precum și spectacole de muzică clasică, ușoară și populară. În cadrul evenimentului, s-a 
prezentat și un spectacol oferit de Școala Populară de Arte ”Tudor Jarda” din Cluj Napoca, cu dansuri 
populare, oferite de Ansamblul Folcloric ”Vatră de Dor”, muzică populară și muzică ușoară în interpretarea 
cursanților claselor de canto. Totodată, în cadrul acestui eveniment, școala a avut ca invitat pe îndrăgitul 
interpret Gelu Voicu, care a susținut un recital.  

În data de 25 iunie 2016 a fost organizată ediția a doua a Festivalului naţional de dans „Prin dans 
spre infinit”, festival prin intermediul căruia Școala Populară de Artă Târgu Jiu dorește să ofere copiilor 
înscriși la disciplina balet-dans modern posibilitatea de a se întrece cu colegi de la trupe de dans din țară.  

Tabăra muzicală internaţională de vară „Şcoala muzicală de vară de la Târgu Jiu”, s-a bucurat și în 
anul 2016 de participarea unor profesori din Franța, VeroniqueThual-Chauvel și fiicele sale, Claire și Lucie 
Chauvel, care au ținut lecții de pian și vioară celor 15 cursanți înscriși, urmate de un spectacol organizat 
cu aceștia.  

Și în anul 2016, Școala Populară de Artă Târgu Jiu a fost invitată la Festivalul Internaţional de la 
Ostrelj-Bor, Republica Serbia, Petrovdanfest, participând atât cu soliști și instrumentiști, cât și cu formație 
de dansuri populare.  

Ca în fiecare an, cel mai important proiect al instituției a fost Festivalul Naţional de Folk şi Baladă 
„Poarta sărutului”. Organizat în zilele de12 și 14 august 2016, festivalul s-a bucurat de prezența unui număr de 
aproximativ 2000 de spectatori care au avut posibilitatea de a urmări concursul și prestația unora dintre cei 
mai îndrăgiți interpreți de gen. 

 
Activitatea de instituţie de spectacole s-a desfășurat prin produsele şi serviciile culturale pe care 

Școala Populară de Artă Târgu Jiu le oferă prin intermediul Orchestrei de Cameră „Lyra Gorjului”, a 
Teatrului de Păpuși „Pinocchio” și a Ansamblului Folcloric „Maria Lătărețu”.  

Desfășurate în cadrul programului intitulat ARTELE SPECTACOLULUI, proiectele celor trei instituții 
de spectacol, ce funcționează în cadrul sau pe lângă Școala Populară de Artă Târgu Jiu, au avut ca scop 
creşterea gradului de acces la cultură pentru un număr cât mai mare de beneficiari din rândul copiilor, 
tinerilor și adulţilor, atât din mediul urban, cât și din mediu rural. 

Teatrul de Păpuşi "Pinocchio" a adăugat, celorlalte șapte piese din repertoriul său pe care le-a 
jucat în intervalul 01.01.2016-31.12.2016: („Iepurașii cei poznași”, „Fata babei și fata moșului”, „Punguța 
cu doi bani”, „Năzdrăvanii”, „Sarea-n bucate”, „Povești din pădure” și „Povești cu Tic și Tac”), o premieră 
în data de 7 aprilie 2016: „Prâslea voinicul”, o premieră în data de 6 octombrie 2016: „Motanul încălțat” 
și o premieră în data de 5 decembrie 2016: „Povestea lui Crăciun”. În același interval, teatrul a oferit 
copiilor Gorjului 116 spectacole (80 în mediu urban și 36 în mediu rural), urmărite de 7987 spectatori, fapt 
ce s-a concretizat prin facturi și vânzări de bilete în sumă de 37.186 lei. Trebuie menționat că în același 
interval au avut loc și un număr de cinci spectacole caritabile, la acestea și la cele trei premiere participând 
un număr de 860 de spectatori. 
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Orchestra de Cameră "Lyra Gorjului", cu un număr de 15-20 de soliști și interpreți/concert, toţi 
colaboratori pe baza contractelor de drepturi de autor şi proveniţi din rândul cadrelor didactice de la 
Şcoala Populară de Artă, ale profesorilor de la Liceul de Arte „Constantin Brăiloiu” Târgu Jiu şi a unui grup 
de interpreți de la Filarmonica Oltenia din Craiova, a susținut un număr de 10 concerte pentru iubitorii de 
muzică din Târgu Jiu. Deși numărul de spectatori a fost unul destul de scăzut, concertele oferite publicului 
meloman, și nu numai, reușesc să mențină o formă de manifestare artistică, inițiată cu mulți ani în urmă, 
care dă posibilitatea orașului în care se găsesc operele marelui sculptor Constantin Brâncuși să ofere o 
viață culturală diversificată pentru locuitorii și vizitatorii săi. Orchestra a oferit spectatorilor creații din 
opera unor compozitori precum Frederic Chopin, Franz Schubert, Joseph Haydn, Johann Sebastian Bach, 
Johann Strauss, Giovanni Battista Pergolesi, Wolfgang Amadeus Mozart, Iosif Ivanovici, Carlos Gardel, 
Johannes Brahms, Dmitri Dimitrievici Șostakovici, Camile Saint-Saens, George Enescu, Bela Bartok, 
Jacques Offenbach, Charles Gounod ș.a. 

Ansamblul Folcloric „Maria Lătăreţu”, alcătuit din profesorii şi cursanții actuali sau foşti ai şcolii, 
la care se adaugă și colaboratori, este instituția de spectacol care aduce venituri considerabile la bugetul 
Școlii Populare de Artă Târgu Jiu, obţinute din prestările de servicii culturale, artistice şi de divertisment. 
În plus, formaţia este considerata ca o adevărată oglindă a școlii, contribuind la consolidarea prestigiului 
acesteia, la popularizarea celor mai buni elevi şi profesori şi la atragerea a numeroşi tineri înspre 
activităţile instituţiei. Pentru perioada avută în discuție, ansamblul și-a făcut simțită serios prezența prin 
participarea la un mare număr de evenimente culturale, înscrise sau nu în agenda culturală a instituției. 
Astfel, fie în formula de spectacol, fie într-o formulă restrânsă, Ansamblul Folcloric „Maria Lătăreţu” a 
participat la un număr de 55 de activități, dând posibilitatea unui număr de peste 15.100 de spectatori 
să urmărească evoluția pe scenă a interpreților instrumentiști și vocali, dintre care unii sunt cursanți ai 
Școlii Populare de Artă Târgu Jiu. 
  

Valorificarea potenţialului patrimoniului imaterial din judeţ a fost unul dintre obiectivele cele mai 
urmărite de conducerea școlii în anul 2016. Pentru realizarea acestui obiectiv au fost susținute spectacole 
folclorice de către Ansamblul Folcloric „Maria Lătărețu”, de către ansamblurile de datini și obiceiuri sau 
de către grupuri alcătuite din cursanți ai școlii și s-a participat cu meșteriii populari la expoziții și târguri. 
Activitățile desfășurate atât în țară, cât și în străinătate, au vizat atât punerea în valoare şi promovarea 
folclorului autentic al județului, dar și promovarea meșteșugurilor tradiționale din zona Gorjului. 
 

Nr. 
crt. Denumire activității Locul 

desfășurării 
Tipul 

activității Data Obs. 

1 Târgul de Turism de la Viena Viena Expoziție 14-17 
ianuarie 

Dumitru Coneru 
Daciana Ungureanu 
Filomela Tiștere 
Nicolae Rotaru 

2 Târgul de Turim de la Tel Aviv Tel Aviv Expoziție 8-10 
februarie FilomelaTiștere 

3 Festivalul Folcloric „Velișcu Boldea” Reșița Spectacol 25-28 
februarie 

Ansamblul „Maria 
Lătărețu” 
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Nr. 
crt. Denumire activității Locul 

desfășurării 
Tipul 

activității Data Obs. 

4 Târgul de Turism al Olteniei Craiova Spectacol 18 martie Ansamblul „Maria 
Lătărețu” 

5 „Petrecem românește” București Emisiune 11aprilie Ansamblul „Maria 
Lătărețu” 

6  „Spectacolul de Florii”, emisiunea Tezaur 
Folcloric Otopeni Spectacol 15 aprilie Ion Drăgan și Grupul 

„Gorjeanca” 

7 „Târgul de Florii” – Muzeul Național al 
Țăranului Român București Expoziție 22-24 

aprilie 
Tiștere Filomela 
Drăghescu Claudia 

8  „Cine cântă gorjenește” 
 București Spectacol 15 mai Ion Drăgan și Grupul 

„Gorjeanca” 

9 
Aniversarea Muzeului Satului - 80 de ani 
de la înfiinţare Muzeul Țăranului Român 
„Dimitrie Gusti” 

București Expoziție 17 mai Maria Dinoiu 

10 Muzeul Etnografic al Transilvaniei – 
Târgul Creatorilor Populari Cluj-Napoca Expoziție 27-29 mai Tiștere Filomela 

11 „Ziua Românilor de pretutindeni” Cernăuți 
(Ucraina) Spectacol 28 mai Ion Drăgan 

12 
„Târgul de Sfinții Apostoli Petru și Pavel” 
la Muzeul Național al Satului „Dimitrie 
Gusti” 

București Spectacol/ 
Expoziție 24-26 iunie 

Ion Drăgan și „Grupul 
Gorjeanca” 
Filomela Tiștere 
Drăghescu Claudia 

13 Petrovdan Fest Ostrelj, Luka 
(Serbia) Festival 13 iulie Ansamblul „Maria 

Lătărețu” 

14 Festivalul Baciilor 
Jasikova,Maj

danPek 
(Serbia) 

Festival 04 august Ansamblul Folcloric 
„Maria Lătărețu” 

15 Târgul național de turism rural  Albac, jud. 
Alba Expoziție 2-4 

septembrie 

Rotaru Nicolae 
Tiștere Filomela 
Drăghescu Claudia 

16 Muzeul Național al Țăranului Român București Expoziție 8-9 
octombrie 

Tiștere Filomela și 
Drăghescu Claudia 

17 Târgul Meșterilor Populari Craiova Expoziție 21-23 
octombrie 

Miuțe Valerica, 
Dumitru Coneru, 
Nicolae Rotaru 

18 Festival de folclor „Cântec, dans și 
tradiție” Praga (Cehia) Festival 3-6 

noiembrie 
Ansamblul Folcloric 
„Maria Lătărețu” 

19 Târgu de Turism TT Warsaw Varșovia 
(Polonia) Expoziție 24-26 

noiembrie 

Arapul L. 
Tiștere F. 
Coneru D-tru 
Rotaru 
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Nr. 
crt. Denumire activității Locul 

desfășurării 
Tipul 

activității Data Obs. 

20 Târgul de Turism al României – ediția de 
toamnă București Expoziție/ 

Spectacol 
17-20 

noiembrie 

Ansamblul „Maria 
Lătărețu”; 
Ungureanu Daciana, 
Drăghescu Claudia 

21 Alaiul datinilor „Din bătrâni, din oameni 
buni” Craiova Spectacol 6 

decembrie Grupul „Gorjeanca” 

22 Festivalul Național de Tradiții „Leru-i, ler 
...” Brașov Festival 10-11 

decembrie Ans. de datini „Roua” 

23 
Festivalul de datini și obiceiuri de Crăciun 
și Anul Nou „Am venit să colindăm - 
Florile dalbe” 

București Festival 17 
decembrie Grupul „Gorjeanca” 

24 Concert tradițional de colinde „Începem a 
colinda ...” 

București 
Sala Radio Spectacol 18 

decembrie Grupul „Gorjeanca” 

 
Un alt obiectiv strategic, Valorificarea potenţialului patrimoniului cultural imaterial prin servicii 

adaptate nevoilor din comunitate, a fost atins prin înființarea unor noi secții în localități din județul Gorj, 
sau prin diversificarea disciplinelor de studiu. Aceste secții au ca scop conservarea, protejarea, punerea în 
valoare şi promovarea tradițiilor zonei.  

Astfel, au fost înființate secțiile din comunele: 
Berlești – dansuri populare; 
Drăguțești – dansuri populare și grup vocal folcloric; 
Godinești – dansuri populare, pictură, vioară și arta lemnului; 
Lelești – dansuri populare, pictură și iconografie; 
Logrești – dansuri populare; 
Prigoria – pictură; 
Săcelu – grup vocal folcloric. 

 
Totodată, la unele secții s-a diversificat activitatea, fiind înființate noi discipline: 

Alimpești – dansuri populare; 
Baia de Fier – pictură și artă decorativă; 
Bălănești – dansuri populare; 
Crasna – grup vocal folcloric; 
Novaci – dansuri populare și inițiere fanfară; 
Polovragi – canto muzică populare, fluier și pictură; 
Stănești – grup vocal folcloric; 
Telești – ansamblu de datini și obiceiuri; 
Țicleni – dansuri populare. 
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La sediul din Târgu Jiu, au fost inițiate noi discipline, artă decorativă, design vestimentar și 
percuție, concomitent cu instruirea unor cursanți la instrumente muzicale noi față de anul școlar 
precedent: acordeon, clarinet, contrabas și violă. 

 

 
 

 
5. Centrul Judetean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj 

Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Gorj este un așezământ 
cultural de rang județean, care funcționează sub autoritatea Consiliului Judetean Gorj. 

Rolul său ca instituție publică de cultură este acela de conservare, cercetare, protejare, transmitere, 
promovare și punere în valoare a culturii tradiționale si a patrimoniului cultural imaterial, precum și de 
valorizare a creației artistice contemporane a județului. 

 În anul 2016, activitatea CJCPCT Gorj s-a derulat în funcție de 3 programe multianuale, anume: 
1. Marketing si management cultural – relatia cu teritoriul; 
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2. Rădăcini – specializat în cultura populară; 
3. Acasă la Brâncuși – specializat în susținere elemente cultură scrisă si promovarea națională și 

internațională a imaginii culturale a Gorjului. 
PROIECTE REALIZATE ÎN CADRUL FIECÅRUI PROGRAM 

1. PROGRAMșUL ,,MARKETING ȘI MANAGEMENT CULTURAL” 
Obiectiv: Relația cu teritoriul. Sprijin metodic, coordonare și monitorizare activitate 
Proiecte: 
a. CULTURA GORJULUI ÎNTRE CERERE ŞI OFERTĂ 
- Conceperea, completarea şi transmiterea în teritoriu a unui Chestionar privind cererea şi oferta 

culturală în Gorj; 
- Realizarea politicilor culturale locale în funcţie de evaluările rezultate din Chestionar. 

Parteneri: directori de aşezăminte, bibliotecari, cadre didactice, preoţi, funcţionari publici, elevi. 
b. AGENDA CULTURALĂ 2016  A JUDEȚULUI  GORJ 
- Solicitare, compatibilizare, selecţie, concepţie grafică şi tehnoredactare; 
- Întocmire și transmitere în teritoriu a Calendarului istoric si cultural al Gorjului pe anul 2016 (aniversări 

evenimente, instituții, personalități, primă atestare documentară etc.);  
c. STRATEGII ŞI POLITICI CULTURALE ÎN GORJ  
- Organizarea Seminarului metodic ,,Strategii si politici culturale în Gorj” – întâlnirea anuală cu directorii 

și responsabili culturali din teritoriu; 
- Sprijinirea activitătii Universităţilor populare de tradiție din Gorj.  

Situație 2016: Baia de Fier, Turceni, Săcelu; Motru; Țânțăreni 
- Realizarea unui proiect de strategie culturală pe termen scurt, mediu și lung și înaintarea acestuia 

către Consiliul Judetean Gorj; 
- Înaintarea unui propuneri către Consiliul Judetean Gorj privitor la necesitatea înființării de către 

administrația județeană a unui Departament de marketing și management cultural care să coordoneze 
și monitorizeze rețeaua și oferta culturală județeană și să conceapă programe sși proiecte necesare 
dezvoltării durabile a sistemului și fenomenului cultural local; 

- Sprijinirea autorităților publice locale în completarea dosarelor pentru accesarea de fonduri în 
cadrul Programului prioritar național privind reabilitarea, modernizarea și dotarea căminelor culturale. 
În 2016 fost acordată asistență de specialitate și s-au eliberat  avize pentru Căminele Culturale: Baia de 
Fier, Pestisani, Albeni, Bălănești, Ciuperceni, Runcu, Săulești, Scoarța, Vladimir, Crasna, Mănăstirea 
Strâmba; 
- Sprijinirea autorităților publice în întocmirea dosarelor pentru acordarea titlului de sat de 

importanță turistică națională: Arcani, Polovragi;  
- Organizarea și desfășurarea de evenimente în parteneriat public-privat: 

Realizat 2016: Tabăra internațională de mozaic România-Bulgaria, Peștișani/ Parteneri Pensiunea 
Jean Brâncuși, firma SC Lartours București, Obștea Pestișani; Bursa Brâncuși, Peștișani/ Partener Obștea 
Peștișani; Târgul meșterilor populari Transalpina, Rânca/ Partener Obștea Cerbul Novaci. 

2. PROGRAMUL ,,RĂDĂCINI”  
Obiectiv: Conservarea şi promovarea culturii tradiţionale a Gorjului: 
Proiecte: 
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a. CONSERVAREA MEMORIEI CULTURALE A GORJULUI 
- participarea cu expozitie de costum popular gorjenesc la Târgul Internațional de Turism de la Viena 

(Austria);  
- participarea cu doi meșteri populari (arta lemnului, brodeur costum popular gorjenesc) la Târgul 

Internațional de Turism de la Varșovia (Polonia); 
- derularea ediției a XII-a ale Taberei de cercetare a tradițiilor culturale ,,Constantin Brăiloiu’’; zona de 

cercetare: Berlești, Tg-Logrești, Roșia de Amaradia, Bustuchin, Scoarța, Bumbești-Jiu (și localitățile 
componente).  

Rezultate: Evaluarea primară a evidențiat existența a 14 meșteri populari (țesături, cusături, 
tâmplărie, dulgherie, fierărie, potcovărie, împletituri lână, croșet, arta lemnului), a două ocupatii 
tradiționale revitalizate (stupărit, morărit) și a 16 rapsozi, povestitori, bocitoare, chiuitori, actori amatori, 
cunoscători ai unor dansuri vechi, animatori culturali. 

- organizarea, la sediul CJCPCT Gorj, de expoziții tematice cu obiecte și documente colecționate în urma 
fiecărei  ediții a Taberei;    

- organizarea ca titular de proiect sau ca partener a 26 festivaluri folclorice și a 35 sărbători 
comunitare devenite tradiționale la Ciuperceni, Stoina, Crușeț, Runcu, Stănești, Bălcești, Dănciulești, 
Novaci, Bălănești, Brănești, Văgiulești, Turcinești, Urdari, Rovinari, Crasna, Negomir, Țânțăreni, Motru, 
Săulești, Drăgotești, Slivilești, Peștișani, Căpreni, Polovragi, Stejari, Bustuchin, Cătune, Godinești, 
Bumbești-Jiu, Logrești, Tismana, Tg-Cărbunești, Bolboși, Turceni, Padeș etc.; 

- organizarea de noi festivaluri la Alimpești (Dumitru Bălășoiu, Licurici (Ion Diaconescu); 
-organizarea unei parade cu 800 participanți de Ziua Internațională a Iei Românești (Tg-Jiu și Hobița); 
- organizarea, împreună cu autoritățile administrative și culturale din teritoriu, a unor expoziții de artă 

populară semnificative pentru zona respectivă: Licurici, Bumbești-Pițic, Bărbătești, Ciuperceni, Cloșani; 
- sprijinirea administrațiilor locale în înființarea de muzee și colecții muzeale mixte și specializate în 

localitățile în care nu există încă astfel de instituții: 
Realizat: colecția muzeală (costum popular) de la Bălcești;  

- menținerea și amplificarea Târgurilor meșterilor populari devenite tradiționale, creșterea constantă 
a numărului meșterilor gorjeni și a gradului de participare a acestora la manifestări de gen naționale și 
internaționale: 

 Realizat: Târgul meșterilor populari olteni, Târgul meșterilor populari copii, Târgul meșterilor 
populari din România (participanți din România, Bulgaria și Moldova), Târgul meșterilor populari de la 
Rânca, Târgul meșterilor populari de la Baia de Fier, Târgul de Crăciun; 

- arhivarea evenimentelor folclorice de peste an în publicația Revista Jiului de Sus;  
- editarea de studii, albume și culegeri de specialitate (Album ,,Portul popular din Gorj”; Culegerea de 

folclor literar-muzical si coregrafic de pe valea Motrului ,,Hora-i obicei străbun”), a publicațiilor ,,Revista 
Jiului de Sus” și ,,Crinul satelor” și acordarea de sprijin așezămintelor din teritoriu în editarea de reviste 
ocazionale, studii, monografii locale (vezi Plan editorial); 

- reeditare Albume ,,Spectacolul lemnului” și ,,Ia gorjenească” și prezentare la cele două Târguri 
Internaționale de Turism; 

- sărbătorirea a 48 ani de la înființarea CJCPCT Gorj (înființat în martie 1968);  
- organizarea Zilelor Culturii Populare a Gorjului, ediția a VI-a; 
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- realizarea de filme documentare cu tematica diversă, care să conserve obiceiuri, tradiții, meșteșuguri, 
manifestări laice și religioase etc.; 

- înregistrări audio lăutari, povestitori, bocitoare, zorile, colinde etc.; 
- completarea permanentă a Arhivei clasice și electronice a instituției; 
- completarea permanentă a Bibliotecii de specialitate. 
b.  OBICEIURI ŞI DATINI ÎN GORJ 
- permanetizarea și instituirea unor manifestări artistice având ca fundament obiceiuri şi datini 

gorjeneşti: Alaiul obiceiurilor de iarnă (Tg-Jiu, editia XXVII), Festivalurile de datini și obiceiuri de iarnă de 
la Motru (editia a IV-a) și Tg-Cărbunești (ediția a III-a), Alaiul obiceiurilor de iarnă (Motru și Novaci, ediția 
a II-a); 

 - completarea unor festivaluri și sărbători comunitare cu mici târguri ale meșterilor populari și de 
produse tradiționale: Ciuperceni, Tismana, Runcu, Țâînțăreni, Peștișani;  

c. ARHIVA culturală a Gorjului: 
- completarea permanentă a Arhivei audio-video a CJCPCT Gorj;  
d) S.O.S. PATRIMONIUL CULTURAL IMATERIAL GORJENESC 
- Înregistrarea elementelor de patrimoniu imaterial,  în cadrul ediției curente a Taberei de cercetare; 
- Reeditarea în versiune engleză a Hărții culturale a Gorjului și difuzarea acesteia la târgurile de turism 

naționale și internaționale la care a participat Județul Gorj. 
3. PROGRAMUL ,,ACASÅ LA BRÂNCUȘI” 
specializat în susținere elemente cultură scrisă și promovarea națională și internațională a imaginii 

culturale a Gorjului. 
Proiecte 
a. ARTIFEX: 
- organizarea și desfășurarea marilor evenimente culturale prevăzute în Agenda culturală a instituției:  
* Festivalul internațional de literatură ,,Tudor Arghezi”  

Participanți: scriitori și artisti plastici din România, Israel, Slovacia, Franta, Grecia, Macedonia, 
Ungaria, China; 

* Festivalul internațional al artelor vizuale GORJFEST  
Participanți: România, Bulgaria, Ucraina, Moldova, Germania, Italia;  

* Bursa Brâncuși la Hobița (sculptură):  
Participanți: România, Italia    

* Festivalul internațional de umor ,,Ion Cănăvoiu” și Salonul internațional de caricatură  
Participanți: România, Moldova, Ucraina, Belgia, Bulgaria, Spania, Indonezia, Ucraina, Uzbekistan, 

Rusia;  
- Înfiinţarea Colectiilor de artă modernă de la Rovinari si Motru (creații realizate în cadrul 

evenimentelor GORJFEST și BURSA BRÂNCUȘI); 
- Continuarea proiectului Galeria Nemuritorilor Gorjului, esplanada centralăTg-Jiu; amplasare stele 

închinate lui Alexandru Ștefulescu și Francisc Milescu; 
- Organizarea Festivalului de film documentar ,,Acasă la Brâncuși”, ediția a V-a; 
- Realizarea de 35 expoziţii diverse (artă plastică, fotografică, populară), în judeţ, în tară și în afara 

acesteia: 
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PLAN EXPOZIȚIONAL 
Realizat 2016: 

- Expoziție costum popular gorjenesc/ Târgul Internațional de Turism de la Viena (Austria);  
- Expoziție de costum popular gorjenesc/ Tâgul Internațional de Turism de la Varșovia (Polonia); 

- Anul Brâncuși în Gorj. Expoziție fotodocumentară ,,Brâncuși și Gorjul”/ Sediul CJCPCT Gorj; 
- Anul Brâncuși în Gorj. Expoziție fotodocumentară (bannere): Gorjul – de la arta tradițională la arta 

modernă/ Gabrovo (Bulgaria); 
- Anul Brâncuși în Gorj. Expoziție fotodocumentară (bannere): Gorjul – de la arta tradițională la arta 

modernă/ Plevna (Bulgaria); 
- Anul Brâncuși în Gorj. Expoziție fotodocumentară (bannere): Gorjul – de la arta tradițională la arta 

modernă/ Chișinău (Rep. Moldova); 
- Anul Brâncuși în Gorj. Expoziție fotodocumentară (bannere): Gorjul – de la arta tradițională la arta 

modernă/ Krombach (Germania); 
- Anul Brâncuși în Gorj. Expoziție fotodocumentară (bannere): Gorjul – de la arta tradițională la arta 

modernă/ Alba Iulia; 
- Anul Brâncuși în Gorj. Expoziție fotodocumentară (bannere): Gorjul – de la arta tradițională la arta 

modernă/ Petroșani; 
- Anul Brâncuși în Gorj. Salon național de miniaturi/ sediul CJCPCT Gorj; 
- Anul Brâncuși în Gorj. Expoziție fotografică ,,Contemporani cu Brâncuși”/ sediul CJCPCT Gorj; 
- Expoziție de artă tradițională gorjenească/ Sediul CJCPCT Gorj; 
- Anul Brâncuși în Gorj. Expoziție fotodocumentară (bannere): Gorjul – de la arta tradițională la arta 

modernă/ Cernăuți/ Centrul Cultural Eudoxiu Hurmuzachi (Ucraina); 
- Anul Brâncuși în Gorj. Expoziție fotodocumentară (bannere): Gorjul – de la arta tradițională la arta 

modernă/ Silistra (Bulgaria); 
- Expoziție sculptură Gyorgy Lipscey, Slovacia/ Sediul CJCPCT; 
- Expoziție grafică Gabriel Grama, Grecia/ Sediul CJCPCT; 
- Expoziție pictură Beatrice Bernarth, Israel/ Sediul CJCPCT; 
- Tabăra de pictură religioasă pentru copii ,,Lumină din lumină”/ Tg-Cărbunești, Muzeul Crucilor de 

Gorj; 
- Expoziție arta plastică studenți de la Academia de Artă București/ / Sediul CJCPCT; 
- Salon internațional de miniaturi și mosaic/ / Sediul CJCPCT; 
- Expoziție pictură Corina Perianu/Lidia Juncu/ / Sediul CJCPCT; 
- Expoziție ie gorjenească/ Sediul CJCPCT; 
- Expoziție bannere ,,Anul Brâncuși în Gorj”/ Curtea de Argeș; 
- Expoziție ,,Din lumea culorilor” (colecționari gorjeni)/ / Sediul CJCPCT; 
- Expoziție artă plastică ,,11 pictori italieni” (Asociatia ,,I sensorialisti”, Greccio, Italia/ Sediul CJCPCT; 
- Expoziție măști tradiționale/ Sediul CJCPCT; 
- Expoziție arta lemnului (Liceul de Arta lemnului din Triavna, Bulgaria)/ / Sediul CJCPCT; 
- Expoziție pictură Gorjfest/ / Sediul CJCPCT; 
- Înființare colecție artă modernă/ Motru; 
- Înființare colecție artă modernă/ Rovinari; 
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- Expoziție fotografie veche ,,Tg-Jiu 615"/ Sediul CJCPCT; 
- Expoziție fotografie satirică/ Sediul CJCPCT; 
- Salon internațional caricatură/ Sediul CJCPCT; 
- Expoziție fotografie satirică ,,Pițărăii cu măști din Padeș”/ Gabrovo, Bulgaria; 
- Expoziție fotografie ,,Mari concerte: Phoenix 1977"/ Sediul CJCPCT. 

Realizat 2016: 35 expoziții  
- Menţinerea şi sprijinirea financiară adecvată a Editurii CJCPCT Gorj – pe segmentele cultură populară, 

istorie culturală, literatură, arte plastice şi revitalizarea Cenaclului literar ,,Columna”. De menționat că 
din anul 2014 revista de cultură Portal Măiastra apare sub egida Uniunii Scriitorilor din România, fiind 
prima revistă profesionistă din istoria Gorjului. 

* 
PLAN EDITORIAL 
Realizat 2016  
1. REVISTE 
a. Revista Jiului de Sus, 2 nr. 
b. Portal Măiastra, 4 nr. (trimestrial) 
c. Crinul satelor, 1 nr. 
d. Hazul, 1 nr. 
e. Bilete de papagal, 1 nr.  
f. Serile la Brădiceni, 1 nr. 
g. Onoare si jertfă 
2. ALBUME/ Pliante 
a. GORJFEST 2016 
b. Tudor Arghezi - 11 poezii, ediție bilingvă româno-maghiară, româno-greacă. 
c. Tudor Arghezi – 11 poezii (engleză, franceză, germană, italiană, sârbă, bulgară, maghiară, greacă);  
d. Salonul Internațional de Caricatură 
e. Gorj. Locuri minunate (reeditare, ediție româno-engleză) 
f. Reeditare Album ,,Ia gorjenească”; 
g. Reeditare Album ,,Spectacolul lemnului”; 
h. Reeditare Album ,,Gorj-Locuri minunate”; 
i. Pliant ,,Phoenix 77". 
3. CĂRȚI 
a. Mircea Tutunaru, Hora-i obicei străbun (culegere de folclor); 
b. Zenovie Cârlugea, Eminescu-Drumuri si popasuri în Gorj. 
4. ALTE TIPÅRITURI 
a. Harta culturală a Gorjului (pliant), reeditare limba engleză; 
b. Calendar promovare evenimente instituție. 

Total 2016: 20 
b. GORJUL ISTORIC ŞI PITORESC 
- realizarea de albume şi pliante de promovare turistică (vezi plan editorial 2016); 
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- participare la Târgul Internațional de Carte de la Salonic (Grecia) cu albumele ,,Gorj-Locuri minunate” 
și ,,Tudor Arghezi – 11 poezii” (în lb. Greacă); 

- prezentare albume ,,Gorj-locuri minunate” (în lb. engleză), ’’Spectacolul lemnului” și ,,Ia gorjenească” 
la Târgurile Internaționale de Turism de la Viena (Austria) și Varșovia (Polonia);    

c. EUROPA DE-ACASĂ 
- organizarea de expoziţii de artă plastică, populară, fotografică în Germania, Bulgaria, Moldova, 

Ucraina; 
- amplificarea participării formaţiilor şi artiştilor gorjeni la festivaluri, saloane, târguri organizate în alte 

ţări (Bulgaria, Moldova, Germania); 
- amplificarea schimburilor culturale internaţionale prin contacte directe cu instituţii şi organisme 

culturale similare, precum şi prin procedeul realizării de parteneriate între institutii gorjene şi străine 
(CJCPCT Gorj si Muzeele de Artă din Ruse, Plevna, Gabrovo, Silistra, Plevna – Bulgaria; CJCPCT și Muzeul 
Mondial al Umorului din Gabrovo; CJCPCT și Centrul Cultural ,,Eudoxiu Hurmuzachi” din Cernăuți - 
Ucraina; CJCPCT și Liceul de Arte Tg-Jiu cu Liceul de arte ale lemnului din Triavna-Bulgaria; CJCPCT și 
Academia de Arte Plastice, Muzică și Teatru din Chișinău- Rep. Moldova; CJCPCT și Galeria de Artă din 
Krombach- Germania; CJCPCT și Asociația Culturală ,,I sensorialisti” din Greccio - Italia); 

- amplificarea legăturilor cu diaspora, stabilirea de contacte cu comunităţile româneşti stabile din 
spaţiul UE, cu asociaţiile şi fundaţiile culturale româneşti din aceste zone şi realizarea de turnee în 
respectivele ţări; 

- includerea în Agenda culturală anuală a instituţiei şi a Gorjului - precum şi în orice alte pliante şi 
albume de prezentare a ţinutului - a informaţiilor despre potenţialul turistic al judeţului si despre 
oportunitătile culturale oferite de acesta; 

- coordonarea, de către manager, a Programului ,,2016-Anul Brâncuși în Gorj”;  
- participarea la festivaluri, gale, concursuri, saloane, târguri internaționale de turism. 
În perioada respectivă, CJCPCT Gorj, prin artistul fotograf Teodor Dădălău, referent de specialitate, a 

participat la Saloanele internaționale de fotografie de la Madrid (Spania) și Paris (Franţa) şi a expus la 
Silistra și Ruse (Bulgaria), Chișinău (Rep. Moldova), iar prin etnologul Pompiliu Ciolacu, la Târgurile 
Internaționale de Turism de la Viena și Varșovia. S-au realizat expoziții de artă populară și artă plastică la 
București, Viena, Marktrodach (Germania), Chișinău și Cernăuți, la Ruse, Plevna, Gabrovo, Silistra, Veliko 
Trânovo (Bulgaria) etc. 

Gradul de acoperire din surse atrase a cheltuielilor instituției: 
Situaţia acestora pe perioada analizată a fost: 
e. Surse atrase: 
- 10.000 lei Uniunea Scriitorilor din România, parteneriat (premii Opera Omnia și transport  invitat din 

Republica China); 
- 10.000 lei, sponsorizare CRH Tg-Jiu; 
- 2.000 lei Liga Culturală ,,Fiii Gorjului” București, parteneriat; 
- 35.000 lei parteneri instituționali (prin contribuția, ca și co-organizatori, la realizarea proiectelor 

CJCPCT Gorj). 
Total: 57.000 lei 

Raportat la bugetul anual, cuantumul surselor atrase a reprezentat 8,47 % din total.  
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Analiza cheltuielilor pe beneficiar:  240.047 lei. 
Evolutia valorii indicatorilor de performantă pe anul 2016: 

Programe si proiecte        planificat-realizat  
1. Nr. programe culturale multianuale     3 3  
2. Nr. proiecte în cadrul programelor     100 110 
3. Nr. de activităţi/ programe de educaţie permanentă  4 4  
4. Nr. colecţii muzeale/ muzee nou înfiinţate    2 2  
5. Nr. proiecte/ acţiuni de conservare, promovare şi 
transmitere a valorilor morale, culturale, artistice comunitare, 
naţionale şi/ sau universale, a obiceiurilor, tradiţiilor şi meşte- 
şugurilor, organizate sau susţinute     20 30  
6. Studii, cercetări, activităţi de documentare/ monografii  10 12  
7. Nr. de activităţi/ manifestări cultural-artistice  
pe genuri (finanţate)       49 50  
8. Alte manifestări culturale: expoziţii temporare sau 
permanente, seminarii, conferinţe     35 40  
9. Evidenţa patrimoniului         fără sediu propriu  
10. Nr. de apariţii în presă      350 400  
11. Materiale de promovare      5 12  
12. Nr. parteneriate realizate      45 51  
13. Realizarea unor studii privind cunoaşterea categoriilor 
de public, a aşteptărilor acestuia     2 2  
14. Perfecţionarea personalului     2 2 
15. Cheltuieli pe beneficiar        223.960 240.047 
16. Fonduri atrase (lei)           40.000 57.000 
17. Numar beneficiari neplatitori         15.400 20.000  

Precizăm că în tabelul de mai sus sunt cuprinse atât proiectele finanţate parţial sau total de către 
CJCPCT Gorj, cât şi proiectele care nu presupun finanţare din partea instituţiei, aceasta fiind preluată de 
către parteneri: Consilii locale, aşezăminte culturale din teritoriu, organisme neguvernamentale, 
organizaţii sau uniuni de creaţie, alţi colaboratori. 

* 
Pentru menţinerea gradului actual de performanţă şi, implicit, pentru creşterea vizibilităţii instituţiei, 

CJCPCT Gorj si-a conservat si extins parteneriatele cu Uniuni de creaţie, ONG-uri si institutii artistice din 
afara ţării, anume: Uniunea Scriitorilor din Serbia, Uniunea Scriitorilor din Moldova, Uniunea Scriitorilor 
din Bulgaria, Asociatia Scriitorilor din Israel, Fundaţia culturală ,,Doina” din Rotterdam (Olanda), 
Societatea culturală ,,Apoziţia” din Munchen (Germania), Societăţile culturale ,,Arcaşul” şi ,,Eminescu” si 
Centrul Cultural ,,Eudoxiu Hurmuzachi” din Cernăuţi (Ucraina), Facultatea de Artă din Barcelona (Spania), 
Academia de teatru, muzica și arte din Chișinău (Moldova), Asociația Artiștilor Plastici și Uniunea 
Scriitorilor din Slovacia, Uniunea Scriitorilor din Macedonia, Uniunea Scriitorilor din Republica China, 
Asociația Meșterilor Populari din Moldova, respectiv Bulgaria, Muzeele de artă din Plevna, Silistra, Ruse, 
Velikovo Trânovo și Gabrovo (Bulgaria), Societatea Culturală ,,Balcania Contemporană” din Atena (Grecia), 
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Liceul de Artă a lemnului din Triavna și Muzeul mondial al umorului din Gabrovo (Bulgaria), Asociația  
,,Sensorialisti” din Greccio (Lazio, Italia) s.a.  
Aceste organisme au participat la proiectele internaţionale ale Centrului: Festivalul internaţional de 
literatură ,,Tudor Arghezi”, Târgul meşterilor populari, Tabăra şi Salonul internaţionale de arte vizuale 
,,Gorjfest”, Cursuri internaţionale de dans popular gorjenesc, Salonul internațional de caricatură etc., 
dar, în același timp, au fost promotoare ale unor evenimente care au inclus și așezământul cultural 
gorjean: târguri ale meşterilor populari (Moldova, Bulgaria) expoziţii de artă plastică, artă populară şi 
fotografică (Germania, Bulgaria, Moldova, Ucraina/ Cernăuti), Tâgul international de carte de la Salonic 
(Grecia). De menționat ca în noiembrie 2016, CJCPCT, prin expoziția de fotografie ,,Pițărăii din Cloșani/ 
Padeș” a fost desemnat să deschidă oficial Anul Carnavalului Internațional al Umorului de la Gabrovo. 
 
IV. PROTECȚIE SOCIALĂ 
 
1.  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului – Gorj 

În cursul anului 2016, D.G.A.S.P.C.  Gorj și-a desfășurat activitatea în conformitate cu prevederile 
strategiilor naționale în domeniul asistenței sociale și protecției drepturilor copilului și a „Strategiei 
județene în domeniul asistenței sociale și protecției copilului pentru perioada 2014-2020, a Planurilor 
Operaționale de Implementare a Strategiei Județene aprobate de Consiliul Județean Gorj prin hotărârea 
nr.106/29.08.2014, precum și a Strategiei Naționale pentru Protecția și Promovarea Drepturilor Copilului 
2014-2020 . 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj realizează şi asigură la nivel 
judeţean aplicarea măsurilor, politicilor şi strategiilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, 
familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror alte 
persoane aflate la nevoie, activităţile derulate în acest sens putând fi structurate pe trei componente: 
                          I.Componenta: Protecţia şi promovarea drepturilor copilului; 
                    II.Componenta: Protecţia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor adulte cu handicap; 
                   III.Componenta: Activităţi de ordin administrativ, financiar, logistică şi control. 
 
Activităţile desfăşurate în vederea furnizării de servicii sociale, se realizează în baza licențelor de 
funcționare și a Certificatului de Acreditare cu seria AF nr.000816/ 25.04.2014  emis de Ministerul Muncii, 
Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice prin care Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Gorj este acreditată pe perioadă nedeterminată, în conformitate cu Legea nr.197/2012 
privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările ulterioare.  
 
I. Componenta: Protecţia şi promovarea drepturilor copilului 
Conform „Strategiei judeţene în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului pentru perioada 
2014-2020” şi a Planului Operaţional pentru implementarea acesteia , în perioada raportată au fost 
efectuate in principal urmatoarele activităţi : 
- continuarea descentralizării serviciilor; 
- integrarea socială a copiilor şi tinerilor instituţionalizaţi; 
- creşterea responsabilităţii comunităţilor locale în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor 
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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: 
 
I.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 D.G.A.S.P.C. 
Gorj. 
În cadrul D.G.A.S.P.C. Gorj, în anul raportat au funcţionat următoarele servicii de prevenire:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- 2 centre maternale – Tg - Jiu; Novaci  (în cadrul unor complexe de servicii) unde au beneficiat de 
protecţie un număr total de 73 copii şi 40  mame , o mama gravidă; 
- 4 centre de zi – 2 în Tg.Jiu, unul în Tg-Carbunești, unul Novaci (toate în cadrul unor complexe de 
servicii), în care au beneficiat de servicii un număr total de  90 de copii aflaţi în familii care nu le pot 
asigura prin resurse proprii condiţii corespunzătoare de îngrijire şi educare;  
- 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 31 gravide, aflate în situaţie de risc de abandon. 

          -    3 Centre de primire în regim de urgență: unul la Tg Jiu în subordinea C.S.C.C.D. Tg Jiu, unul la 
Tg Carbunești în subordinea C.S.C.C.D. Tg Carbunești , 1 la Novaci în subordinea C.S.C.C.D. Novaci-
unde au beneficiat de protecție un număr total de 111 copii. 
         -    1 Centru de violență domestică în subordinea C.S.C.C.D. Tg-Jiu unde au beneficiat de protecție 
un număr total de 11 mame, 1 tată și 28 copii.  

  Conform H.G. nr. 323/2007 pentru aprobarea  Planului naţional privind prevenirea abandonului 
copilului de către familie, Biroul de management de caz pentru copilul aflat în servicii de tip rezidenţial,  
prin persoane desemnate a realizat evidenţa copiilor părăsiţi în unităţile sanitare, în special la cele cu 
specialitatea obstetrică-ginecologie şi alte unităţi sanitare care oferă servicii medicale pentru copii,  a 
copiilor  pentru care nu s-a stabilit identitatea, a gravidelor în situaţie de risc social, a cazurilor cu risc 
social/ de abandon, precum şi  a activităţii de monitorizare a cazurilor de copii care au fost supuşi riscului 
de a fi părăsiți în unităţile sanitare, dar s-au reîntors în familie. 
 
           1. În  primul trimestru al anului 2016, nu  a fost semnalat  niciun  caz de abandon  în Spitalul 
Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu–Secţiile Maternitate sau Neonatologie şi nicio altă unitate spitalicească din 
judeţ, 28 copii nou-născuţi s-au aflat în situaţie de risc de separare de familia naturală şi în risc social.  Nu 
a existat o zonă anume în judeţ de unde au provenit mamele minore şi nici nu se poate spune că acestea 
sunt de etnie romă. 
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Din cei 28 copii nou-născuţi: 22 micuţi au fost externați în propria familie, mamele acestora sunt minore 
şi au suportul material şi emoţional, părinţii lor şi familia extinsă declarând că vor avea grijă atât de mamă 
cât şi de copilul sau nou născut, nedorind instituirea unei măsuri de protecţie specială cazurile  au fost  
monitorizate de Autoritatea locală şi  de  D.G.A.S.P.C. Gorj, 1 nou-născut  cu mamă majoră a fost externat 
în propria  familie, 1 copil nou-născut beneficiază împreună cu mama de serviciile Centrului  Maternal  
Novaci, 1 copil nou-născut beneficiază împreună cu mama de serviciile Centrului  Maternal  Tg-Jiu, mama 
minoră este în vârstă de 16 ani şi provine dintr-o familie  dezorganizată, un alt copil nou-născut 
beneficiază împreună cu mama de serviciile Centrului  Maternal  Tg-Jiu, mama este și ea minoră,1 nou-
născut  cu mamă majoră a fost plasat la un asistent maternal profesionist  din cadrul D.G.A.S.P.C. Gorj, 
un caz  a fost  referit  spre monitorizare   către  D.G.A.S.P.C Mehedinţi  
 
         2. În  trimestrul  al doilea al anului 2016, nu a fost semnalat   nici un  caz de abandon  în unităţile 
sanitare din judeţul Gorj. 
12 copii nou-născuţi s-au aflat în situaţie de risc de separare de familia naturală şi în risc social.Nu a 
existat o zonă anume în judeţ de unde au provenit mamele minore şi nici nu se poate spune că acestea 
sunt de etnie rromă. 
         Din cei 12 copii nou născuţi:10  nou născuţi au fost externati în propria familie. Mamele acestora 
sunt minore şi au suportul material şi emoţional, părinţii lor şi familia extinsă declarând că vor avea grijă 
atât de mamă cât şi de copilul  nou născut, nedorind instituirea unei măsuri de protecţie specială, 1 copil 
nou-născut a fost plasat la Centrul de primire şi evaluare în regim de urgenţă pentru copilul abandonat 
sau părăsit în maternitate Tg-Carbunesti din cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru Copilul în  
Dificultate Tg- Cărbuneşti, deoarece copilul pezenta la naştere prematuritate, 1 copil nou născut 
beneficieză  împreună cu mama sa majoră de serviciile Centrului Maternal  Tg- Cărbuneşti, mama a 
declarat că se află în imposibilitatea de a se ocupa de creşterea  şi îngrijirea nou născutului , motiv  pentru 
care a solicitat ajutorul DGASPC Gorj. 
 
      3. În  trimestrul  al treilea al anului 2016, nu  a fost semnalat  nici un  caz de abandon  în Spitalul 
Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu – Secţiile Maternitate sau Neonatologie  şi  în nicio altă  unitate spitalicească 
din judeţ, 26 copii nou-născuţi s-au aflat în situaţie de risc de separare de familia naturală şi în risc social.  
Nu a existat o zonă anume în judeţ de unde au provenit mamele minore şi nici nu se poate spune că 
acestea sunt de etnie rromă. 
Din cei 26 copii nou-născuţi: 22 micuţi au fost externati în propria familie.Mamele acestora sunt minore 
şi au suportul material şi emoţional, părinţii lor şi familia extinsă declarând că vor avea grijă atât de mamă 
cât şi de copilul sau nou născut, nedorind instituirea unei măsuri de protecţie specială, 1 copil nou născut 
beneficiază împreună cu mama de serviciile Centrului  Maternal   Tg- Jiu, 1 copil nou născut a fost plasat 
la Centrul de primire şi evaluare în regim de urgenţă pentru copilul abandonat sau părăsit în maternitate 
Tg-Carbunesti din cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru Copilul în Dificultate Tg - Cărbuneşti, 
deoarece copilul s-a  aflat  în dificultate,  născut  prematur, 1 copil nou născut cu mama minoră  cu 
domiciliul în oraşul  Filiaşi, judeţul Dolj a  fost preluat  de către reprezentanţii D.G.A.S.P.C. Dolj direct din 
secţia Maternitate a Spitalului  Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu deoarece mama minoră a solicitat  găzduirea 
într-un centru maternal  de pe raza judeţului Dolj, un caz  a fost  referit  spre monitorizare   către  
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D.G.A.S.P.C.   Vâlcea,  nu au fost semnalate  cazuri de copii  cu vârsta cuprinsă între 2 luni si 6 luni de zile 
aflaţi în situaţii de  risc social, în vederea prevenirii şi combaterii abandonului/separării copilului de familie 
s-a continuat monitorizarea în familie pentru  41 de  cazuri, 5 minore  gravide se află în evidenţe  şi 4 sunt  
monitorizate  în familia naturală, un caz este monitorizat în  cadrul C.S.C.C.D. Tg-Jiu, au fost închise  23  
cazuri.  
 
      4. În  trimestrul patru al anului 2016, nu  a fost semnalat  niciun  caz de abandon  în Spitalul Judeţean 
de Urgenţă Tg-Jiu – Secţiile Maternitate sau Neonatologie  şi  în nicio altă  unitate spitalicească din judeţ,  
33  copii nou-născuţi s-au aflat în situaţie de risc de separare de familia naturală şi în risc social: 24 micuţi 
au fost externati în propria familie, mamele acestora sunt minore şi au suportul material şi emoţional, 
părinţii lor şi familia extinsă declarând că vor avea grijă atât de mamă cât şi de copilul nou născut, nedorind 
instituirea unei măsuri de protecţie special, nouă dintre copii au fost recunoscuţi de tată iar ceilalţi au 
tatăl  necunoscut, cazurile  sunt  monitorizate de Autoritatea locală şi  de  D.G.A.S.P.C. Gorj,1 copil nou 
născut beneficiază împreună cu mama de serviciile Centrului  Maternal   Tg- Jiu, 2 copii cu mame majore 
s-au aflat în situaţii de risc  să  fi separaţi  în propria familie  cu paternitate nerecunoscută însă ulterior au 
primit suportul material şi emoţional din partea  familia extinse nedorind instituirea unei măsuri de 
protecţie specială, două cazuri  au fost  referite  spre monitorizare  către  D.G.A.S.P.C Mehedinţi  şi un caz 
la D.G.A.S.P.C.  Vâlcea, trei cazuri  au fost  referite compartimentului de intervenţie în situaţii de abuz, 
neglijenţă, trafic, migraţie, repatriere şi violenţă în familie , în alte secţii decât cele de nou-născuţi 
(pediatrie) : nu au fost semnalate  cazuri de copii  cu vârsta cuprinsă între 2 luni si 6 luni de zile aflaţi în 
situaţii de  risc social, în vederea prevenirii şi combaterii abandonului/separării copilului de familie s-a 
continuat monitorizarea în familie pentru 54 de cazuri .   
    Activitățile desfășurate de către specialiştii serviciului – în relația cu familia care solicită 
instituirea măsurii speciale – plasament familial. 
• Activitățile desfășurate de către specialiştii serviciului – în relația cu copilul aflat în dificultate 
• Pentru  21 cazuri noi s-au aplicat etapele managementului de caz, potrivit Ordinului 288/2006 cu 
colaborarea specialiștilor din cadrul autorităților locale din județ, instituindu-se o măsura specială de 
protecție de către C.P.C. Gorj sau de Tribunalul Gorj, pe baza PIP-ului stabilindu-se serviciile și intervențiile, 
de care va beneficia copilul și familia sa în conformitate cu nevoile identificate.  
• S-au efectuat un numar de 1907 vizite la domiciliile copiilor aflați în plasament, la unitățile școlare 
și cabinetele medicale individuale unde sunt înscriși copiii, precum şi întâlniri la sediul D.G.A.S.P.C. și au 
întocmit rapoarte de vizită/ întâlnire, în care s-a consemnat detaliat scopul și desfășurarea vizitei, mediul 
de viață, concluziile și propunerile responsabilului de caz; 
• În urma verificării împrejurării care au stat la stabilirea măsurii de protecţie specială, s-au realizat 
un număr de 784 reevaluări ale situației copiilor aflați în plasament, prin întocmirea dosarului și înaintarea 
acestuia C.P.C. Gorj sau Tribunalului Gorj, dosar care se întocmește ca urmare a întâlnirii echipei 
multidisciplinare având propunerea de menţinere/încetare a măsurii de plasament ; 
• S-au reactualizat dosarele pentru toţi copiii cu adeverinţe de elev, adeverinţe medicale, caziere 
judiciare, declaraţii şi acte de stare civilă, unde au apărut modificări ; 
• S-au realizat și revizuirea PIP  pentru un număr de 805 cazuri, trimestrial sau ori de cate ori a fost 
nevoie; 
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• S-au realizat 353 de întâlniri la sediul D.G.A.S.P.C. Gorj între specialiştii serviciului şi familia de 
plasament, copii şi familia naturală; 
• Potrivit Ordinului 1733/2015- privind aprobarea Procedurii de stabilire şi plată a alocaţiei lunare 
de plasament, în urma vizitelor de monitorizare la domiciliul copiilor, s-au întocmit 1193 de rapoarte de 
monitorizare trimestriale privitor la evoluţia dezvoltării fizice, mentale, morale sau sociale a copiilor aflaţi 
în plasament şi a modului în care aceştia sunt îngrijiţi, care au fost înaintate la A.J.P.I.S. Gorj; 
• S-au schimbat finalitatea unui numar de 4 PIP – uri din reintegrare în familia naturală în adopție, 
ca urmare a obținerii declarațiilor parinților și rudelor până la gradul al IV-lea, aceștia exprimându-și 
acordul la adopție în urma consilierii și explicării efectelor procesului de adopție. Dosarele celor  4 copii s-
au predat Compartimentului Adopții pentru a fi instrumentate și introduse la Tribunalul Gorj în vederea 
obținerii Sentințelor Civile  de deschidere a procedurii de adopție şi de identificare a unei persoane/familii 
adoptatoare; 
• S-a asigurat  evaluarea psihologică a 283 de copii , oferindu-le îndrumare, sprijin  și informare 
copiilor aflați în evidențe, opinia lor fiind consemnată și luată în considerare în raport cu vârsta și 
capacitatea lor de înțelegere. 
• S-a solicitat pentru 225 de copii situaţia şcolară şi caracterizări de la unităţile de învăţământ unde 
erau înscrişi;  
• Activitățile desfășurate de către specialiştii serviciului – în relația  cu familia biologică; 
• S-au acordat consiliere la 73 de părinţi pentru menținerea copilului în familia biologica sau la 
revenirea acestuia în familie;  
• S-au efectuat  21 anchete la domiciliul familiei biologice sau lărgite și au identificat opinia acestora 
în legătură cu măsurile ce urmează a fi luate pentru soluționarea cazului; 
• S-au responsabilizat parinții prin  496 de adrese cu privire la menținerea / reluarea legăturilor cu 
copii care beneficiază de măsuri de protecție; 
• S-a propus acordarea de sprijin material( către S.P.A.S. ) unui număr de 60 de cazuri, astfel încât 
să se asigure prevenirea separării copilului de familie; 
• S-a monitorizat pentru o perioadă de 6 luni situația unui număr de 33  copii privind reușita 
reintegrării în familia naturală, efectuându-se la     sfârșitul acestei perioade  referate de închidere caz; 
• S-au transmis 61 de adrese la Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Gorj 
pentru identificarea domiciliului părinţilor; 
 
La sfârșitul anului 2016, erau înregistrate: 
• 305 plasamente ale copiilor la rude pana la gradul IV, familii sau persoane; 
• 21  masuri de protecție  - plasamente în alte județe; 
• 13  solicitări pentru instituire de măsura de protecție; 
• 56 revocari  măsuri de protecție – plasamente,  din care: 25   - reintegrări în familie, 18 - integrări 
socio-profesionale, 4  -  adopții şi 9 înlocuiri de măsură ; 
 
I.2. Sprijinirea reintegrării copilului în familie. 
În cadrul D.G.A.S.P.C. Gorj au funcţionat: 
- 3 servicii de monitorizare, asistenţă şi sprijin a femeii gravide predispusă să îşi abandoneze copilul 

 



Consiliul Județean Gorj             Raportul Președintelui 2016 
 

 

124 

– prin care s-au derulat activităţi de consiliere, educaţie parentală, planning familial, sănătatea 
reproducerii şi sprijin pentru  31  gravide, aflate în situaţie de risc de abandon. 
 
I.3. Reorganizarea reţelei de asistenţă maternală (reevaluare beneficiari, sprijinire 
reintegrare,specializarea asistenţilor maternali în funcţie de nevoile copiilor, formare continuă etc.) 
În perioada 01.01.2016-31.12.2016, angajaţii din cadrul serviciului au evaluat şi monitorizat activitatea 
asistenţilor maternali profesionişti (AMP) precum şi evoluţia copiilor aflaţi în plasament la aceştia. 
Asistentul maternal profesionist este persoana care ia în îngrijire la domiciliul său, pentru o perioadă 
determinată, unul sau mai mulţi copii în dificultate, ca urmare a deciziei Comisiei pentru Protecţia 
Copilului sau instanţei de judecată. Plasarea copilului în dificultate într-o familie substitutivă reprezintă o 
alternativă de tip familial la sistemul rezidenţial de protecţie.  
Fiecare asistent maternal profesionist primeşte în plasament unul, doi, trei sau patru copii, în funcţie de 
împrejurările existente. La data de 31.12.2016 situaţia era următoarea: 60 AMP aveau câte 1 copil, 61 
AMP aveau câte 2 copii, 5 AMP aveau câte 3 copii, 1 AMP are 4 copii  și 15 asistente maternale 
profesioniste erau fără copil, deci un total de 142 asistente maternal profesioniste. 
În data de 31.12.2016 erau 201 de copii aflaţi cu măsură de protecţie specială la asistenţi maternali 
profesionişti, dintre care 33 erau copii cu handicap. 
Activităţile desfăşurate de specialiştii din cadrul Serviciului – în relaţia cu copilul aflat la AMP, cu familia 
biologică şi cu AMP: 
• s-au efectuat un număr de aproximativ 1650 vizite la domiciliile asistenţilor maternali pentru 
monitorizarea situaţiei copiilor plasaţi la AMP, vizite care au inclus şi deplasări la unităţile şcolare unde 
sunt înscrişi copiii.  În timpul acestor vizite s-au completat rapoarte de vizită, în care au fost consemnate: 
scopul si desfasurarea vizitei, atitudinea copilului faţă de propria familie, menţinerea relaţiilor personale 
ale copilului, familia AMP şi mediul de viaţă, starea de sănătate curentă, educaţia şcolară cu progresele şi 
dificultăţile întâmpinate în procesul de învăţare, relaţia copil-colegi, socializare, activităţi recreative, 
comportament socio-afectiv, aptitudini, deprinderi de viaţă, problemele puse în discuţie de către AMP, 
opinia copilului şi propunerile făcute de asistentul social responsabil de caz, s-a asigurat plasarea fraţilor 
împreună, unde a fost posibil, iar unde nu s-a putut respecta acest criteriu, s-a încercat plasarea copiilor 
la asistenţi maternali cu zone de domiciliu apropiate; au întocmit şi revizuit un număr de aproximativ 800 
planuri individualizate de protecţie, revizuiri care au loc în urma unor întâlniri ale echipei pluridisciplinare; 
• s-au efectuat un număr de aproximativ 850 de reevaluari ale evoluţiei copiilor plasaţi la AMP şi 
aproximativ 850 raporte de monitorizare înaintate Agenţiei de Prestaţii Sociale Gorj,au răspuns la adrese 
şi sesizări cu privire la situaţia copiilor plasaţi la AMP; 
• s-au realizat demersurile pentru identificarea familiei biologice şi/sau a familiei extinse a copiilor 
plasaţi pentru menţinerea relaţiilor personale ale acestora şi pentru a completa finalitatea adecvată în 
Planul Individualizat de Protecţie;au informat şi consiliat părinţii cu privire la situaţia copiilor lor aflaţi sub 
măsura de protecţie la AMP, coordonând acţiunile familiei în vederea reintegrării copilului în familie; 
•     s-au organizat întâlniri dintre părinţi/familie extinsă la sediul D.G.A.S.P.C. Gorj ori în alte locuri 
stabilite de comun acord şi au întocmit rapoarte de specialitate privind relaţiile copilului cu familia sa, 
propunându-se motivat programe de învoiri în familie, pentru a pregăti reintegrarea copilului; 
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• au avut loc întâlniri trimestriale cu asistenţii maternali profesionişti la sediul D.G.A.S.P.C. Gorj, în 
acest sens completându-se rapoarte de întâlnire; 
• au participat la procesele de potrivire dintre copil şi AMP, prezentând abilităţile şi competenţele AMP; 
•  s-au întocmit un număr de 25 de dosare privind reatestarea asistenţilor maternali profesionisti şi 
un număr de 11 de dosare privind atestarea asistenţilor maternali profesionisti, dosare care au fost 
înaintate Comisiei pentru Protecţia Copilului Gorj pentru analiză; 
•  s-au înaintat dosarele pentru deschiderea procedurii de adopţie pentru un număr de 13 copii;  
•  8 copii au fost încredinţaţi în vederea adopţiei; 
• 12 copii au fost integraţi/reintegrati, monitorizarea situaţiei acestora făcându-se conform 
Ordinului nr. 288/2006; 
•   pentru 9 copii s-a înlocuit măsura de plasament de la asistent maternal profesionist la centre 
specializate;pentru 4 copii s-a înlocuit măsura de plasament de la asistent maternal profesionist cu 
plasament familial; 
• au efectuat un număr de 134 evaluari anuale a activităţii AMP şi planuri de acţiune pentru anul 
2016; 
• în cursul anului 2016, s-au desfăşurat la sediul D.G.A.S.P.C. Gorj şi cursurile de formare 
profesională pentru AMP, desfăşurate în cadrul a două sesiuni,  astfel: 
                                    - În luna ianuarie 2016 având temele: 
- Protejarea copilului plasat la AMP faţă de orice formă de abuz, neglijare, exploatare şi  deprivare; 
- Dezvoltarea aptitudinilor, deprinderilor şi cunoştinţelor necesare vieţii de adult pentru copilul plasat la 
AMP; 
                                        -În luna septembrie 2016 având temele: 
- Jurnalul copilului; 
- Îngrijirea copilului cu dizabilităţi plasat la AMP. 
•  în luna iulie anului 2016 s-a desfăşurat la sediul D.G.A.S.P.C. Gorj un program de perfecționare cu 
tema ”Servicii de asistență socială și protecția copilului” organizat de o societate comercială în parteneriat 
cu Agenția Națională a Funcționarilor Publici la care  au participat, pe lângă alte categorii de personal și 
10 asistente maternale profesioniste. 
•   în cursul anului 2016 a avut loc o campanie de recrutare a persoanelor, potentiali asistenti 
maternali profesionisti în vederea pregătirii acestora pentru a fi atestați ca AMP, depunându-și dosarele 
18 persoane. În acest sens au fost efectuate vizite la domiciliul solicitanților pentru verificarea condițiilor 
materiale. Salariații din cadrul serviciului au susținut cursuri de formare preofesională cu acești solicitanți 
în vederea pregătirii acestora pentru a fi atestați ca AMP. 
• psihologul Serviciului a efectuat în anul 2016 aproximativ 450 evaluări psihologice pentru copiii 
plasaţi la AMP şi pentru asistentele maternale profesioniste. 
 
I.4. 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 
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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 A.J.O.F.M. Gorj, 
unde sunt luaţi în evidenţă la intrarea în centrul pentru formarea de deprinderi de viaţă independentă. 
- De asemenea s-au organizat periodic acţiuni de consiliere şi de informare a tinerilor în vederea pregătirii 
acestora pentru ieşirea din sistemul de protecţie. În anul 2016  au fost întocmite şi depuse  4 dosare pentru 
căutarea unui  loc de muncă şi 1 dosar pentru şomaj , 7 dosare pentru solicitare de locuinţă socială la 
Primăria Tg - Jiu pentru tinerii care nu au posibilitatea revenirii în familie (unul primind deja locuinţă 
socială). 
- Tinerii au participat însoţiţi la bursele locurilor de muncă şi la întrunirile organizate la A.J.O.F.M.. Au fost 
informaţi cu privire la locurile de muncă vacante. Beneficiarii care se află în centrele de formare a 
deprinderilor, sunt sprijiniţi în continuare pentru continuarea studiilor la o formă de învăţământ. 
    La sfârşitul anului 2016, în C.D.V.I. se aflau 8 tineri din care: 4 fete ( 1 elevă în anul 1 la Sc.Postliceală din 
cadrul Lic.Energetic, o studentă în anul III La Univ. Constantin Brancuși-Facultatea de Științe ale Educației 
și Management Public , 1 tânară angajată la un complex comercial din Tg Jiu, 1 absolventă a beneficiat de 
șomaj), 4 băieţi – (1-înscris la master  în anul II la Univ.Constantin Brancuși- Facultatea de Științe ale 
Educației și Management Public, 1 tânăr angajat ca lucrător gestionar, 1 tânăr elev la Școala Postliceală , 
anul II, în cadrul Colegiului Auto,,Traian Vuia,, 1 absolvent de Scoală Postliceală –care a lucrat cu contract 
de colaborare la un restaurant. 
 
      I.5. Serviciului Adopţii și Postadopţii 
 -    Serviciul Adopţii şi Postadopţii are rolul de a realiza toate activităţile în domeniul adopţiei prevăzute   
de legislaţia în materie. 
-     Specialiştii din cadrul acestui serviciu au realizat obiectivele propuse în planul de acţiune pe 2016 
astfel: 
-      Activităţile desfaşurate – în relaţia cu familia adoptatoare: 
- 27 persoane sau familii, care au dorit să adopte, au fost evaluate/reevaluate 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 serviciului în 3 sesiuni a câte 4 ore fiecare. Procesul de evaluare se realizează prin 
discuţii şi întâlniri cu adoptatorul/familia adoptatoare, cu membrii familiei extinse şi cu alte persoane care 
pot furniza informaţii relevante la domiciliul acestora, cât şi la sediul direcţiei; 
- 35 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; 
- S-a realizat emiterea a unui număr de 27 atestate privind persoanele/familiile apte să adopte 
precum şi a unui număr de 27 dispoziții ale directorului general al D.G.A.S.P.C. Gorj, privind atestarea 
persoanelor/familiilor apte să adopte. 
-  Activităţile desfaşurate – în relaţia cu copilul şi familia biologică: 
- S-au întocmit dosarele pentru un număr de 11 copii care aveau ca finalitate a PIP-ului adopţia, 
privind deschiderea procedurii de adopţie la Tribunalul Gorj, dosare întocmite în urma vizitelor 
specialiştilor serviciului la domiciliile părinţilor acestor copii. În timpul vizitelor specialiştii serviciului au 
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oferit date referitoare la procedurile în care urmează să fie implicaţi, efectele finalizării fiecarei etape din 
procesul de adopţie, forma, termenele si efectele exprimării şi revocării consimţământului la adopţie; 
- S-au informat şi consiliat rudele până la gradul IV asupra procedurilor de adopţie şi s-au identificat 
intenţiile acestora cu privire la preluarea în plasament familial sau adopţie a copilului; 
- S-au înştiinţat în scris parinţii fireşti cu privire la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti prin 
care s-a încuviinţat adopţia; 
- pentru 11 copii, care aveau ca finalitate a PIP-lui adopția s-a deschis procedura de adopţie națională 
prin sentinţe civile rămase definitive; 
- în urma unui proces de potrivire, la 9 persoane/familii atestate ca apte să adopte le-a fost dat în 
încredințare în vederea adopției un copil; 
- pe perioada încredinţării, specialiştii serviciului urmăresc evoluţia copilului şi a relaţiilor care se 
stabilesc între copil şi persoana/familia căreia i-a fost încredinţat copilul, întocmind rapoarte în acest sens; 
- la sfârşitul perioadei de încredințare, 13 adopții au fost încuviințate de      Tribunalul Gorj, la care se 
adaugă 7 excepţii, pentru care s-au făcut consilieri și  s-au întocmit rapoarte în acest sens; 
- pe perioada de postadopţie au fost monitorizate 32 de adopții, pentru care s-au întocmit 96 
rapoarte trimestriale; 
- pentru 14 cazuri de adopţie s-a încheiat perioada de monitorizare post adopție, prin rapoarte finale 
care sunt avizate de directorul general și încărcate în Registrul Național pentru Adopții; 
- s-a asigurat reprezentarea D.G.A.S.P.C. Gorj, în materia adopţiei, în instanţele de judecată într-un 
număr de 40 de dosare; 
- în data de 02.06.2016, D.G.A.S.P.C. Gorj, s-a organizat “Ziua Naţională pentru Adopţie”, campanie 
ce a avut drept scop creşterea gradului de informare a populaţiei cu privire la procedura adopţiei, 
particularităţile şi importanţa fiecărei etape în parte. În consecinţă, D.G.A.S.P.C. Gorj, a prezentat 
noutăţile aduse de actuala legislaţie cu privire la adopţie, principiile care stau la baza reglementărilor în 
vigoare, precum şi importanţa parcurgerii etapelor procedurii adopţiei. În acest sens prin serviciul de 
specialitate (Serviciul Adopţii şi Postadopţii) D.G.A.S.P.C. Gorj, a desfăşurat campania dedicată acestui 
eveniment prin publicarea într-un cotidian local a unor materiale de presă prin care s-a urmărit informarea 
populaţiei privind procedura adopţiei. Materiale în acest sens au apărut şi în alte cotidiene locale, existând 
dealtfel tot în această perioadă şi apariţii televizate ale specialiştilor serviciului; 
 
I.6. 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 și complex de stabilire a gradului de handicap cu accent pe 
stabilirea potențialului de integrare, Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului din cadrul Direcției, a 
efectuat pe parcursul anului 2016 un număr de  1200 evaluări (din punct de vedere medical, psihologic,  
psihopedagogic și social ), în vederea încadrării copiilor în grad de handicap și asigurării măsurilor de 
protecție specială și socială prevăzute de lege. 
         În baza raportului de evaluare întocmit de Serviciul de Evaluare Complexă prin aprobarea propunerii, 
s-au emis de către C.P.C. Gorj hotărârile privind încadrarea copiilor în categoria persoanelor cu handicap, 
certificatele de încadrare și planurile de recuperare pentru copiii cu dizabilități după cum urmează: 

- grav-cu asistent personal    =643 
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- accentuat                             =375 
- mediu                                   =143 
- ușor                                      =  12 
- nu se încadrează                  =   1 

Pentru a veni în sprijinul familiilor cu copii cu dizabilități ce nu se pot prezenta pentru evaluare, s-au 
efectuat evaluări la domiciliu pentru 120 copii nedeplasabili. De asemenea, pentru a crește gradul de 
integrare și participare socială a copiilor cu dizabilități, s-au întocmit și comunicat adrese din partea C.P.C. 
privind aplicarea itemilor de restricție și participare socială pentru un număr de 215 cazuri cu recomandări 
educaționale, terapeutice, școlare și medicale care să vină în sprijinul recuperării copiilor. 
S-au soluționat: 
-1 contestație privind hotărârea de încadrare în grad de handicap; 
- s-au prezentat în C.P.C. un număr de 10 referate privind analiza și încadrarea în grad de handicap pentru 
copiii internați în clinicile de specialitate; 
- 6 referate privind modificarea hotărârii  C.P.C.  privind încadrarea  copiilor într-un grad de handicap și a 
anexelor acesteia, prin schimbarea adresei de domiciliu și a prestațiilor aferente  ( pentru 1 copil reintegrat 
în familia naturală), prin schimbarea adresei de domiciliu( pentru 5 copii)  
- 3 adrese către primărie pentru monitorizare caz; 
- 5 adrese către D.G.A.S.P.C Dolj,Hunedoara, Mehedinți și Vâlcea; 
Pentru oferirea de servicii de recuperare copiilor cu dizabilități, în cadrul serviciului de evaluare 
funcționează Echipa Mobilă  care a oferit servicii la domiciliu de consiliere, terapie educațională și 
recuperare la nivelul autonomiei personale celor 40 copii aflați în evidență. Numărul total de interventii a 
fost de 323 . Pe parcursul anului, din acest total: 
-7 copii au fost scoși din program la solicitarea părinților( înscriși în alte centre de recuperare, au împlinit 
vârsta de 18 ani, nu s-au mai încadrat în grad de handicap) 
- 1 copil a fost înscris în program la solicitarea părinților. 
 
I.7. 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 din cadrul 
Complexului de Servicii Comunitare pentru Copilul în Dificultate Tg-Jiu -  denumit în continuare 
C.S.C.C.D. 
           Centrul de primire în regim de urgență Tg-Jiu este un serviciu pentru protecția copilului care are 
drept misiune asigurarea protecției copilului pe o perioada  determinată de timp, atunci când acesta se 
află în pericol iminent în propria familie naturală, familia lărgită sau familia substitutivă. Beneficiarii 
locației: - copii abandonați de familie, copii abuzați și neglijați, copii din comunitate (strada, asistenți 
maternali profesioniști ), copii separați de parinți din motive obiective , dificultăți majore financiare și 
locative.  În anul 2015  Centrul de primire  în regim de urgență Tg-Jiu a asigurat furnizarea  unor servicii  
de calitate în vederea  protejării copilului privind  securitatea, dezvoltarea psiho-socio-emoțională  sau 
integritatea morală. 
Pe parcursul anului 2016 în cadrul C.P.R.U. Tg-Jiu au beneficiat de găzduire și de măsură de protecție 
specială un număr de 82 de copii.. 
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-Centrul de primire în regim de urgență mama și copilul victime ale violenței domestice , Tg-Jiu 
             Centrul de primire în regim de urgență mama și copilul victime ale violenței domestice , Tg-Jiu este 
un serviciu ce sprijină şi asistă  victimele violenței domestice pentru a face faţă dificultăţilor de natură 
psihosocială care afectează relaţiile familiale, pentru dezvoltarea competenţelor parentale, și a relațiilor 
maritale sau de conviețuire comuna având ca ţintă prevenirea abuzului, a situaţiilor ce pun în pericol 
securitatea şi integritatea membrilor familiei, a neglijării copilului de către persoanele care sunt 
responsabile pentru creşterea şi educarea copilului. Locația are  o capacitate de 7 locuri . 
 Pe parcursul anului 2016 în cadrul Centrului de primire în regim de urgență pentru mama și copilul, 
victime ale violenței domestice pentru mama și copilul, victime ale violenței domestice Tg-Jiu au 
beneficiat de gazduire 12 de cupluri (11 mame, 1 tata, 28 de copii) dintre care: 
       -      5 cazuri cu dispoziție:1 caz ( cuplu mama/copil) pe baza de dispoziție de admitere a fost transferat 
la Centrul Maternal Tg-Jiu, dupa perioada de găzduire de 60 zile; 
4 cazuri ( 4 mame/13 copii ) reintegrați în familie. 
       -       7 cazuri găzduiți:6 cazuri ( 6 mame/ 13 copii) reintegrați în familie, familia extinsă;1 caz  ( un tată 
de origine pachistaneză / 1 copil cetațean grec) reintegrați în familie. 
        -Compartimentul „Telefonul copilului” – 0253.983  
În anul 2016,  la Compartimentul  de intervenție în regim de urgență în domeniul asistenței sociale, 
Telefonul copilului și evaluare inițială, s-a primit un număr de 103 sesizari, care au necesitat evaluarea 
situației psihosociale a unui numar de  149 copii . Din cele 103 sesizari înregistrate la acest compartiment, 
două au avut ca subiect situația a doua persoane adulte cu probleme de sănătate, 59 de apeluri au cuprins 
sesizări referitoare la situația de neglijare pentru un numar de 101 copii  care ar fi expuși în mediul 
familial. Din cei 101 copii care au făcut obiectul sesizărilor de neglijare, 31 copii au fost din mediul urban 
(Tg-Jiu, Motru, Novaci, Rovinari) și 70 copii au fost din mediul rural. 
Din cele 59 de sesizări de neglijare a copiilor, un număr de 10 sesizări care vizau 18 copii au fost confirmate 
în urma verificărilor și acestea au avut ca finalitate: 
- instituirea a doua măsuri de plasament la asistent maternal profesionist; 
- intituirea unei măsurii de plasament la C.S.C.C.N.S. Tg-Jiu; 
- patru copii au beneficiat de internarea împreună cu mama lor în Centrul maternal din cadrul  C.S.A.P.R. 
Tg-Jiu 
49 de sesizări de neglijare au fost infirmate în urma efectuării evaluărilor inițiale,  familiile copiilor, în urma 
colaborării cu primăriile, au ramas în atenția autorităților locale pentru verificari ulterioare. 
        -Compartimentului de intervenție în situații de abuz, neglijență, trafic, migrațiune, repatriere și 
violență în familie 
În anul 2016 Compartimentul de intervenție în situații de abuz, neglijență, trafic, migrațiune, repatriere și 
violență în familie  a derulat activități de  soluționare a cazurilor de abuz, neglijență, trafic, migrațiune, 
repatriere și violentă în familie care sunt înregistrate în cadrul compartimentului,  dar și activități de 
prevenire. 
  Activități de  combatere a situațiilor de abuz, neglijență, trafic, migrațiune, repatriere și violență în 
familie-au fost înregistrate un număr de 235 sesizări, privind 358 copii . 
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Se observă o scădere a cazurilor semnalate, însă conform evaluărilor compartimentului, numărul de cazuri 
confirmate este aproximativ constant în fiecare an. Scăderea numărului de semnalări poate fi datorată și 
acțiunilor de informare care au avut o adresabilitate cât mai completă și complexă . 
Dintre cele 235 sesizări , 149 au fost confirmate și 86 infirmate. 
Cele 149 cazuri confirmate privesc un număr de 240 copii și sunt distribuite astfel: 
•  14 minori aflați în situație de abuz fizic; 
•  57 minori aflați în situație de abuz emoţional; 
•  15 minori aflați în situație de abuz sexual; 
• 130 minori aflați în situație de neglijare; 
•     6 minori victime ai violenței domestice; 
•     9 minori cu tentativă de suicid; 
•     6 minori abandon școlar; 
•     0 cazuri exploatare prin muncă; 
•     2 cazuri de repatrieri; 
•     1 alte situații. 
       Semnalarea cazurilor în anul 2016 s-a făcut :În scris( direct sau prin poștă), Prin intermediul telefonului, 
Prin autosesizare, Anonime.   
Mediul de provenienţă al celor 240 minori sunt :116 provin din mediul urban şi 124 din mediul rural. 
Distribuţia pe sexe:  
 Din totalul de 240 minori victime, 112 sunt de gen masculin şi 128 sunt de gen feminin, astfel: 
În cadrul compartimentului de intervenție în situații de abuz, neglijență, trafic, migrațiune, repatriere 
și violență în familie pe lângă evaluarea psihologică a beneficiarilor au fost oferite următoarele servicii:  
Consiliere în situație de criză; 
-Identificarea și mobilizarea resurselor psihice ale beneficiarilor; 
-Consilierea pentru facilitarea reinserției sociale și familiale, pentru asumarea responsabilității față de sine 
și față de ceilalți; 
-Consiliere pentru optimizare personală. 
De asemenea, în funcție de caz s-a oferit consiliere individuală, consiliere familială, consiliere de cuplu  
( ex: victimă- agresor și situațiile de divorț cu copii) sau demers suportiv ținându-se cont de  situația de 
criză semnalată și de caracteristicile de vârstă și cele mentale. 
Pentru perioada 01.01.2016 - 31.12.2016, situaţia statistică a copiilor din complexurile rezidenţiale şi 
evoluţia acestora  se prezintă după cum urmează: 

 
Nr. 
crt. 

Complexul 
Nr. copii - cazuri 

active la 01.01.2016 
Nr. copii-cazuri 

active la  31.12.2016 

1. 
Complexul de servicii comunitare pentru 

copilul în dificultate Tg - Jiu 
109 98 

2. 
Complexul de servicii comunitare pentru 

copilul în dificultate Novaci 
42 33 copii si 2 mame 

3. 
Complexul de servicii comunitare pentru 

copilul în dificultate Tg - Cărbuneşti 
41 44 copii si 3 mame 

 



Consiliul Județean Gorj             Raportul Președintelui 2016 
 

 

131 

4. 
Complexul de servicii comunitare pentru 

copilul cu nevoi speciale Tg - Jiu 
71 70 

5. 
Complexul de servicii comunitare pentru 

copilul cu handicap Tg - Jiu 
118 105 

6. 
Complexul de servicii alternative la protecţia 

rezidenţială Tg - Jiu 
37 44 copii si 6 mame 

 TOTAL 418 
394 copii si 11 

mame 
 

1. Complexul de servicii comunitare pentru copilul în dificultate Tg - Jiu –funcţionează de la 
închiderea proiectului PHARE cu următoarele servicii alternative: 
 

Nr. 
crt. 

Servicii Nr.copii la 
31.12.2016 

1.  Apartament destinat protecției rezidențiale a copiilor « Debarcader » Tg - 
Jiu 

8 

2.  Apartament destinat protectiei rezidențiale a copiilor»Săvineşti » Tg - Jiu 6 
3.  Apartament destinat protecției rezidențiale a copiilor «Aleea Teilor» Tg - Jiu 8 
4.  Apartament destinat protecției rezidențiale a copiilor cu 

dizabilități« Sf.Dumitru » Tg -  Jiu 
6 

5.  Apartament destinat protecției rezidențiale a copiilor cu dizabilități 
« Sf.Nicolae » Tg -  Jiu 

4 

6.  Centru  pentru dezvoltarea deprinderilor  de viaţă nr.1 Tg -  Jiu 4 
7.  Centru pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă  nr.2 Tg -  Jiu 4 
8.  Apartament destinat protecției rezidențiale a copiilor «Mărgăritarul» Motru 6 

9.  Apartament destinat protecției rezidențiale a copiilor « Primăverii » Motru 5 
10. Apartament destinat protecției rezidențiale a copiilor «Tineretului » 

Rovinari 
6 

11. Centrul de îngrijire de Zi Pestalozzi  Tg -  Jiu 30 

12. Apartament destinat protecției rezidențiale a copiilor Motru 5 
13. Apartament destinat protecției rezidențiale a copiilor Rovinari 6 

 
Prin  activitatea  derulată  de  către  personalul angajat,  precum  şi  cu sprijinul  personalului  de  
specialitate,  apartamentele sunt servicii  de tip rezidențial pentru copii/tineri care au următoarea 
misiune: găzduire pe perioadă determinată,  asistenţă medicală şi îngrijire, suport  emoţional  şi  după  
caz,  consiliere  educaţională,  psihologică,  socială, educaţie, socializare, dezvoltare afectivă şi petrecere 
a timpului liber, consiliere  şi  sprijinire  a  reintegrării/integrării socio–profesionale  şi familiale. 

 
2. Complexul de servicii comunitare pentru copilul în dificultate Tg - Cărbuneşti: 

Nr. Servicii Nr.copii la 31.12.2016 
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crt. 

1. Centrul de plasament destinat protecției rezidențiale a copiilor Tg- 
Cărbuneşti 

21 

2. Centru maternal  Tg -  Cărbuneşti 6 copii cu 3 mame 
3. Centrul de zi 4 
4. Centrul de primire si evaluare în regim de urgenţă pentru copilul 

părasit sau abandonat în maternitate 
13 

 
Centrul de plasament destinat protecției rezidențiale a copiilor  are drept misiune generală: furnizarea 
sau asigurarea accesului copiilor/tinerilor, pe o perioadă determinată la găzduire, îngrijire, educatie şi 
pregătire în vederea reintegrării sau integrării familiale și socio-profesionale.  
Centru maternal  asigură accesul cuplului mamă-copil pe o perioadă determinată la găzduire, îngrijire, 
educaţie și pregătire în vederea reintegrării familiale si socio-profesionale. 
Centrul de zi asigură prin serviciile oferite prevenirea abandonul si instituţionalizarea copiilor prin 
asigurarea  
pe timpul zilei a unor activitaţi de îngrijire, educaţie recreere–socializare, dezvoltarea deprinderilor de 
viaţă idependentă, orientare școlară.  
Centrul de primire si evaluare în regim de urgenţă pentru copilul părăsit sau abandonat în maternitate 
asigură protecţia copilului pe o perioadă determinată de timp, atunci când acesta se află în pericol iminent 
în propria familie, familie largită sau familie substitutivă.  
 
3. Complexul de servicii comunitare pentru copilul în dificultate Novaci   
De la închiderea proiectului PHARE, Complexul funcţionează cu următoarele servicii alternative:   

Nr. 
crt. 

Servicii Nr.copii la 31.12.2016 

1. Centrul de primire în regim de urgenţă pentru copilul 
abuzat, neglijat şi exploatat -Novaci 

0 
 

2. Centrul de zi Novaci 13 
3. Centrul maternal – Novaci 2 mame si 2 copii 
4. Casa de tip familial destinată  protecției  rezidențiale a copiilor „ 

Novaci” 
8 

5. Casa de tip familial destinată  protecției  rezidențiale a copiilor 
«Huluba» 

10 

 
Centrul de primire în regim de urgenţă pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat -Novaci este un serviciu 
pentru protecția copilului care are ca drept misiune asigurarea protecției copilului, pe o perioadă 
determinată de timp, atunci cand acesta se află în pericol iminent în propria familie, familia largită sau în 
familia substitutivă.  
Centrul de zi Novaci este un serviciu pentru protecția copilului a carui misiune este de a preveni abandonul 
și instituționalizarea copiilor, prin asigurarea pe timpul zilei a unor activități de îngrijire, educație, 
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recreere-socializare, consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, orientare școlară și 
profesională, pentru copii cât și a unor activități de educare pentru părinți sau reprezentanți legali. 
 Centrul maternal – Novaci   este un serviciu, de tip rezidențial,  pentru prevenirea separării copilului de 
parinții săi organizat pe model familial a carui misiune este de a permite formarea, menținerea și întărirea 
legăturilor familiale, precum și sprijinirea familiei pentru asumarea responsabilităților parentale.  
Casele de tip familial destinate  protecției  rezidențiale a copiilor sunt servicii de tip rezidential care au 
drept misiune generală furnizarea sau asigurarea accesului copiilor/tinerilor pe o perioada determinată, 
la gazduire, îngrijire, educație și pregătire în vederea reintegrării sau integrării familiale și socio-
profesionale.  

 
          4.  Complexul de servicii comunitare pentru copilul cu nevoi speciale Tg - Jiu   

Nr. crt. Servicii Nr. copii la 
31. 12. 2016 

1. Centrul de plasament destinat protecției rezidențiale a copiilor cu 
dizabilități 

49 

2. 
Centrul de îngrijire și recuperare de zi copii pentru copiii cu 

dizabilități 
3 

3. Casa de tip familial destinata protectiei rezidențiale a copiilor cu 
handicap Scoarța 

7 

4. Casa de tip familial destinată protecției rezidențiale a copiilor cu 
handicap Rachiți 

11 

 
Centrul de plasament destinat protecției rezidențiale a copiilor cu dizabilități oferă servicii îngrijire de 

tip rezidențial (igienă personală, cazare, masă),   pornind de la premisa ca toți copiii, indiferent de natura 
sau de gradul dizabilităților, pot beneficia de programe de recuperare adecvate nevoilor lor individulale. 
Misiunea centrului este de a oferi servicii pentru beneficiarii cu nevoi educative speciale și afecțiuni 
asociate. Evaluarea și intervenția personalizată, în lucrul cu copilul/tânărul cu dizabilități, solicită o 
cunoaștere detaliată a patologiei și a consemnelor deficienței. 

Centrul de îngrijire și recuperare de zi copii pentru copiii cu dizabilități oferă asistenţă gratuită în timpul 
zilei copiilor, care provin din familii aflate în dificultate (familii cu situaţie materială precară și/sau familii 
dezorganizate, în care părinții își cresc singur copiii), dând astfel posibilitatea părinţilor de a-și găsi un loc 
de muncă, și de a putea oferi condiţii materiale adecvate creșterii copiilor, asigură promovarea dreptului 
fiecărui copil de a-și păstra relaţiile familiale, oferind servicii adecvate familiei în situaţie de risc de 
abandonare a copilului, pentru ca ea să fie capabilă să-și îndeplinească responsabilităţile legate de 
îngrijirea, securitatea și educaţia copilului recuperare kinetoterapeutică, programe educative și distractive, 
consiliere pe timpul zilei, urmând ca seara să se întoarcă acasă, în mediul său, evitându-se ruptura cu 
familia.  

Casele de tip familial destinate protecţiei rezidenţiale a copiilor cu dizabilităţi, au ca misiune asigurarea 
accesului copiilor, pe baza hotărârii de plasament emisă de Comisia pentru Protecţia Copilului, respectiv 
de o Instanţă  pe o perioadă determinată, la găzduire, îngrijire, creştere, educaţie, sprijin emoţional, 
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consiliere, dezvoltarea majorităţii deprinderilor de viaţă independentă şi pregătire în vederea 
reintegrării sau integrării familiale şi socio-profesionale. 
       Este singura unitate de tip rezidenţial vechi pe care o mai avem în subordine.  Nu a intrat în 
restructurare, deoarece funcţionarea ei este legată de existenţa Centrului Şcolar pentru Educație Incluzivă 
(fosta Şcoală Specială), iar procesul de  restructurare este interdependent de implementarea reformei 
învăţământului special.  

 
 5. Complexul de servicii comunitare pentru copilul cu handicap Tg - Jiu 

Nr. 
crt. 

Servicii Nr. copii la 
31.12.2016 

1. Centrul de recuperare neuromotorie(tip ambulatoriu) 61 
2. Centrul de plasament destinat protectiei rezidențiale a 

copiilor cu dizabilități 
44 

      
 Serviciile oferite în cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru Copilul cu Handicap Tg-Jiu sunt: 
îngrijire și educație bazate pe Planul Individualizat de Protecție al Copilului dezvoltat în programe de 
intervenție specifică, îngrijire de tip rezidențial (igienă personală, cazare, masă), suport emoțional, 
kinetoterapie, logopedie, terapie ocupațională, terapie cognitiv-comportamentală, meloterapie, 
ludoterapie, examinări medicale periodice, socializare și petrecerea timpului liber, reînnoirea legăturii cu 
părinții și familia.  

 
          6. Complexul de servicii alternative la protectia rezidenţială Tg Jiu    

Nr. 
crt. 

Servicii Nr. copii la 31.12.2016 

1.  Centrul maternal 6 mame si 18 copiii 
2.  Centrul de îngrijire de zi 26 

Centrul maternal   este un serviciu, de tip rezidențial,  pentru prevenirea separării copilului de parinții săi 
organizat pe model familial a carui misiune este de a permite formarea, menținerea și întărirea legăturilor 
familiale, precum și sprijinirea familiei pentru asumarea responsabilităților parentale. 
Centrul de zi este un serviciu pentru protecția copilului a carui misiune este de a preveni abandonul și 
instituționalizarea copiilor, prin asigurarea pe timpul zilei a unor activități de îngrijire, educație, recreere-
socializare, consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viață independentă , orientare școlară și profesională, 
pentru copii cât și a unor activități de educare pentru părinți sau reprezentanți legali. 
                 7. Centrul de Recuperare pentru Copilul cu Handicap Tg-Jiu. 

Nr. 
crt. 

Servicii Nr. copii la 31.12.2016 

1. Centrul de recuperare(servicii de îngrijire de zi) 114 

         
S-au desfășurat activități de recuperare pentru toți cei 114 beneficiari înscriși în centrul de 

recuperare: kinetoterapie -1017 intervenții/an; hidroterapie -256 intervenții/an; masaj de 
recuperare-898 intervenții/an;logopedie -1017 intervenții/an; ergoterapie/ terapie ocupaţională/ 

 



Consiliul Județean Gorj             Raportul Președintelui 2016 
 

 

135 

socializare - 1579 intervenții/an;terapie comportamentală - 1317 intervenții/an; consiliere psihologică: 
individuală/de grup/  - 30 intervenții/an. 

 
I.8 În cursul anului 2016 D.G.A.S.P.C. Gorj prin Biroul Monitorizare, analiză statistică și indicatori 

asistență socială, a continuat culegerea de date de la primăriile din județ pe linia copiilor cu parinți 
plecați la muncă în străinătate, prin parcurgerea și însușirea de catre fiecare primarie a H.G. 691/2015  

 În acest sens la 31.12.2016 un număr de 925 familii cu un numar de 1067 copii , sunt familii în care 
parinții sunt plecați la muncă în străinătate . 

La nivelul D.G.A.S.P.C. Gorj, prin Biroul Monitorizare există evidența nominală privind acești copii, 
pe unități administrativ-teritoriale iar evoluția situației lor este permanent monitorizată de catre fiecare 
primarie din județ cu astfel de cazuri. Situația detaliată privind acești copii se prezintă în tabelele de mai 
jos: 

         Număr de familii în 
care părinţii sunt plecaţi 
la muncă în străinătate 

la sfârşitul perioadei 
raportate 

Număr de 
copii la 
sfârşitul 

perioadei 
raportate 

Număr de 
copii aflaţi în 

îngrijirea 
rudelor până 
la gradul IV , 
fără măsură 
de protecţie  

Număr de copii cu măsură de protecţie la 
sfârşitul perioadei raportate 

Alte situaţii  
la AMP 

în centre 
de 

plasament 
publice 

sau 
private 

la 
rude 
până 

la 
gradul  

IV 

la alte 
persoane/

familii  

- cu ambii părinţi 
plecaţi la muncă în 
străinătate 157 197 161 5 8 20 1 2 
- cu un singur părinte 
plecat la muncă în 
străinătate 661 750 675 7 23 39 3 3 
- cu părinte unic 
susţinător al familiei 
monoparentale plecat 
la muncă în străinătate 107 120 49 10 11 42 7 1 
Total 925 1067 885 22 42 101 11 6 

           
       Tabel 2 

Număr de copii 
ai căror părinţi 
sunt plecaţi la 

muncă în 
străinătate 

Distribuţia pe sexe 
Distribuţia copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate 
pe grupe de vârstă 

M 
F 

<1 ani 1-2 ani 3-6 ani 7-9 ani 10-13 ani 14-17 
ani 

 Total 584 483 12 18 155 237 397 248 
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La nivelul județului Gorj sunt un număr de 7 servicii publice de asistență socială, restul de 63 unități 
administrativ- teritoriale  au angajat persoane cu atribuţii de asistenţă socială .  
 Servicii publice de asistență socială au înființat primăriile Tg-Jiu, Motru, Bumbești Jiu, Tg-Cărbunești, 
Rovinari, Tismana precum și comuna Țînțăreni . 
În anul 2016 două primarii au înființat servicii de îngrijire de zi . Este vorba de : „Centrul de zi pentru copii 
aflați în situație de risc Bumbești Jiu” cu un număr de 15 locuri, precum și creșa din cadrul Gradiniței cu 
program prelungit Rovinari cu un număr de 20 de locuri . 
      Ca în fiecare an și în 2016 , prin Biroul Monitorizare a fost organizată la sediul D.G.A.S.P.C. – Gorj o 
întâlnire cu reprezentanții primăriilor, pentru a dezbate împreună noile reglementări legislative în 
domeniul asistenței sociale și protecția copilului, situații cu care ne confruntăm, precum și alte probleme, 
în vederea îmbunătățirii cadrului relațional și a creșterii gradului de eficiență și transparență între 
instituții. 
I.9. 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 2016,  D.G.A.S.P.C. Gorj, prin Biroul Strategii, 
Programe, Proiecte în domeniul asistenţei sociale şi relaţia cu ONG-urile a continuat implementarea de 
proiecte cu finanţare europeană, a continuat derularea unor parteneriate materializate în proiecte 
/programe şi convenţii de colaborare, în domeniul social , a conceput și monitorizat, Strategia judeţeană 
de dezvoltare a serviciilor sociale a judeţului Gorj pentru perioada 2014-2020. 
Proiecte cu finanţare din fonduri structurale europene,  nerambursabile: 
  1. In data de 30.06.2016 s-a finalizat proiectul ,,Reabilitarea, Modernizarea, Dotarea 
Complexului de Servicii Comunitare pentru Copilul în Dificultate Tg-Carbunesti ” Cod SMIS 16907, 
solicitant D.G.A.S.P.C Gorj, cu finanţare din  Fonduri Structurale POR Axa 3 -Îmbunătăţirea infrastructurii 
sociale D.M.I -3.2 Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale. 
 Bugetul total al proiectului este de 3.018.842,84 lei din care finanţarea nerambursabilă din partea 
Uniunii Europene este în sumă de 1.881.044,90 lei, contribuţia Guvernului României de 814.028,42 lei şi 
contribuţia  beneficiarului de 323.769,52 lei.  
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.  
2.Proiectul,,Reabilitarea, Modernizarea, Dotarea Complexului de Îngrijire si 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 si echiparea infrastructurii serviciilor sociale, 
cod SMIS 21031,având un buget total de 3.635.938,86 lei din care finanţarea nerambursabilă din partea 
Uniunii Europene este în sumă de 2.465.670,40 lei, contribuţia Guvernului României de 1.065.778,95 lei 
şi contribuţia  beneficiarului de 104.489,51 lei. 
Data semnării contractului 18.08.2011.Data de finalizare a perioadei de implementare a contractului de 
finanţare  a fost 18.07.2013. 
Proiectul se află în faza de sustenabilitate de 5 ani, conform contractului de finanţare și a obligaţiilor 
asumate prin acesta de către D.G.A.S.P.C. Gorj (se depun rapoarte postimplementare, la cererea 
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organismelor de verificare şi control, anual se fac verificări/solicitări de informații/vizite la faţa locului 
din partea ADR SUD VEST Oltenia-organism intermediar POR) 
3. Proiectul ,,Extindere si Dotare -Centru de Îngrijire si Asistenţă Dobriţa” proiect care a obţinut finanţare  
în data de 21.06.2010, din  Fonduri Structurale POR Axa 3 –Îmbunătăţirea infrastructurii sociale D.M.I -3.2 
–Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale. Solicitant Consiliul 
Judeţean Gorj-  Beneficiar D.G.A.S.P.C. Gorj,  avand ca obiectiv :  
      -Extinderea si 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 si echiparea infrastructurii serviciilor sociale; Termenul de finalizare al proiectului a 
fost  
21. 08.2013 
Proiectul se află în faza de sustenabilitate de 5 ani, conform contractului de finanţare și a obligaţiilor 
asumate prin acesta de catre D.G.A.S.P.C. Gorj(se depun rapoarte postimplementare, la cererea 
organismelor de verificare şi control , data încheierii monitorizării 21.08.2018). 
4. Proiectul “ Extindere Capacitate prin Reabilitare, Amenajare și Modernizare  Etaj III La Complexul de 
Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică 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 şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale. 
Solicitant Consiliul Judeţean Gorj-  Beneficiar D.G.A.S.P.C. Gorj,  având ca obiectiv dezvoltarea C.R.R.N. cu 
40 locuri, obţinându-se o capacitate totală de 90 locuri. 
Proiectul a încheiat perioada de sustenabilitate în data de 21.10.2016 . În această perioada s-au raportat 
indicatorii de rezultat ai  proiectului. 
5. Consiliul Local al Comunei Jupîneşti  în parteneriat cu  D.G.A.S.P.C Gorj a depus, în data de 17.12.2009, 
cererea de finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3– 
Îmbunătăţirea  infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.2. – Reabilitarea / modernizarea / 
dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale, pentru proiectul „Centrul Multifuncţional de 
servicii sociale Jupîneşti, Judeţul Gorj”,  judeţul Gorj.. Centru multifunctional de servicii sociale  va fi 
realizat intr-o şcoala dezafectată. Proiectul are o valoare totală de peste 1.340.000 lei din care finanţarea 
nerambursabilă este de peste 990.000 de lei. Centrul multifuncţional va beneficia de un centru de zi şi un 
centru de consiliere. Beneficiază de acest centru multifuncţional  copiii şi părinţii aflaţi în dificultate din 
comunitatea localitatii Jupinesti. O dată cu înfiinţarea acestui centru s-au creat şi şase locuri de muncă. 
Acest proiect a fost acceptat spre finanţare POR, semnarea contractului a avut loc in data de 09.07.2012. 
Proiectul s-a finalizat în luna august 2014, perioada de sustenabilitatese  se va încheia în anul  2019 
6. A.N.P.D.C.A. implementează începând cu data de 06.06.2016 proiectul ,, Elaborarea planului de 
dezinstituţionalizare a copillor din instituţii şi asigurarea tranziţiei îngrijirii acestora în comunitate , 
SIPOCA 2 , finanţat prin POCA. Scopul proiectului este de a realiza proceduri şi metodologi comune la 
nivelul administraţiei publice centrale şi locale în ceea ce priveşte asigurarea tranziţiei de la îngrijirea 
instituţională a copiilor la îngrijirea lor în comunitate. Prin proiect se realizează o diagnoză complexă a 
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situaţie centrelor de plasament din cadrul  D.G.A.S.P.C.-urilor, pe baza căreia se va fundamenta şi planifica 
strategic procesul de dezinstituţionalizare la nivel central şi local.   
7. Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vărstnice, în calitate de beneficiar , 
partener –Institutul Naţional de Cercetări Economice implementează cu sprijinul DGASPC-urilor 
proiectul ,,Implementarea unui sistem de elaborare de politici publice în domeniul incluziunii sociale la 
nivelul MMFPSPV , care are drept scop crearea unui set de instrument de planificare strategică (harti 
privind serviciile sociale, infrastructura aferentă acestora, hărţi privind nevoile sociale, harta saraciei şi 
sărăciei în muncă) 

 
I.10. Alte activităţi desfăşurate de serviciile de specialitate în domeniul protecţiei copilului 
   În anul 2016 Comisia pentru Protecţia Copilului Gorj s-a întrunit în 48 de şedinţe, rezultatele 
dezbaterilor fiind consemnate de către secretarul C.P.C. în procese- verbale, conform prevederilor legale. 
           În perioada analizată,  C.P.C. Gorj a luat în discuţie şi a stabilit măsuri de protecţie a copilului în 
dificultate după cum urmează: 
1.Au fost emise 235 de hotărâri privind măsurile de protecţie specială pentru copilul în dificultate, dintre 
care cele mai importante au presupus: 
-   2 instituiri măsuri de protecţie specială - plasament la complexe de servicii comunitare, centre de 
plasament de tip familial, centre maternale; 
- 14 hotărâri privind instituirea măsurii de protecţie specială-  plasament la familii/ persoane/ rude până 
la gradul IV; 
-   5 hotărâri privind instituirea măsurii de plasament la asistenţi maternali profesionişti; 
- 22  de hotărâri de încetare a măsurilor de plasament în sistem rezidenţial; 
- 40 de hotărâri de încetare a măsurilor de plasament familial; 
- 13 hotărâri de încetare a măsurilor de plasament  la asistenţi maternali  profesionişti, 
- 25  de   hotărâri privind  reinnoirea atestatului de  asistent maternal profesionist în cadrul D.G.A.S.P.C. 
Gorj; 
-  2 hotărâri privind menţinerea prevederilor vechiului atestat cu: schimbarea numelui asistentului 
maternal profesionist, schimbarea domiciliului asistentului maternal profesionist, schimbarea categoriei 
de vârstă a copiilor pe care poate să îi primescă în plasament,  sau a menţiunii privind starea de sănătate 
a copiilor;  
 -  1 hotărâre privind retragerea atestatului de asistent maternal profesionist; 
-  11 hotărâri privind atestarea ca asistent maternal profesionist în cadrul D.G.A.S.P.C. Gorj; 
- 11 hotărâri  privind instituirea  măsurii de protecţie specială-  supraveghere specializată cu menţinerea 
copilului în familia naturală; 
- 29 de hotărâri  privind încetarea  măsurilor de supraveghere specializată; 
-   9  hotărâri privind suspendarea măsurilor de plasament pe o perioadă determinată de timp; 
-  9 hotărâri privind revocarea hotărârilor prin care au fost suspendate măsurile de plasament pe perioadă 
determinată de timp; 
- 19 hotărâri de menţinere a măsurii de protecţie special la solicitarea tinerilor,  conform art. 55 alin. (2) 
din Legea 272/2004, republicată; 
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- 8 hotărâri de menţinere a măsurii de protecţie special la solicitarea tinerilor,  conform art. 55 alin. (3) 
din Legea 272/2004, republicată; 
- 12 hotărâri prin care a fost înlocuită o măsură de protecţie specială; 
-   3 alte hotărâri. 
2. Au fost emise un număr de: 
- 1205 de  hotărâri privind:  încadrarea copiilor în categoria persoanelor cu handicap, menţinerea  
încadrării în grad de handicap cu schimbarea reprezentantului legal, revocarea încadrării în grad de 
handicap, schimbarea domiciliului reprezentantului legal : 
- 643 de hotărâri de încadrare în gradul grav cu asistent personal; 
- 375 de hotărâri de încadrare în gradul accentuat; 
- 143 de hotărâri de încadrare în gradul mediu; 
-   12 hotărâri de încadrare în gradul uşor; 
-     1 hotărâre nu se încadrează în grad de handicap; 
-     4 hotărâri prin care se revocă încadrarea în grad de handicap; 
-  27 de hotărâri prin care comisia a dispus  reevaluarea încadrării în grad de handicap, schimbarea 
reprezentantului legal, sau a domiciliului copilului; 
-1172 de reevaluări prin care se menţine măsura de protecţie specială deoarece condiţiile instituirii nu s-
au modificat. 
 
II. Componenta: Protecţia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor adulte cu handicap 
         II.1. Alocarea resurselor adecvate nevoilor persoanelor cu handicap 
   Pentru protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap din judeţul Gorj a fost alocată pe 
anul 2016 suma totală de 62.642.856,00 lei din care : 
 - 47.175.432,00 lei pentru plata prestaţiilor sociale a persoanelor cu handicap neinstituţionalizaţi îngrijiţi 
la domiciliu din care : 
               -indemnizaţii lunare :                                                                       26.299.312,00 lei; 
               -buget personal complementar :                                                      12.562.828,00  lei; 
               -indemnizaţie de însoţitor a persoanelor cu handicap vizual grav:      8.273.292,00 lei.     
15.467.424,00 lei pentru protecţia persoanelor adulte instituţionalizaţi în cele patru complexe în număr 
total de 357 beneficiari de servicii sociale din care: 
               - C.I.A. Suseni                                        2.741.645,00 lei; 
               - C.R.R. Suseni                                       1.350.535,00 lei;       
               - C.I.A. Dobriţa                                      2.509.311,00 lei; 
               - C.R.R. Dobrita                                        460.942,00 lei;           
               - C.R.R.N. Bîlteni                                   3.105.043,00 lei; 
               - C.R.R. Bilteni                                       3.955.821,00 lei;              
               - C.R.R. Tg-Cărbuneşti                           1.344.127,00 lei.  
În perioada 01.01.2016 – 31.12.2016, biroul de evidență prestaţii sociale pentru persoane cu handicap a 
desfăşurat următoarele activităţi: 
      - a întocmit documentaţia conform Legii 448/2006 pentru plata prestaţiilor sociale pentru un număr 
de 12.242 persoane cu handicap, după cum urmează : 
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 1.  Copii beneficiari de bugetul complementar conform art. 58, alin. (4): 
      -  copii gradul I     - 574 copii 
      -  copii gradul II    - 314 copii 
      -  copii gradul III   - 133 copii 
  2. Adulţii fără venit beneficiari de prestaţii sociale conform art.58, (4) Legea 448/2006, sub formă de 
indemnizaţie de persoană cu handicap şi buget complementar: 
    -  adulţi gradul  I    - 1241 persoane 
    -  adulti gradul  II   - 2569 persoane 
    -  adulţii gradul III -   172 persoane 
   3. Persoane încadrate în muncă beneficiare de prestaţii sociale conform art. 58 alin. (4) Legea 448/2006, 
sub formă de indemnizaţie de persoană cu handicap şi buget complementar: 
- salariaţi gradul I   -    51 persoane 
- salariaţi gradul II  -  393 persoane 
- salariaţi gradul III -    40 persoane 
    4. Pensionari beneficiari de prestaţii sociale conform art. 58 alin. (4) Legea 448/2006, sub formă de 
indemnizaţie de persoana cu handicap si buget complementar: 
- pensionari gradul I   -   3016 persoane 
     - pensionari gradul II   -  3425  persoane 
     - pensionari gradul III  -    297  persoane 
   S-a înregistrat un număr de 1466 cazuri noi persoane care beneficiază de prevederile Legii 448/2006. 
    -în perioada raportată ( 01.01- 31.12.2016) s-a efectuat plata prestaţiilor sociale pentru persoanele cu 
handicap în sumă totală de – 47.175.432,00 lei astfel: 
 -pentru indemnizaţie lunară                                         - 26.299.312,00 lei  
 -pentru bugetul personal complementar lunar              - 12.582.828,00 lei 
 -pentru indemnizația de însoțitor pentru nevăzători      -   8.273.292,00 lei   
     S-au emis dispozitii privind încetarea drepturilor persoanelor cu handicap pentru un număr de 837 
persoane decedate. 
 - s-a efectuat plata dobinzii la creditele auto pentru persoanele cu handicap beneficiare de prevederile 
art. 27 din Legea 448/2006 republicată, conform ord.27/ 15-06-2009 al Preşedintelui A.N.P.D. în perioada 
01-01-2016 – 31-12-2016  în suma totală de 32710 lei pentru un număr de 23 beneficiari. 
   Compartimentul prevenire marginalizare socială a eliberat un număr de 17.301 bilete C.F.R. şi 21.385 
bilete transport interurban Auto pentru persoanele cu handicap grav şi accentuat, care beneficiază de 
gratuitatea transportului interurban conform art.24 din Legea 448/2006. 
  În cadrul compartimentului prevenire marginalizare socială, ținând cont de prevederile Legii nr. 
448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap şi a  Ordinului nr. 62/2007 
privind transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă emis de A.N.P.D. Bucureşti, la 
nivelul judeţului Gorj s-au întocmit şi eliberat în anul 2016 un număr de 586 legitimaţii pentru transport 
urban gratuit cu mijloace de transport în comun de suprafaţă pentru persoanele cu handicap, un număr 
de 75 legitimaţii ale asistenţilor personali.  
   Conform art.28 din Legea 448/2006 în anul 2016 au fost eliberate 348 roviniete. 
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   În vederea transmiterii drepturilor băneşti cǎtre beneficiari s-a încheiat o convenţie cu  Poşta Română 
S.A. Regională Craiova în baza Legii nr. 448/2006.  
   În vederea asigurării gratuite a transportului interurban pe cale ferată s-a încheiat o convenţie cu 
S.N.C.F.R. şi cu 15 societăţi comerciale de transport pentru asigurarea transportului gratuit cu autobuzele 
a persoanelor cu handicap şi însoţitorilor acestora. 
     În vederea obţinerii rovinietelor gratuite  de către persoanele cu handicap a fost încheiată o convenţie 
cu Compania Nationala de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale.  
         Pentru perioada 01.01.2016 - 31.12.2016, situaţia statistică a adulţilor instituţionalizaţi şi evoluţia 
acestora pe complexe se prezintă astfel: 
 

Centru Capacitate Beneficiari   01.01.2016 Beneficiari la 31.12.2016 

C.I.A.   Dobrita 50 50 50 

C.R.R.  Dobrita 11 11 11 

C.I.A.   Suseni 65 64 57 
C.R.R. Suseni 25 25 25 

C.R.R.N. „ Bilteni” 80 80 80 
C.R.R. „ Bilteni” 90 86 90 

C.R.R.  Tg-Carbunești 41 41 41 
TOTAL 362 357 354 

                                               
II.2  Activitatea  Serviciului  de  Evaluare   Complexă- Adulți 

          Serviciul de Evaluare  Complexă  a Persoanelor Adulte cu Handicap are rolul - în conformitate 
cu normele metodologice și legislația în vigoare -  de a verifica, evalua, analiza și propune Comisiei de 
Evaluare,  încadrarea  sau neîncadrarea într-un grad de handicap a persoanelor care solicită  acest lucru.    
 Evaluarea  complexă a persoanelor care solicită un certificat  de încadrare în grad de handicap 
se face de către persoanele cu pregatire profesională în acest sens după cum urmează: evaluare medicală; 
evaluare psihologică; orientare profesională şi vocaţională;evaluare socială  
         Pentru persoanele nedeplasabile  care solicită un certificat de încadrare în grad de handicap (prin 
cerere depusă în cadrul serviciului), specialiștii  serviciului de evaluare complexă, se deplasează la 
domiciliul solicitantului în vederea realizării evaluării complexe.  
   1. Analiza cantitativă a evaluărilor  în perioada  01.01.2016 - 31.12.2016  
     1.1. Din punct de vedere al numărului mediu de persoane care se prezintă zilnic la Serviciul de Evaluare 
Complexă, acesta este de 60 - 65 persoane, din care: 
- persoane care au fost evaluate în vederea reactualizarii certificatului de încadrare în grad de 
handicap; 
- persoane care au fost evaluate pentru prima data în vederea încadrării în grad de handicap (cazuri 
noi); 
- persoane care au fost programate și ulterior reevaluate în vederea schimbării gradului de 
handicap datorită agravării stării de sănătate; 

 



Consiliul Județean Gorj             Raportul Președintelui 2016 
 

 

142 

- persoane (rude apropiate, asistenți personali, asistenți sociali, etc.) care au solicitat programarea 
în vederea evaluării complexe atat pentru bolnavii deplasabili cât și pentru cei nedeplasabili; 
- persoane care solicită diverse informații în vederea evaluării complexe și obținerea unui certificat 
de încadrare în grad de handicap. 
 1.2. În perioada 01.01.2016 - 31.12.2016, au fost evaluate și s-au făcut propuneri de 
încadrare/neîncadrare într-un grad de handicap pentru un număr  total de 4230 persoane adulte, dupa 
cum urmează: evaluări (cazuri noi) – 1.378 persoane; reevaluări în urma expirării certificatului de 
handicap – 2.629 persoane; reevaluări ca urmare agravării bolii – 132 persoane; reevaluări ca urmare a 
sesizărilor – 25 persoane;  evaluări treceri copil/adult – 57 persoane; reevaluări ca urmare a deciziilor 
Comisiei Superioare de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap București – 9 persoane; 
 1.3. Pentru cele 4230 de persoane evaluate în cadrul Serviciului de Evaluare Complexă, s-au propus 
încadrări/neîncadrări în grad de handicap după cum urmează:pentru 1335 persoane s-a propus 
încadrarea în gradul grav cu asistent personal; pentru 515 persoane s-a propus încadrarea în gradul grav 
fără asistent personal; pentru  o persoană s-a propus încadrarea în gradul grav cu indemnizație de 
însoțitor; pentru  o persoană s-a propus încadrarea în gradul grav fara indemnizație de însoțitor; pentru 
1.848 persoane s-a propus încadrarea în gradul accentuat; pentru 335 persoane s-a propus încadrarea în 
gradul mediu; pentru 3 persoane s-a propus încadrarea în gradul ușor; pentru 193 persoane s-a propus 
neîncadrarea în grad de handicap; pentru  2 persoane nu s-a facut propunere de încadrare în grad de 
handicap deoarece acestea au decedat în această perioadă.  
   1.4. În perioada 01.01.2016- 31.12.2016, au fost întocmite și transmise un număr de 2.838 adrese 
de rechemare care vizau informarea bolnavului cu privire la documentele necesare în vederea evaluării 
complexe cât și asupra datei la care urma să se realizeze evaluarea complexă, 78 de persoane 
prezentandu-se din oficiu.  
  1.5. În perioada 01.01.2016- 31.12.2016, s-au prezentat în cadrul serviciului un numar de 2.457 persoane 
(rude apropiate, asistenți personali, asistenți sociali, etc.) care au solicitat informații și programări pentru 
bolnavi, în vederea evaluării complexe pentru a fi încadrați în grad de handicap, din care: 
a) 1.842  persoane au fost programate în vederea evaluării complexe și încadrarea în grad de handicap, 
din care:-  905 persoane programate erau nedeplasabile și doar pentru 195 persoane dintre acestea s-au 
făcut solicitări și au fost evaluați la domiciliu. 
 b) 615 persoane au refuzat programarea deoarece au fost informați că nu se încadrează în grad de 
handicap conform criteriilor medico-psiho-sociale; 
  1.6. În perioada 01.01.2016- 31.12.2016, s-au înregistrat la Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor 
Adulte cu Handicap un numar de 170 decizii  emise de  Comisia Superioară de Evaluare a Persoanelor 
Adulte cu Handicap București în urma contestațiilor depuse de către bolnavi la Secretariatul Comisiei de 
Evaluare pentru Persoane Adulte cu Handicap Gorj, după cum urmează: 
- pentru 120 persoane au fost respinse contestațiile cu mențiunea că au fost respectate criteriile medico-
psiho-sociale 
-  30 de cazuri nu s-au soluționat, fiind în termenul de rezolvare; 
- 14 decizii admise în vederea schimbării gradului; 
- 6 decizii admise în vederea modificării valabilității certificatului.  
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2.Analiza cantitativă a activității de arhivare a dosarelor medicale  în perioada 01.01.2016- 31.12.2016 
2.1. Din punct de vedere al activității de arhivare a dosarelor medicale, situația se prezintă astfel:  

                   - s-au preluat în baza proceselor verbale de la Secretariatul Comisiei de Evaluare a 
Persoanelor Adulte cu Handicap un număr de 1587 dosare medicale în perioada 01.01.2016 – 
30.06.2016 care au fost arhivate conform procedurii de arhivare;  
                  Începând cu data de 01.07.2016, procedura de predare /primire/ arhivare s-a efectuat direct 
între S.C.E.P.A.H. și arhivarul angajat.  
                 -  s-au scos din arhivă  pe motiv de deces un numar de 837 dosare medicale; 
                  - s-au făcut copii xerox pentru un număr de 20 dosare medicale, la solicitarea persoanelor cu 
handicap, în vederea transferului către alte județe; 
                  - au fost introduse în baza de date și validate un numar de 18 dosare medicale ca urmare a 
transferului din alte județe;  

2.2. Serviciul de Evaluare Complexă, a pus la dispoziția Secretariatului Comisiei de Evaluare a 
Persoanelor Adulte cu Handicap la cererea acestuia - în perioada 01.01.2016 – 30. 04. 2016 - pe bază 
de proces verbal de predare/ primire, un numar de 57 dosare medicale în vederea transmiterii către 
Comisia Superioară de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap București sau către instanța 
judecătorească. După această dată procedura s-a efectuat direct între arhiva și Secretariatului CEPAH 
în baza registrului de intrări/ ieșiri. 
              În perioada 01.01.2016- 31.12.2016  au fost comunicate de la Comisia Superioară de Evaluare 
a Persoanelor Adulte cu Handicap București, un număr total de 170 decizii de încadrare/neîncadrare 
într-un grad de handicap, admise doar 20, respinse 130, restul fiind în curs de soluționare. 

  Aceste decizii de încadrare/neîncadrare  au fost anexate pentru fiecare persoană cu handicap  
la dosarul medical deja arhivat în cursul anului. 
          II.3  Activitatea Secretariatului Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Gorj 
 În perioada, 01.01.2016-31.12.2016,  Secretariatul Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu 
Handicap Gorj şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu prevederile Legii 448/2006 privind protecţia 
şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap şi Hotărârea nr. 430 din 16 aprilie 2008 pentru 
aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte 
cu handicap  după cum urmează: 

 În relaţia cu serviciul de evaluare complexă, secretariatul a înregistrat în registrul propriu de 
evidenţă dosarele persoanelor cu handicap solicitante, după realizarea evaluării de către serviciul de 
evaluare complexă. 

 În relaţia cu comisia de evaluare, secretariatul a  îndeplinit urmatoarele atribuţii: 
-  a asigurat transmiterea dosarelor la comisia de evaluare, însoţite de raportul de evaluare complexă 
cu propunerea de încadrare în grad de handicap, întocmit de serviciul de evaluare complexă, potrivit 
modelului prevăzut în anexa nr. 7 din  Hotărârea nr. 430 din 16 aprilie 2008 pentru aprobarea 
Metodologiei privind organizarea și funcționarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu 
handicap; 
-  a asigurat transmiterea dosarelor la comisia de evaluare, însoțite de sentințe civile și referatele 
compartimentului contencios al D.G.A.S.P.C.-Gorj;  
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-  a transmis membrilor comisiei de evaluare ordinea de zi şi data de desfăşurare ale şedinţelor, în baza 
convocatorului semnat de preşedintele acesteia; 

În relaţia cu persoanele care solicită încadrarea în grad de handicap, secretariatul a 
transmis persoanei cu handicap solicitante documentele aprobate de comisia de evaluare, 
adică certificatul de încadrare în grad de handicap, programul individual de reabilitare şi 
integrare socială şi certificatul de orientare profesională , precum şi alte documente eliberate 
de comisia de evaluare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data prevazuta la alin. (2) lit. e). din 
Hotărârea nr. 430 din 16 aprilie 2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și 
funcționarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap.  
 În această perioadă, au fost verificate şi înregistrate documentele unui număr de   4206  de 
persoane în vederea evaluării complexe  după cum urmează: 
    1. - evaluări 1487 de cazuri,  2 - reevaluări 2719 de cazuri. 
        Din care: gradul I Grav cu asistent personal: 1344 cazuri; gradul I Grav fără asistent personal: 534 
cazuri; gradul II Accentuat : 1900 cazuri; gradul III Mediu : 263 cazuri; gradul IV Uşor : 6 cazuri; Nu se 
încadrează : 159 cazuri. 
            -  Un număr de 17 certificate prelucrate în urma sentințelor civile a Tribunalului Gorj sau a Curții 
de Apel Craiova și erori materiale. 

-    S-au eliberat, în total,  4223 de certificate;  
- S-au înregistrat 170 de contestații (dosare medicale în copie xerox, îndosariate, certificate conform cu 

originalul şi opisate)  şi au fost trimise spre reanalizare la Comisia Superioară de Evaluare a Persoanelor 
Adulte cu Handicap Bucureşti din care comunicate 125; 

- admise 20 din care 6 schimbată valabilitatea; 
- respinse 150; 
- Au fost prelucrate și expediate către persoanele cu handicap 137 (inclusiv luna decembrie 2016)   decizii 

emise de către Comisia Superioară; 
- Au fost lucrate în baza de date 4223 de   dosare medicale şi listate 12 669 certificate pentru şedinţele  

comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap; 
 

V. EDUCAȚIE ȘI ÎNVĂȚĂMÂNT 
 
1. Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Gorj 

 
1. Obiective prioritare stabilite în planul managerial 
o Identificarea nevoilor educaţionale la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar din judeţ; 
o Informarea/consilierea elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice în legătură cu reţeaua unităţilor 
şcolare şi ofertei educaţionale; 
o Sprijinirea şi consilierea elevilor în orientarea carierei; 
o Analiza de nevoi educaţionale ale elevilor; 
o Creşterea calităţii actului educaţional şi realizarea echităţii în educaţie; 
o Extinderea reţelei cabinetelor de asistenţă psihopedagogică/centrelor logopedice interşcolare şi 
repartizarea optimă a acestora în teritoriu; 
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o Promovarea ofertei şi imaginii instituţiei la nivelul comunităţii locale şi a judeţului Gorj; 
o Dezvoltarea resurselor umane şi informaţionale din C.J.R.A.E. – C.J.A.P. – C.S.A.P. – C.I.A.P. – C.L.I.; 
o Atragerea de resurse extrabugetare; 
o Perfecţionarea cadrelor didactice prin activităţi metodice, grade didactice şi cursuri 
postuniversitare/masterate; 
o Dezvoltarea resurselor materiale C.J.R.A.E. – C.J.A.P. – C.S.A.P. – C.I.A.P. – C.L.I. 
o Crearea/achiziţionarea instrumentelor de specialitate. 
 
 
2.   Obiective asumate la solicitarea ISJ GORJ 
o Prevenirea/reducerea abandonului şcolar şi a delincvenţei juvenile; 
o Optimizarea relaţiilor şcoală – familie/părinţi – copii; 
o Organizarea elaborării de studii psihosociologice privind abandonul şcolar, orientarea şcolară şi 
profesională a elevilor, copiii cu părinţi plecaţi în străinătate, gradul de satisfacţie al beneficiarilor referitor 
la calitatea serviciilor educaţionale oferite de unităţile de învăţământ preuniversitar; 
o Cuprinderea şi menţinerea în sistemul de învăţământ obligatoriu a tuturor copiilor/tinerilor, 
indiferent de particularităţile lor psihoindividuale şi sociale; 
o Asigurarea suporturilor suplimentare necesare desfăşurării educaţiei de calitate în funcţie de 
potenţialul biopsihosocial al fiecărui copil/tânăr; 
o Informarea şi consilierea cadrelor didactice în spiritul optimizării activităţii didactico-educative; 
o Colaborarea cu factorii educaţionali implicaţi în dezvoltarea personalităţii elevilor/tinerilor în 
scopul integrării optime a acestora în viaţa şcolară, socială şi profesională; 
o Implicarea părinţilor în activităţi specifice unei relaţii eficiente şcoală-familie-comunitate, ca bază 
a adaptării şcolare şi a integrării sociale a copiilor/tinerilor; 
o Organizarea de programe şi proiecte antiviolenţă în mediul educaţional. 
 
 
 Beneficiarii activităţilor CJRAE sunt, în egală măsură, copii/elevii/tinerii din şcolile speciale şi de 
masă, părinţii, cadrele didactice din învăţământul de masă precum şi membrii comunităţii locale. 
 Oferta educaţională a CJRAE Gorj/CJAP Gorj cuprinde proiecte, campanii şi concursuri şcolare din 
diverse domenii: consiliere în carieră, prevenirea și combaterea violenței, promovarea sănătății fizice și 
mentale, prevenirea și combaterea absenteismului și abandonului școlar, consilierea educațională a 
părinților, perfecționarea metodică a consilierilor școlari, comunicare și abilități sociale, prevenirea 
consumului de droguri, comunicare și abilități sociale. 
 În anul şcolar 2015- 2016, profesorii consilieri şcolari din judeţul Gorj au implementat atât 
proiecte, campanii şi concursuri educaţionale existente în oferta educaţională (47 judeţene) elaborată de 
CJRAE Gorj/CJAP Gorj, cât şi altele 3 din oferta regională şi 14 programe din oferta naţională, ori elaborate 
de fiecare profesor în funcţie de nevoile identificate ale beneficiarilor (37 locale). În judeţul Gorj au fost 
implementate în total 98 de proiecte, programe, campanii şi concursuri educaţionale la care au participat 
16.758 de elevi, 1.109 de părinţi şi 1.127 de cadre didactice din 274 unităţi de învăţământ din judeţul 
Gorj. 
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 Din centralizarea rapoartelor per cabinet de asistență psihopedagogică (activitatea profesorilor 
consilieri școlari) în anul școlar 2015 – 2016, a reieșit că la nivelul județului Gorj au fost consiliați 
beneficiarii noștrii ( elevii, părinți, profesori ) astfel: 
 
Tabel 1. Număr beneficiari ai activităţii cabinetelor  de asistenţă psihopedagogică 

Consiliere 
individuală 
(numar de 
persoane 
distincte care au 
beneficiat de 
consiliere) 

Număr beneficiari ai activităţii cabinetelor  de asistenţă psihopedagogică 

Elevi Părinţi Profesori 

4654 3688 1965 

  

Consiliere de 
grup în cabinet  

Nr.  
gru-
puri 

Nr. 
elevi 

Nr.  
gru-
puri 

Nr. 
părinţi 

Nr.  
grupuri 

Nr. profesori 

317 4487 79 729 49 319 
  

Consiliere de 
grup la clasă 

Număr 
total activităţi 

Număr total 
beneficiari 

Tematica abordată 

955 34637 
Autocunoaștere, Comunicare și abilități 

sociale, stil de viață sănătos 
 

Consilierul sprijină familia în a înţelege dificultăţile copilului, a utiliza potenţialul acestuia în 
interesul copilului şi pentru a asigura un climat familial armonios. Acesta furnizează părinţilor informaţii 
esenţiale, care să îi sprijine în cunoaşterea mai bună a propriilor copii. Intervenţia este considerată 
eficientă, dacă dialogul şi contactul iniţial cu părinţii au fost stabilite şi părţile au căzut de acord asupra 
strategiilor de consiliere, care vor fi utilizate.  

Consilierea cadrelor didactice în vederea optimizării relaţiei profesor-elev și organizarea de 
activităţi cu cadrele didactice în vederea dezvoltării competenţelor psihopedagogice, competenţelor 
psihorelationale (organizarea grupului de elevi, manifestarea comportamentului empatic, dezvoltarea 
capacităţilor de cooperare, comunicare) s-a realizat atât individual cât și în grup. 
 
Tabel 2. Problematica (cazuistica) cu cea mai mare frecvenţa înregistrată în anul școlar 2015 – 2016 

Nivelul unitatii de invatamant: Cazuistica* 

Gradinițe 

1. Autocunoaștere 

2. Comunicare și relații 
interpersonale 
3. Probleme de conduită 
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Școli 

1. Autocunoaștere 
2. Comunicare și relații 
interpersonale 
3. Stil de viașă sănătos 

Licee/colegii 

1. Autocunoaștere 
2. Comunicare și relații 
interpersonale 
3. Stil de viașă sănătos 

 
 Se observă aproximativ o pondere egală în ceea ce privește numărul elevilor consiliați atât 
individual cât și în grup în funcție de nivelul de învățământ. Această distribuție ne arată faptul că nu mai 
este cazul să-i convingem pe elevi să vină la cabinet, vin din proprie inițiativă, uneori chiar fără un motiv 
anume. Acest lucru dovedeste că au încredere, se simt bine și vin să-și rezolve problemele reale pe care 
le au. 
 Problematica a fost identificată de cadrele didactice sau părinți, dar si elevii au venit la cabinet 
din proprie inițiativă solicitând înțelegere, sprijin în depăsirea unor dificultăți, ajutor permanent. 
 
Tabel 3. Activităţi de consiliere individual 

Activităţi desfăşurate conform Registrului 
de activităţi din cabinetul de asistenţă 
psihopedagogică (problematica) 

Indicatori de performanţă 
Beneficiari 
ELEVI PĂRINŢI PROFESORI 
(în cabinet) (în cabinet) (în cabinet) 
Nr. elevilor 
consiliaţi 
individual 

Nr. părinţi 
consiliaţi 
individual 

Nr. profesori 
consiliaţi 
individual 

1.  Autocunoaştere  1118 130 72 
2.  Comunicare și abilități sociale  684 398 178 
3.  Managementul informațiilor și învățării 560 251 80 
4. Planificarea și dezvoltarea  carierei 1175 197 81 
5. Stilul de viață sănătos 567 187 64 

 
Tabel 4. Consiliere de grup la clasă 

Tematica abordată Număr 
total activităţi 

Număr total 
beneficiari 

1.  Autocunoaştere  632 4833 
2.  Comunicare și abilități sociale  446 3621 
3.  Managementul informațiilor și învățării 376 1758 
4. Planificarea și dezvoltarea  carierei 503 5226 
5. Stilul de viață sănătos 390 3842 
TOTAL   19280 
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 Acești indicatori statistici ne  demonstrează faptul că repartizarea și reprezentarea geografică 
a cabinetelor de asistență psihopedagogică în județul Gorj în mediul urban și rural este egal proporțională 
cu distribuția numărului de elevi consiliați. 
 În județul Gorj există în prezent 45 de cabinete școlare/interșcolare de asistență psihopedagogică. 
 
Tabel 5. Copii cu CES (cu diagnostic) 

Nr. cazuri inregistrate în unitatile şcolare Nr. copii aflati în proces de consiliere la 
nivelul cabinetelor sau care au parcurs 
un program de consiliere in cadrul 
cabinetelor de asistenta 
psihopedagogica 

409 245 
 
Tabel 6 Copii cu părinți plecați la muncă în străinătate 

Nr. Cazuri în unităţile şcolare  Nr. copii în proces de consiliere 
psihopedagogică 

5566 939 
 
Tabel 7    Copii în risc de abandon școlar 

Nr. cazuri în unitățile şcolare Nr. copii în proces de consiliere 
psihopedagogică 

172 119 
 
Tabel 8. Situaţia cazurilor de agresivitate/violenţă şcolară 

Numar cazuri de agresivitate/violenţă identificate la nivelul 
unităţilor şcolare în județul dvs. 

430 

Număr de elevi consiliaţi individual 337 
Număr de elevi consiliaţi în grup (cabinet sau clase) 3177 
Număr de părinţi consiliaţi individual (părinţi ai copiilor identificaţi 
având comportamente violente) 

165 

Număr cazuri ameliorate în urma procesului de consiliere 260 
 
 
Tabel 9. Activităţi de prevenire a consumului de substanţe ilegale 

Număr subiecţi consiliaţi individual 567 
Număr activităţi de informare, prevenire 3842 

 
 Asistenţa acordată în Cabinetele de asistenţă psihopedagogică şi Centrul Judeţean de Asistenţă 
Psihopedagogică Gorj ţinteşte către trei tipuri de activităţi importante: 
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 asistenţa psihologică a elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice (consiliere în vederea dezvoltării 
personale, evaluare psihologică etc.); 

 asistenţă pedagogică şi educaţională (pentru învăţare eficientă şi integrare în grupul şcolar etc.); 
 consilierea carierei (oferirea de informaţii despre ofertele de educaţie şi formare, oportunităţile 

pieţei muncii, dezvoltarea carierei etc.). 
 
Centrul Logopedic Interscolar din cadrul CJRAE Gorj 
 
 Scopul activităţilor specifice desfăşurate de profesorul logoped, a fost acela de a facilita procesul 
instructiv, de a contribui la integrarea, adaptarea şcolară a copiilor cu dificultăţi de limbaj şi comunicare 
sau cu dificultăţi de învăţare. Prin urmare, profesorul logoped  urmăreşte educarea complexă a copiilor 
cu tulburări de limbaj: educarea vorbirii curente, a gândirii, a personalităţii copilului, a unei comportări 
normale faţă de deficienţa de vorbire. 
 În cadrul CJRAE Gorj, funcţionează 12 centre logopedice interşcolare, 6 centre în municipiul Tg-
Jiu, următoarele 6 în localităţile: Rovinari, Motru, Turceni, Bumbeşti-Jiu, Târgu – Cărbuneşti şi Mătăsari. 
Acestea sunt structuri de învăţământ special integrat pentru copiii/elevii cu cerinţe educative speciale, 
care prezintă tulburări de limbaj şi de comunicare, precum şi dificultăţi de învăţare specifice. 
 
 Obiectivele urmărite şi realizate în activitatea Centrului Logopedic Interşcolar au fost 
următoarele: 
 Proiectarea activităţii, elaborarea planului managerial, completarea procedurilor operaţionale 

privind activitatea logopedică 
 Creşterea calităţii relaţionării membrilor centrului: 
 organizarea unor acţiuni de colaborare cu alţi factori educaţionali (prof. Itineranţi, consilieri, cadre 

didactice, părinţi etc.) 
 asigurarea instrumentelor de lucru (teste pentru evaluarea limbajului, teste pentru evaluarea 

scris-cititului, teste de cunoştinte, fişe de lucru specifice, achiziţionarea programelor necesare 
pentru calculator);  

 realizarea unui sistem intern de comunicare eficientă, activă, transparentă; 
 încurajarea unei culturi organizatorice care să stimuleze inovaţia. 
 Organizarea activităţilor de intervenţie logopedică:  
 depistarea, evaluarea complexă şi identificarea tulburărilor de limbaj şi de comunicare la copiii 

preşcolari şi şcolarii mici; 
 asigurarea caracterului preventiv al activităţii de terapie logopedică prin organizarea unor 

activităţi de iniţiere a învăţătorilor şi educatorilor, prin acordarea unei atenţii speciale copiilor 
şcolari şi preşcolari cu tulburări de vorbire, pentru a preîntâmpina apariţia unor viitoare tulburări 
de învăţare a scris-cititului; 

 orientarea terapiei spre corectare, compensare, integrare şcolara şi socială. 
 Creşterea calităţii activităţii de intervenţie: 
 eşalonarea activităţilor de terapie; 
 proiectarea unor structuri tehnico-procedurale adaptate categoriilor de deficienţe depistate; 
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 modernizarea activităţilor de intervenţie logopedică prin utilizarea lecţiilor pe calculator; 
 monitorizarea conduitei verbale şi a rezultatelor şcolare ale elevilor; 
 particularizarea intervenţiei pe tipuri de deficienţe;  
 evaluarea continuă a progreselor realizate de copiii cuprinşi în terapia logopedică. 
 Creşterea eficienţei relaţiei parteneriale cu învăţătorii, părinţii, profesorii itineranţi, alte instituţii 

de învăţământ sau persoane care promovează voluntariatul în domeniu (conform programelor de 
iniţiere şi consiliere cuprinse în planurile manageriale 

 organizarea unor activităţi de iniţiere, consiliere, în parteneriat cu prof. Consilieri, itineranţi, cadre 
de predare, părinţi etc  

 Dezvoltarea profesională. Eficientizarea şi modernizarea activităţilor desfăşurate în cadrul 
comisiilor metodice şi a cercurilor pedagogice în specialitate, creșterea calităţii acestora. 
 
 

Nr. Total 
de 

profesori 
logopezi 

Examinati Depistati Luati in corectare 

Scolari Prescolari Total Scolari Prescolari Total Scolari Prescolari Total 

12 3821 2115 5936 683 449 1132 282 249 531 

 

Nr. Total 
de 

profesori 
logopezi 

Corectati Retrasi Ameliorati 

 
Scolari 

 
Prescolari Total Scolari Prescolari Total Scolari Prescolari Total 

12 
 

128 
 

83 211 5 6 11 149 160 309 

 
 
Serviciul de Evaluare și Orientare Școlară și Profesională (SEOSP) din cadrul CJRAE Gorj 

 
Scopul orientarii școlare și profesionale vizează valorificarea potențialului aptitudinal, a 

intereselor, aspirațiilor, cunoștințelor, abilităților, deprinderilor și a altor particularități 
psihocomportamentale, precum și consilierea asupra modului de integrare socioprofesională adecvată în 
vederea asigurării egalității de șanse.  

În scopul orientarii copiilor cu CES în concordanță cu particularitățile lor individuale SEOSP și COSP 
colaborează cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, cu instituțiile de învățământ, 
cu părinții, cu asociațiile persoanelor cu dizabilități, cu reprezentanți ai administrației publice locale și 
societății civile, cu cabinete medicale. 
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În anul 2015 – 2016, Serviciul de Evaluare, Orientare Școlară și Profesională (SEOSP) din cadrul 
C.J.R.A.E Gorj a evaluat un număr de  394 copii cu cerinţe educţionale speciale. 

Membrii SEOSP au intervenit în soluționarea cazurilor pentru care au fost solicitați, intervenție ce 
a constat în colaborarea cu reprezentanții legali ai copiilor/ elevilor/ tinerilor cu CES, cadrele didactice, 
consilierii școlari, profesorii logopezi, profesorii itineranți și de sprijin, mediatorii școlari și alți 
reprezentanți ai instituțiilor. De asemenea, au fost redactate răspunsuri în scris la adresele primite la 
sediul instituției. 

Activitatea din cadrul SEOSP a vizat următoarele coordonate: 
• identificarea cauzei şi a factorilor contextuali, care au impus necesitatea întocmirii dosarului 

pentru evaluarea, orientarea şcolară şi profesională; 
• consiliere psihologică / educaţională / socială; 
• orientare şi îndrumare; 
• suport emoţional pentru familia aflată în situaţia de risc; 
• analizarea documentelor din componenţa dosarului; 
• puncte de vedere emise de membrii SEOSP, analizarea şi compararea acestora, în scopul 

întocmirii propunerii de orientare şcolară şi profesională; 
• întocmirea propunerii de orientare şcolară şi profesională; 
• redactarea certificatelor de orientare şcolară şi profesională, pentru a fi înaintate spre 

aprobare Comisiei de Orientare Şcolară şi Profesională. 
 

Nr. total 
cereri 
inregistrate 
la SEOSP 

Nr. total 
de 
copii/elevi 
evaluati in 
SEOSP 

Total 
certificate 
emise 

Nr.  total de copii/elevi care au obținut certificate 
de orientare scolara si profesionala 

Total 
certifi-
cate 
emise 

Nr. cereri 
care nu s-au 
solutionat 

prin 
emiterea 

certificatelor 
de orientare 

scolara si 
profesionala 

cu 
CES 

fara 
CES 

Școala de masă Școala specială Spital 

394 394 385 9 

323 71 

0 394 

dintre care, 
dintre care, 3 
scolarizati la 

domiciliu 
17 cu servicii 
educationale 

de sprijin 

28 
scolarizati 

la 
domiciliu 

0 

 
 Finalitatea evaluării este de a orienta decizia și acțiunea educațională și de a propune programe 
ameliorativ-formative pe anumite paliere de dezvoltare, de a stabili serviciile educationale optime în 
funcție de nevoile specifice ale copilului/elevului/tânărului cu CES.  
 Toţi copiii care au fost evaluaţi de specialiştii din cadrul Serviciului de Evaluare, Orientare Școlară 
și Profesională au primit propuneri către Comisia de Orientare Şcolară şi Profesională în vederea stabilirii 
traseului şcolar şi emiterii certificatului de orientare şcolară şi profesională.  
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Servicii mediere școlară 
 
 Medierea şcolară constă în facilitarea dialogului şcoală-familie-comunitate, îmbunătăţirea 
imaginii şi încrederii în instituţiile de învăţământ, monitorizarea copiilor în ceea ce priveşte incluziunea 
şcolară, elaborarea şi implementarea programelor de incluziune şcolară, elaborarea de rapoarte în ceea 
ce priveşte situaţia copiilor defavorizaţi în scopul identificării soluţiilor optime pentru asigurarea accesului 
egal la educaţie al copiilor, informarea autorităţilor responsabile în ceea ce priveşte eventualele încălcări 
ale drepturilor copilului şi sprijinirea în demersurile acestora pentru soluţionarea situaţiilor respective, 
etc. 
 Serviciile de mediere şcolară aşa cum sunt prevăzute în legislaţia educaţiei, reprezintă forme de 
incluziune şcolară şi socială, şi se adresează comunităţilor locale cu risc în ceea ce priveşte abandonul 
şcolar, diferenţele etnice, familiile defavorizate. 
 

 Colaborare cu profesorii consilieri școlari și logopezi, cu serviciul de asistență socială, cu 
serviciul de evaluare și orientare școlară din cadrul CJRAE în vederea promovării 
serviciilor de mediere școlară; 

 Actualizarea bazei de date cu copiii care au abandonat școala; 
 Actualizarea bazei de date cu copiii cu CES; 

 
Nr. posturi la nivel de CJRAE 1 
Nr. posturi ocupate 1 
Nr. persoane 1 

 
Nr. cazuri abordate 376 
Nr. cazuri soluționate 376 

  

 
 

Problematici cu frecvență 
mare 

 
 
 

Consilierea familiilor dezavantajate privind rolul și importanța 
școlarizării. 
Susținerea copiilor cu CES pentru integrare școlară și socială. 
Sprijinirea părinților copiilor cu CES în vederea asigurării accesului 
egal la educație. 
Derularea unor activități practice în cadrul unor proiecte 
educaționale realizate în parteneriate cu următoarele instituții 
(C.S.E.I; D.G.A.S.P.C; I.P.J; C.C.D) 

 
 
Asistența socială 
  
 Prin activitatea de asistență socială din cadrul CJRAE Gorj se oferă servicii specializate de protejare 
a persoanelor, grupurilor, comunităților, cu probleme speciale, aflate temporar în dificultate, care datorită 
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unor motive de natură economică, socio-culturală, biologică sau psihologică nu au posibilitatea de a 
realiza prin mijloace și eforturi proprii, un mod de viață normal. Asistenţii sociali au venit în ajutorul acelor 
persoane pentru a ameliora problemele cu care se confruntă. 
 Intervențiile asistenţilor sociali din CJRAE au constat în: sprijinirea și orientarea elevilor care 
întâmpină dificultăți de învățare sau integrare; facilitarea comunicării școală - familie - comunitate; 
orientarea înspre diverse servicii și resurse educative/medicale/sociale/juridice; promovarea drepturilor 
copilului. De asemenea s-a mediat obținerea unor drepturi legale - rechizite şcolare şi o alocaţie zilnică de 
hrană pentru întreaga perioadă a programului şcolar, conform H.G. 1251/2005 privind unele măsuri de 
îmbunătăţire a activităţii de învăţare, instruire, compensare, recuperare şi protecţie specială a 
copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educative speciale din cadrul sistemului de învăţământ special şi 
special integrat. În acest scop s-a realizat baza de date a cazurilor din reţeaua şcolară la nivelul judeţului 
Gorj. Au fost identificaţi 677 copii/tineri cu CES astfel: 

Nivel de 
învăţământ 

Preşcolar Primar Gimnazial Liceal Profesional Postliceal 

Număr de 
cazuri 

125 229 207 98 9 6 

 
 De asemenea, s-au desfăşurat activităţi de protecţie şi promovare a drepturilor copilului şi s-a 
asigurat o relaţie funcţională cu şcoala, profesorii, părinţii pentru prevenirea disconfortului psihic al 
elevilor. 
 
 Referitor la activităţile metodico-ştiinţifice desfăşurate atât în cadrul comisiilor metodice și a 
cercului pedagogic al profesorilor consilieri școlari, putem spune că au existat preocupări privind 
îmbunătățirea activității specifice și elaborarea de proiecte educaționale noi în echipă, precum și 
instrumente utile de lucru în consilierea beneficiarilor serviciilor educaționale: elevi, părinți și cadre 
didactice. 
 Calitatea activităţilor desfăşurate a rezultat din următorii parametri: oportunitate, organizare, 
audientă, crearea unui orizont de aşteptare pentru continuarea genurilor de activităţi derulate. Pe o scală 
de la satisfăcător la foarte bine, majoritatea activităţilor au fost apreciate cu calificativul de bine şi foarte 
bine. 
 Atât programele cât şi activităţile desfăşurate au avut un impact pozitiv asupra participanţilor. 
Profesorii consilieri, prin participarea şi interesul manifestat, au exprimat ecoul pe care l-a avut tematica 
abordată. 
 Consiliere şi asistenţă psihopedagogică, delincvenţă juvenilă, libertate şi responsabilitate, 
manipulare-autocontrol, managementul clasei, managementul învăţării, managementul conflictului, 
comportament adaptativ, gestionarea timpului liber, rezistenţă la presiunea grupului, toleranţă pozitivă 
ş.a. sunt câteva dintre aspectele importante ale activității specifice Centrului Județean De Asistență 
Psihopedagogică Gorj și a rețelei de cabinete școlare/interșcolare de asistență psihopedagogică din 
județul nostru. 
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1. Programe de training/ formare și dezvoltare profesională  (sesiuni de formare față în față, on-
line, blended learning, platforme moodle etc.) 
 

Nr. 
Crt. 

Titlul 
programului 

Locul de 
desfăşurare 
 

Perioada  
Evaluare  / 
Certificare / 
Credite DA/NU 

1. 
Depistarea precoce şi intervenţia în 
cazul tulburărilor de dezvoltare la 
copii şi adolescenţi  

Spitalul de 
Psihiatrie « Dr. 
Gheorghe 
Preda » Sibiu 

27.05.2016 Certificare  

2. Protecţia copiilor în mediul online CJRAE GORJ 13.05.2016 Certificare 

3. 
Comportament violent şi 
absenteism - prevenţie şi intervenţie 

CCD Gorj 
20.02.2016-
5.03.2016 

Certificare 

4. 
Parteneriatul educaţional în 
consilierea psihopedagogică a 
copiilor 

CCD Gorj 
12-
26.03.2016 

Certificare  

5. 
Metode şi mijloace moderne 
aplicabile în terapia tulburărilor de 
limbaj 

CCD Gorj 
20-27.02. 
2016 

Certificare 

6. 
After school – Alternativă Europeană 
pentru Educație 

CCD GORJ 2-9.04.2016 Certificare  

7. 
Metode și mijloace moderne 
aplicabile în terapia tulburărilor de 
limbaj 

CCD GORJ 
20- 27.02. 
2016 

Certificare 

 
8. 

Manager de proiect  
 

Asociația 
Psihologilor 
Gorjeni 

decembrie 
2015 

Certificare  

9 
Cooperarea între sexe, identitatea 
de gen 

I.P.P.A. Bucureşti 
Oct –Nov 
2015 

Certificare 

10. Managementul clasei de elevi CCD Gorj 
Noiembrie 
2015 

15 credite 

11. 
Managementul comportamentelor 
disruptive în clasa de elevi 

CCD Gorj Martie 2016 Certificare 

12. 
Managementul proiectelor 
destinate dezvoltării resursei umane 
în învățământul preuniversitar 

CCD Gorj Aprilie 2016 Certificare 

13. 

Parteneriatul educaţional în 
consilierea psihopedagogică a 
elevilor 
 

CCD Gorj 19.03 2016 Certificare 
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Nr. 
Crt. 

Titlul 
programului 

Locul de 
desfăşurare 
 

Perioada  
Evaluare  / 
Certificare / 
Credite DA/NU 

14. 
MobilitatE+ - Curs de scriere 
proiecte europene Erasmus 

FDSC 
Octombrie 
2015 

Certificare 

15. Curs de prim ajutor 
Crucea Roșie 
Gorj 
 

Decembrie 
2015 

Certificare  

16. 
Curs "Development through 
Cooperation" 

Baskent 
Kalkinma 
Girisimi 

14-20 Mai 
2016 

Certificare 

 
2. Programe şi proiecte educaționale derulate  

Nr. 
Crt. 

Titlul 
programului 

Locul de 
desfăşurare 

 
1. Nonviolenţa este arma celor puternici Unităţi de învăţământ preuniversitar 
2. Concurs de majorete - Ziua Mondială a sănătăţii 

 
Unităţi de învăţământ preuniversitar 

3. Concurs de desene -1 Iunie-în armonie cu mine și cu 
ceilalţi 
 

Unităţi de învăţământ preuniversitar 

4. Promovarea Imaginii Școlii Unităţi de învăţământ preuniversitar 
5. Proiect de parteneriat educaţional "Opriţi Violenţa" Unităţi de învăţământ preuniversitar 

6. Stil de viaţă sănătos Unităţi de învăţământ preuniversitar 
7. Fără violenţă! Unităţi de învăţământ preuniversitar 

8. Învaţă să spui NU! Unităţi de învăţământ preuniversitar 
9. Proiect Educaţional ,,Sănătatea Nu e totul, dar fără 

sănătate totul e nimic"' 
Unităţi de învăţământ preuniversitar 

10. 9 Mai - Ziua Europei Unităţi de învăţământ preuniversitar 
11. Dăruieşte din Suflet Unităţi de învăţământ preuniversitar 
12. Împreună să înţelegem autismul Unităţi de învăţământ preuniversitar 

13. Cartea mea dragă, carte în dar! Unităţi de învăţământ preuniversitar 
14. Ziua mondială a Alimentului 

 
Unităţi de învăţământ preuniversitar 

15. Siguranţa rutieră Unităţi de învăţământ preuniversitar 
16. Campanie de prevenire a cancerului de col uterin Unităţi de învăţământ preuniversitar 

17. Campanie de prevenire a tuberculozei Unităţi de învăţământ preuniversitar 
18. Campanie pentru igiena orală Unităţi de învăţământ preuniversitar 
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Nr. 
Crt. 

Titlul 
programului 

Locul de 
desfăşurare 

 
19. Concurs de prevenire a violenţei “Artă sau violenţă? 

Tu alegi!” 
Unităţi de învăţământ preuniversitar 

20. Ziua Mondială de prevenire a consumului de tutun  Unităţi de învăţământ preuniversitar 
21. Psihoeducaţie pentru copii cu părinţii plecaţi în 

străinătate 
Unităţi de învăţământ preuniversitar 

22. Proiect de voluntariat -Facem lucruri care contează Unităţi de învăţământ preuniversitar 
23. Concurs şcolar - Mai mult verde,  mai multă veselie Unităţi de învăţământ preuniversitar 
24. Proiect - Şanse egale pentru persoanele cu dizabilităţi Unităţi de învăţământ preuniversitar 

25. Proiect educaţional - Educaţie sexuală Unităţi de învăţământ preuniversitar 
26. Proiect educaţional: natura şi viaţa sănătoasă Unităţi de învăţământ preuniversitar 

27. Proiect educaţional: Intimitate si relaţii intime Unităţi de învăţământ preuniversitar 
28. Campania educaţională: "Fii fără prejudecăţi" Unităţi de învăţământ preuniversitar 
29. Acţiune umanitară - Centrul Maternal Tg Jiu Unităţi de învăţământ preuniversitar 

30. Concurs naţional: "Mesajul meu antidrog" Unităţi de învăţământ preuniversitar 
31. Proiect educaţional: Crosul Sohodolului - Natura şi 

mişcare 
Unităţi de învăţământ preuniversitar 

32. Program educațional  “Autocunoaștere şi comunicare 
interpersonală; dezvoltarea gândirii critice” 

Unităţi de învăţământ preuniversitar 

33. Program educațional ”Ziua Ștafetei / Acum decid Eu 
!”- Ediția A -IV-A 

Unităţi de învăţământ preuniversitar 

34. Program educațional ”Caravana antidrog”- informare, 
educare 

Unităţi de învăţământ preuniversitar 

35. Concurs naţional de consiliere prin Art-Terapie 
“Exprimă-te liber” 

Unităţi de învăţământ preuniversitar 

36. Spunem împreună: ,,Stop violenţei,, Unităţi de învăţământ preuniversitar 
37. Proiect educaţional de parteneriat ,,Turn off the 

violence!,, 
Unităţi de învăţământ preuniversitar 

38. ,,Fumatul Ucide!,, - proiect educaţional. Unităţi de învăţământ preuniversitar 
39. Proiect educaţional "Invitaţie la sănătate" Unităţi de învăţământ preuniversitar 

40. Proiect educațional  
”Înțelege diferența, respectă egalitatea” 

Unităţi de învăţământ preuniversitar 

41. Proiect educațional ”Orientarea carierei - sarcină a 
tuturor” 

Unităţi de învăţământ preuniversitar 

42. Proiect ”Idee pentru o societate bazată pe 
cunoaştere” 

Unităţi de învăţământ preuniversitar 

43. Proiect Educaţional " Stop! delincvenţa juvenilă Unităţi de învăţământ preuniversitar 
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Nr. 
Crt. 

Titlul 
programului 

Locul de 
desfăşurare 

 
44. Proiect de voluntariat “Târg pentru zâmbet de copil" Unităţi de învăţământ preuniversitar 
45. Proiect educaţional ,,Adolescent responsabil-

adolescent sănătos" 
Unităţi de învăţământ preuniversitar 

46. Concurs "Prezent! Nonviolent!" Unităţi de învăţământ preuniversitar 
47. Program de educaţie a părinţilor Unităţi de învăţământ preuniversitar 

48. Proiect educaţional ”Pași spre toleranță” Unităţi de învăţământ preuniversitar 
49. Proiect educaţional "Remediere şcolară prin şcoală 

după şcoală" 
Unităţi de învăţământ preuniversitar 

50. Proiect educaţional "Şcoala siguranţei" Unităţi de învăţământ preuniversitar 
51. Campanie de Voluntariat : Ecojunior 2016 Unităţi de învăţământ preuniversitar 

52. Singur acasă Unităţi de învăţământ preuniversitar 
53. Norme morale în combaterea absenteismului Unităţi de învăţământ preuniversitar 
54. Din suflet cu toţii să zâmbim Unităţi de învăţământ preuniversitar 

55. Campania “Săptămâna legumelor şi fructelor donate” Unităţi de învăţământ preuniversitar 
56. Campania “Sprijinul tău de azi mă ajută să devin 

independent” 
Unităţi de învăţământ preuniversitar 

57. Proiect educaţional “Gândesc şi simt intelligent” Unităţi de învăţământ preuniversitar 
58. Campanie educațională „Un gest mic, un zâmbet 

mare” 
Unităţi de învăţământ preuniversitar 

59. Campanie educațională „Fii Moș Crăciun pentru 
colegii tăi” 

Unităţi de învăţământ preuniversitar 

60. Proiect educaţional “Construieşte azi pentru a decide 
responsabil mâine!” 

Unităţi de învăţământ preuniversitar 

61. Campania “Suntem informaţi, suntem în siguranţă!” Unităţi de învăţământ preuniversitar 
62. Campania “Pericolul consumului de droguri” Unităţi de învăţământ preuniversitar 

63. Orientarea în carieră Unităţi de învăţământ preuniversitar 
64. Construieşte-ţi cariera! Unităţi de învăţământ preuniversitar 

65. Să fim mai darnici şi mai buni Unităţi de învăţământ preuniversitar 
 
 

3. Activităţi metodico-ştiinţifice (organizarea de simpozioane, cercuri, schimburi de experiență, 
dezbateri, conferințe, seminarii, ateliere de lucru, informări etc.) 
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Nr. 
Crt. 
 

Denumirea 
activităţii 

Tipul  
activităţii  
 

Se menţionează explicit locul desfăşurării  
(sediul CMBRAE/ CMBAP- CJRAE/CJAP, 
unităţi de învăţământ, alte locaţii etc.) 

1. 

Dezvoltarea abilităţilor 
de comunicare 
interpersonală şi 
intrapersonală la 
adolescenţi secvenţă 
demonstrativă 

Cerc pedagogic 
consilieri şcolari 

Colegiul Naţional „Ecaterina Teodoroiu” Tg-Jiu 

2. 
Lecţie deschisă la 
psihologie  

Cerc pedagogic 
socio-umane 

Colegiul Tehnic Nr.2 Tg Jiu 

3. 

Prezentare cercetare 
”Comportamentul 
deviant la adolescenții 
abandonați temporar 
de către părinți” 

Cerc pedagogic 
consilieri şcolari 

Școala Gimnazială Nr. 1 Rovinari 

4. 

Referat: Elemente de 
tratare diferenţiată a 
elevilor incluse în cadrul 
proiectării didactice 
 

Cercul 
profesorilor de 
socio umane 

Colegiul Auto Traian Vuia  Tg-Jiu 

5. 
« Anorexia nervoasă la 
copii şi adolescenţi »  

Cerc pedagogic Colegiul Naţional Ecaterina Teodoroiu  

6. 
Absenteismul şcolar -
cercetare  

Cerc pedagogic Şcoala Gimnazială Nr. 1 Rovinari 

7. 

Prezentarea disciplinei 
CDS pentru elevii de 
gimnaziu Dezvoltarea 
abilităților de viață 

Cercul pedagogic 
al profesorilor 
consilieri şcolari 

Colegiul Național 
Ecaterina Teodoroiu Tg-Jiu 

8. 

Referat – Orientarea 
profesională. Modele 
fundamentale de 
orientare 

Cercul Pedagogic 
al Coordonatorilor 
de Proiecte și 
Programe 
Educative 

Liceul Cu Program Sportiv Tg-Jiu 

9. Educația Incluzivă   
Comisia metodică 
a învățătorilor 

Liceul de Arte « C-tin Brăiloiu » Tg-Jiu 

10. 

Promovarea Imaginii 
Școlii 
 
 

Comisia de 
promovare a 
imaginii școlii 

Colegiul Tehnic Motru 
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Nr. 
Crt. 
 

Denumirea 
activităţii 

Tipul  
activităţii  
 

Se menţionează explicit locul desfăşurării  
(sediul CMBRAE/ CMBAP- CJRAE/CJAP, 
unităţi de învăţământ, alte locaţii etc.) 

11. 
Referat “Violenţa în 
şcoala mea” 

Comisia metodică 
a diriginţilor 

Şcoala Gimnazială Godineşti 

12. 
Lectie deschisă : 
« Medierea Conflictelor 
dintre elevi » 

Comisia 
diriginţilor 

Şcoala Gimnazială Godineşti 

13. 
Referat : Funcţiile 
familiei 

Comisia metodică 
om şi societate 

Şcoala Gimnazială Padeş 

14. 
Lectie deschisă : 
Regimuri Politice şi 
forme De guvernământ 

Comisia metodică 
om şi societate 

Şcoala Gimnazială Călugăreni 

15. 
Referat : Conflictele 
între părinţi şi copii 

Comisia 
diriginţilor 

Şcoala Gimnazială Padeş 

16. 
Dezbatere Relaţia 
profesor - elev 

Comisia abaterilor 
disciplinare 

Şcoala Gimnazială Padeş 

17. 
Referat « Modalităţi de 
reducere a 
absenteismului » 

Comisia de 
reducere a 
absenteismului şi 
abandonului 
şcolar 

Şcoala Gimnazială Padeş 

18. 
Aspecte teoretice ale 
Consilierii şi orientării în 
carieră 

Comisia pentru 
orientare şcolară 
şi profesională 

Colegiul Tehnic „G-Ral Gh. Magheru” Tg. Jiu 

19. 
Prezentarea intereselor 
profesionale a elevilor 
din anii terminali 

Comisia pentru 
orientare şcolară 
şi profesională 

Colegiul Tehnic „G-Ral Gh. Magheru” Tg. Jiu 

20. Lecţie demonstrativă 
Comisia 
diriginţilor 

Şcoala Gimnazială Nr.1 Rovinari  

21. 

„Modalități de creștere 
a coeziunii grupului, 
lupta împotriva 
violenței în şcoală.” 

Comisia 
diriginților 

Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși” 
Peștișani 

22. 
REFERAT : „Disciplinare 
versus violență” 

Comisie metodică  Șc. Gimnazială „C-Tin Săvoiu” – Tg-Jiu  

23. 

Referat : « Sindromul 
ADHD – o provocare  
pentru educatori şi 
părinţi » 
 

Comisia metodică 
a profesorilor 
diriginţi 
Comisia metodică  
a învăţătorilor 

Şcoala Gimnazială « C-tin Săvoiu »  Tg Jiu 
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Nr. 
Crt. 
 

Denumirea 
activităţii 

Tipul  
activităţii  
 

Se menţionează explicit locul desfăşurării  
(sediul CMBRAE/ CMBAP- CJRAE/CJAP, 
unităţi de învăţământ, alte locaţii etc.) 

24. 
Modalităţi de abordare 
a copiilor cu cerinţe 
educative speciale 

Consiliere şi 
orientare 

CDI Bustuchin  

25. 
Particularităţile de 
vârstă ale preşcolarului 

Comisia 
educatoarelor 

Grădiniţa Nr. 2 Bustuchin 

26. 
Metodologia înscrierii 
în  clasa I şi clasa 
pregătitoare 

Comisia 
educatoarelor 

CDI Bustuchin 

27. 
Teste  de cunoaştere a 
şcolarului mic 

Comisia 
învăţătorilor 

Şc. Primară 2 

28. 

Utilizarea strategiilor 
interactive în 
activitatea de învăţare a 
preşcolarului 

Comisia 
educatoarelor 

Grădiniţa Nr. 2 Bustuchin 

29. 
Modalităţi de prevenire 
a violenţei în mediul 
şcolar 

Consiliere şi 
orientare 

Sc. Gimn. Tg. Logreşti   

30. 

Lecţie deschisă la 
cultură civică – 
Autorităţile Statului 
Român / Preşedintele 
României 

Aria curriculară 
*om şi societate* 

Şcoala Gimnazială *George Uscătescu* 
Tg.Cărbuneşti 

31. 
Prevenție Abandon 
Școlar 

Comisia metodică 
a diriginților 

Școala Gimnazială ”Voievod Litovoi”  

32. 
Prevenție « Forme de 
violență » 

Comisia metodică 
a diriginților 

Școala Gimnazială ”Voievod Litovoi”  

33. Consilierea carierei 
Comisia metodică 
a diriginţilor 

Școala Gimnazială « Ecaterina Teodoroiu » 

34. 

„Reușita ta depinde de 
tine”!; proiect 
educațional destinat 
elevilor cu părinții 
plecați la muncă în 
străinătate  
 

Comisia metodică 
 
 

 
 
Liceul Energetic Tg. Jiu 

35. Cerc de creaţie Om şi societate Colegiul Tehnic Nr.2 Tg Jiu 
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Nr. 
Crt. 
 

Denumirea 
activităţii 

Tipul  
activităţii  
 

Se menţionează explicit locul desfăşurării  
(sediul CMBRAE/ CMBAP- CJRAE/CJAP, 
unităţi de învăţământ, alte locaţii etc.) 

36. 
Prezentarea fişei 
psihopedagogice 

Comisia metodică 
a diriginţilor 

Colegiul Tehnic Nr.2 Tg Jiu 

37. 
Procedura operaţională 
privind prevenirea 
abandonului şcolar 

Comisia de 
prevenire a 
abandonului 
şcolar 

Colegiul Tehnic Nr.2 Tg Jiu 

38. 
Lupta împtriva 
discriminarii 

Comisia metodică 
a diriginţilor 

Colegiul Tehnic Nr.2 Tg Jiu 

39. 
Management 
emoţional 

Comisia de 
prevenire a 
violenţei în mediul 
şcolar 

Colegiul Tehnic Nr.2 Tg Jiu 

40. 
Violenţa în mediul 
şcolar 

Om - Societate Liceul Tehnologic Bîlteni 

41. 

Susținere referat- 
particularitățile de 
vârstă ale 
adolescenţilor  

Comisia metodică 
– om și societate 

Liceul Tehnologic Bîrsești 

42. 
Susținere referat- 
managementul clasei 
de elevi  

Comisia metodică 
– om și societate 

Liceul Tehnologic Bîrsești 

43. 
Conflicte în clasele de 
elevi  
 

Comisia pentru 
prevenirea şi 
combaterea 
violenţei în mediul 
şcolar 

Colegiul Tehnic « Gheorghe Tătărescu » 

44 

- Ziua Internaţională a 
Toleranţei : 
Străinul. Apropiere, 
contrarii şi diversitate 
culturală 

Om și societate C.N. Spiru Haret Tg-Jiu 

45. 

Modalităţi de 
intervenţie în 
corectarea deviaţiilor 
de comportament la 
copiii aflaţi în situaţie 
de risc familial 

Comisia metodică 
a învăţătorilor 

Liceul Tehnologic Baia de Fier 
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Nr. 
Crt. 
 

Denumirea 
activităţii 

Tipul  
activităţii  
 

Se menţionează explicit locul desfăşurării  
(sediul CMBRAE/ CMBAP- CJRAE/CJAP, 
unităţi de învăţământ, alte locaţii etc.) 

46. 
Violenţa în mediul 
şcolar şi familial 

Comisia metodică 
a profesorilor 
diriginţi 

Liceul Tehnologic Baia de Fier 

47. 
Referat : 
 «  Comuniarea dintre 
profesor şi elev «   

Cerc pedagogic 
Socio-umane 

Liceul Tehnologic Turceni 

48. 
CJRAE- resursă 
semnificativă a 
sistemului educațional 

Simpozion 
Regional 

CJRAE Gorj 

49. Spune nu violenţei! 
Simpozion 
naţional  

Liceul Tehnologic « General Magheru Rm. 
Vâlcea » 

50. Copil ca tine sunt şi eu 
Simpozion 
naţional  

Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Negreşti 

51. 
Asigurarea succesului 
şcolar prin parteneriat 
şcoală-familie 

Simpozion 
naţional – 

Şcoala Gimnazială Nr. 6 Rm. Sărat, Buzău 

52. 
„Autism. Sindromu 
Down dizabilitate?” 

Conferinţa Universitatea « Constantin Brâncuși » Tg-Jiu 

53. 
Creativitate şi inovaţie 
în învăţământul 
românesc 

Conferinţa 
internaţională 

Tg-Mureş 

54. 
« Cu mintea 
limpede »  România  

Simpozion 
Naţional 

Asociaţia Europrotector Craiova 

55. 
,,Educație fără 
frontiere !,, 

Simpozion 
Internațional  

Editura Esențial, Gimnaziul Iezărenii Vechi, 
Republica Moldova 

 
4. Studii realizate (de sine statator sau in parteneriat) 

 
Nr. 
crt. 

Tema studiului Obiective Grup tinta (nr. 
participanti) 

Perioada de 
desfasurare 

Parteneriat 
Da Nu 

1. Studiu privind  
opţiunile şcolare 
ale elevilor de clasa  
a VIII-a  
 
 
 

Identificarea 
distribuţiei 
opţiunilor 
şcolare ale 
elevilor pe 
filiere, profiluri şi 
specializări 

1980 elevi cls. 
aVIII-a 

Aprilie-mai 
2015 

 - 
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2. Studiu privind  
situația copiilor  
părinții 
plecați la muncă 
în străinătate. 

Identificarea  
copiilor rămaşi 
fără îngrijire 
părintească în 
urma plecării 
unuia sau 
ambilor părinţi la 
muncă în 
străinătate din 
judeţul Gorj 

5566  
identificaţi 

Sem. I, 
an şcolar 
2015-2016 

 - 

3. Abandonul şcolar, 
cauze care îl  
generează şi  
măsuri de prevenire 
si combatere 
a fenomenului 

Identificarea 
cazurilor de 
abandon şcolar 
de la nivelul 
judeţului Gorj 

134  
identificaţi 

Sem. I, 
an şcolar 
2015-2016 

 - 

 
5. Parteneriate interne și externe în proiecte, programe, burse, stagii, întâlniri, seminarii, activități 

etc. 

Nr. 
Crt. 
 

Denumirea 
programului 

Parteneri interni, externi 

 
Forma 
parteneriatului: 
acord, protocol, 
convenție etc. 
 

 
Puternici dar nu 
violenţi 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Gorj, Inspectoratul de Poliţie Judeţean 
Gorj, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Gorj 

Protocol 

 
„Start pentru o viaţă 
sănătoasă!” 

Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere 
Antidrog Gorj, Direcţia de Sănătate Publică Gorj, 
Asociaţia „Sănatate, Educaţie şi Familie” Direcţia 
Judeţeană Pentru Sport şi Tineret Gorj, Asociaţia 
Europrotector Craiova, Liceul cu Program Sportiv 
Tg-Jiu, 

Protocol 

 
„Managementul 
carierei” 

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă Gorj 

Protocol 

 „Prevenirea violenţei” 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj, Inspectoratul 
de Poliţie Judeţean Gorj 

Protocol 

 
Împreună să 
înţelegem autismul 

Casa Corpului Didactic Gorj Centrul Şcolar pentru 
Educaţie Incluzivă Tg-Jiu 

Protocol 
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Nr. 
Crt. 
 

Denumirea 
programului 

Parteneri interni, externi 

 
Forma 
parteneriatului: 
acord, protocol, 
convenție etc. 
 

 
Târgul de Oferte 
Educaţionale 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj, Consiliul 
Judeţean Gorj, Colegiul Tehnic Nr. 2 Tg-Jiu 

Protocol 

 „Exprimă-te liber!” CJRAE Olt Protocol 

 
„Artă sau violenţă? Tu 
alegi!” 

CJRAE Dolj Protocol 

 Prezent! Nonviolent! CJRAE Sălaj Protocol 

 
Mă pregătesc pentru 
succes 

Şc. Gimn. „Alexandru Ştefulescu” Tg-Jiu Acord 

 
6. Marketing instituțional/ educațional 
Se menționează activități de promovare (publicitate, mediatizare, diseminare) în ceea ce privește 
imaginea instituțională și oferta de programe educaționale. 
 
 Activităţi de mediatizare şi promovare a ofertei de programe: 
- Articole în reviste şi presa locală 
- Interviuri pentru presă scrisă şi audio-video 
- Afişe publicitare (proiecte educaționale județene) 
- Târgul de Oferte Educaţionale/– iunie 2014 
- Promovarea ofertei şi imaginii C.J.A.P. /C.S.A.P. în cadrul întâlnirilor cu profesorii de discipline socio-
umane, profesori responsabili ai activităţilor educative şi conducerile unităţilor de învăţământ 
 Materiale informative realizate pentru promovarea imaginii şi activităţii Centrului Judeţean de 
Asistenţă Psihopedagogică Gorj 
- Broşuri de prezentare a ofertei educaționale a CJAP Gorj 
- Pliante reviste 
- Portofolii 
- Studii (abandon școlar, copii cu părinții plecați în străinătate, test de aptitudini la elevii de clasa a VIII-a) 
- Revista CJRAE Gorj - ”Drumuri spre suflet” 
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2. Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Târgu Jiu 
În întreaga activitatea desfăşurată de personalul didactic şi nedidactic al şcolii în anul 2016, care 

a cuprins semestrul II al anului şcolar 2015-2016 şi semestrul I al anului şcolar 2016-2017, s-a ţinut seama 
de obiectivele stabilite şi realizate prin Programul managerial anual şi semestrial al şcolii la întocmirea 
căruia s-au avut în vedere prevederile  Programului Managerial al Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj, 
Legea nr.1/2011 – Legea Educaţiei Naţionale, orientările şi politica generală a Guvernului şi Ministerul 
Educaţiei Naționale de reformare a învăţământului preuniversitar, special şi special integrat, fundamentat 
pe cunoaşterea legislaţiei în domeniu,  dispoziţiile şi cerinţele Consiliului Judeţean Gorj.  
 
A. Activitatea managerială: 
Semestrul II al anului şcolar 2015-2016 (ianuarie-august 2016) 
• Întocmirea Raportului de activitate pentru semestrul I 2015-2016 şi întreg anul şcolar 2015-2016, în 
vederea prezentării în Consiliul Profesoral al şcolii;  
• Întocmirea programelor manageriale semestrial şi anual; 
• Înnoirea autorizaţiei sanitare de funcţionare a şcolii; 
• Întocmirea Proiectului Planului de Şcolarizare pentru anul şcolar 2016/2017, cu prezentare pentru 
avizare în Consiliul Profesoral al unităţii şi înaintarea lui Inspectoratului Şcolar Judeţean Gorj, conform 
normelor metodologice; 
• Continuarea elaborării şi implementării procedurilor Sistemului e Management al Controlului Intern 
Semestrul  I al anului şcolar 2016-2017 (septembrie-decembrie 2015) 
• Încadrarea cu personal didactic calificat în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj a fost 
finalizată la începutul anului şcolar 2016-2017; 
• Întocmirea statului de funcţii  şi înaintarea acestuia spre aprobare Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj 
şi spre avizare Consiliului Judeţean Gorj; 
• Reactualizarea organigramei; 
• Întocmirea şi aprobarea, în Consiliul Profesoral, a Raportului de activitate pentru anul şcolar 2015-
2016; 
• Întocmirea şi aprobarea, în Consiliul Profesoral, Programului managerial pentru anul şcolar 2016-
2017; 
• Reactualizarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare; 
• Constituirea comisiilor metodice şi a comisiilor de lucru pentru anul şcolar 2016-2017; 
• Întocmirea graficelor de activităţilor Consiliului de Administraţie şi Consiliului Profesoral; 
• Reactualizarea portofoliilor cadrelor didactice în conformitate structura şi recomandările 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj; 
• Organizarea Consfătuirilor cadrelor didactice din învăţământul special; 
• Verificarea corectitudinii întocmirii proiectării didactice; 
 
B. Activitatea instructiv-educativă s-a desfăşurat pe parcursul semestrului II al anului şcolar 2015-
2016 şi semestrul I al anului şcolar 2016-2017 după cum urmează: 
• in luna ianuarie 2016 s-a analizat activitatea instructiv-educativă pe semestrul I al anului şcolar 
2015-2016, şi s-a validat situaţia la învăţătură şi disciplină obţinute de elevii şcolii; 
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• pe tot parcursul anului 2016, desfăşurarea procesului instructiv-educativ a urmărit şi obţinut: 
 Calitatea proiectării didactice.  
A vizat realizarea acesteia la timp şi de calitate de toate cadrele didactice în concordanţă cu curriculum 
naţional şi oferta educaţională a şcolii. Proiectarea didactică a fost vizată de responsabilii comisiilor 
metodice şi conducerea unităţii. O copie, în format electronic, se găseşte la direcţie; 
 Prezentarea opţionalelor 
Prin opţionalele propuse de cadrele didactice în funcţie de nivelul clasei, caracteristicile 
psihosocioindividuale ale elevilor, cunoştinţele, deprinderile şi aptitudinile acestora cu respectarea 
prevederilor planurilor de învăţământ şi recomandărilor metodologice; 
 Calitatea predării 
Calitatea predării bună şi foarte bună este scoasă în evidenţă în urma activităţii de asistenţă la ore şi 
rezultatele la învăţătură la sfârşitul fiecărui semestru; 
 
C. Activitatile cultural – artistice: 
• Ianuarie 2016 
,,Eminescu-luceafarul poeziei românești,, 
,, Hai sa-ntindem hora mare!,, 
• Februarie 2016 
, ,Dragobetele, sărută fetele!,, 
• Martie 2016 
     Confecționare de mărțișoare și felicitări  - Cercul de pictură ,,Tinere talente ” 
,,8 MARTIE - ZIUA FEMEII ,,–  spectacol dedicat  tuturor mamelor 
• Aprilie 2016 
         Școala altfel - activități de ecologizare, activități pe teme rutiere, activități cultural-artistice, activități 
cu membrii trupei de teatru de păpuși  
         Confecționare măști și costume pentru carnaval la cercul de pictură -,,Tinere talente,, 
• Iunie 2016 
           ,, E ziua ta, copile drag!,,  -  spectacol dedicat zilei de 1 Iunie 
• Octombrie 2016 
Carnavalul Toamnei 
• Noiembrie 2016 
Șezătoare de Sf.Andrei 
• Decembrie 2016 
Ziua Națională a României 
Program artistic  prezentat la Cercul  Directorilor și al Consilierilor educativi din municipiul Tg.Jiu 
Confecționare podoabe de Crăciun  -  Cercul de pictura ,,Tinere talente” 
Program de colinde susținut la diferite instituții din municipiul Tg-Jiu (Primărie, Consiliul Județean, 
Prefectură) 
Serbare de Crăciun    ,,Fantezii de iarna!”   
        Activitățile cultural-artistice  influențează conduita elevilor prin declanșarea de trăiri afective pozitive.  
Educația prin artă canalizează energia în mod constructiv. 
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D. Programe, proiecte, schimburi de experienţă 
 
Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă a fost şi rămâne implicat în  parteneriate educaționale 
internaționale: 
Proiect  Erasmus KA2 ,, We have the same beat",2015-1- RO01-KA205-014083  with Italy and France 2015 
to 2016. 
1. Erasmus + KA1 Learning Mobility of Individuals  ,,Mixed-ability Training Course for Inclusion of 
Young People with Disabilities”  , 19-26 March 2016,   Ankara-Turkey . Tari participante : Bulgaria, 
Macedonia, Portugalia, Italia, Grecia, Polonia, Romania si Turcia. 
2. Erasmus + KA1 Learning Mobility of Individuals  ,,Once Upon a Time in Europe” EXCHANGE2015-
3-TR01-KA105-024122, 7-15 iunie 2016, Adana, Turcia 
3. Erasmus + KA1 Learning Mobility of Individuals  ,,EUROPEAN INTERCULTURALITY & CITIZENSHIP”- 
2016-1FR02- KA105011042 , 1 – 7 noiembrie 2016, Insulele Reunion, prima mobilitate 
4. Erasmus + KA1 Learning Mobility of Individuals  ,,EUROPEAN INTERCULTURALITY & CITIZENSHIP” 
- 2016-1FR02- KA105011042 , 16 – 22 ianuarie 2017, Targu-Jiu, Romania, a doua mobilitate 
 
E. Compartimentul bibliotecă/ informare şi documentare 
Biblioteca are un rol foarte important într-o şcoală, pentru că reprezintă accesul elevilor la informaţie, la 
ştiinţă, şi la cultură. 
Toate acestea reprezintă drepturile fundamentale ale omului, care împreună cu dreptul la educaţie sunt 
recunoscute peste tot în lume ca elemente cheie atât ale unei dezvoltări durabile a umanităţii cât şi a 
progresului economic şi social.  
Important este faptul că accesul liber la o colecţia din bibliotecă este unul din elementele esenţiale în 
încurajarea copiilor să citească şi faptul că motivaţia lecturii este determinată de cunoaşterea acelor cărţi 
care au rol moderator asupra comportamentului. 
O carte rămâne un mijloc de informare, iar dacă internetul este condiţionat de existenţa unui calculator 
şi a unei reţele, biblioteca rămâne în principiu accesibilă tuturor. 
Activitatea unei biblioteci este uriaşă, iar memoria umană se dezvoltă ca orice organ al corpului prin 
exerciţii la care cititul este de o importanţă covârşitoare. 
Activităţi derulate în cadrul bibliotecii :  
• Ianuarie 2016:  
- am coordonat proiectul educativ „Eminescu un fenomen literar” în parteneriat cu Liceul Teologic „Sfântul 
Nicodim”Tg.Jiu, Liceul de Arte „Constantin Brăiloiu” Tg.Jiu, Şcoala Gimazială „Sfântul Nicolae”Tg.Jiu;  
- am realizat activitatea din cadrul Proiectului educaţional „ 24 Ianuarie – Unirea principatelor Române”  
- am făcut parte din echipa de iniţiere a proiectului educaţional „ Informarea preventivă privind situaţiile 
de urgenţă” în colaborare cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Gorj; 
- am coordonat proiectul educaţional : „Combaterea violenţei, a traficului de persoane şi a consumului de 
substanţe nocive”, în parteneriat cu Poliţia Tg. Jiu, Primăria Tg.Jiu şi Consiliul Judeţean Gorj; 
• Februarie 2016 
- am făcut parte din echipa care a organizat activitatea „ Sănătatea-i o comoară!” 
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- am coordonat activitatea din cadrul Proiectului „ Dar din dar…”, ediţia a II-a , desfăşurat în 
parteneriat cu Colegiul Naţional Spiru Haret Tg.Jiu şi Asociaţia Umanitară Iunona; 
- am făcut parte din echipa de coordonare a proiectului educaţional „Integrarea elevilor romi şi a 
celor cu dizabilităţi în interculturalitate”, în parteneriat cu Şcoala Gimn. „Ecaterina Teodoroiu” Tg.Jiu şi 
Şcoala Gimn. „Voievod Litovoi” Tg.Jiu; 
- am realizat activitatea „ Planeta văzută prin ochi de copil”din cadrul Proiectului educaţional „ 
Copiii prietenii naturii” 
- am coordonat activitatea” Prieten pentru o zi”, desfăşurată în cadrul proiectului educaţional „ 
Dragobetele versus Sfântul Valentin” 
- am făcut parte din echipa Proiectului de parteneriat educaţional „ Şi eu îl cunosc pe Brâncuşi” 
încheiat cu Liceul Tehnologic „ Constantin Brâncuşi” Peştişani 
• Martie 2016 
- am participat la Concursul naţional„ Frumuseţea lunii martie- sărbătoarea mărţişorului”, 
organizat de Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Târgu Neamţ; 
- am participat cu lucrări ale elevilor( felicitări, mărţişoare) la concursul „ Mărţişor –Vestitor de 
primăvară” la concursul judeţean organizat de Şcoala Gimnazială Nr.1 Tătărani, Vaslui; 
- am coordonat Proiectul educaţional „Cea mai frumoasă şi curată şcoală - un mediu curat”; 
- am făcut parte din echipa ce a coordonat acţiunea „ Cere ajutor, nu cerşi!” iniţiată de Agenţia 
Naţională Împotriva Traficului de Persoane - Centrul Regional Craiova; 
- am coordonat Proiectul educaţional „Tradiţii de Sfintele Paşti la români”, în parteneriat cu Şcoala 
Gimnazială „ Sf. Nicolae” şi Liceul „ Sf. Nicodim” din Tg.Jiu; 
- am iniţiat şi coordonat proiectul de parteneriat educaţional „Dinţi frumoşi şi sănătoşi”; 
- am participat cu lucrări ale elevilor la Concursul interjudeţean             „ Mărţişorul - dar al 
primăverii”, organizat de Liceul Teoretic „ David Voniga” Giroc- Timiş; 
• Aprilie 2016 
- am făcut parte din echipa de organizare a Proiectului educativ „Copăcel, copăcel, te plantez de 
mititel”, organizat în parteneriat cu Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuşi” Peştişani, Primăria Comunei 
Peştişani, Ocolul Silvic Peştişani, şi Asoiaţia Umanitară       „ Iunona”; 
- în cadrul „ Săptămâna Altfel” am fost în vizită cu elevii la banca Transilvania, în Parcul Central, la 
cabinetul stomatologic, la Tribunalul Gorj şi la ISU Gorj; 
• Mai 2016  
-am iniţiat Proiectul de parteneriat educaţional „ Toţi oamenii mari au fost cândva copii!” cu Şcoala 
Gimnazială „Sf.Nicolae”, Şcoala Gimnazială Constantin Săvoiu”, Liceul Teologic „Sf. Nicodim”, Şcoala  
Gimnazială „Gheorghe Tătărăscu” Tg.Jiu;  
- am participat cu elevii la activitatea „ Vizită la Casa Memorială Constantin Brâncuşi” Hobiţa, Gorj în cadrul 
Proiectului educaţional „ Şi eu îl cunosc pe Brâncuşi”; 
- am participat cu lucrările elevilor la concursul regional cultural artistic „ L-ai văzut cumva pe iepuraş?”, 
organizat de Şcoala Gimnazială „ Calistrat Hogaş” Roman , judeţul Neamţ; 
- am participat la concursul interjudeţean de creaţie artistico-plastică              „ Primăvara - Fantezie şi 
culoare” organizat de Şcoala Gimnazială „ Aurel Vlaicu” Feteşti- Ialomiţa; 
• Iunie 2016 
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- am organizat acţiunea” Dăruim zâmbete” în parteneriat cu Asociaţia Umanitară Iunona; 
- am participat la concursul de creativitate cu participare internaţională „ Ouă hazlii”, organizat de Centrul 
de Resurse pentru Educaţie şi Dezvoltare Zalău; 
• Septembrie 2016:  
-  am desfăşurat activitatea „ Ora Brâncuşi”; 
- am organizat „Carnavalul toamnei, ediţia a VI-a 2016; 
- am încheiat un Proiect de parteneriat educaţional cu finanţare extrabugetară cu Teatrul Dramatic „ Elvira 
Godeanu” Tg-Jiu şi Asociaţia Umanitară Iunona; 
• Octombrie 2016; 
- am făcut parte din echipa care a participat la desfăşurarea activităţii „ Săptămâna prevenirii traficului de 
persoane 17-23 oct. 2016” , cu ocazia marcării „Zilei europene de luptă împotriva traficului de persoane” 
- am desfăşurat activitatea „ Bucuria copiilor”- concurs de desene”; 
• Noiembrie 2016 
- am coordonat  activitatea din cadrul „Săptămâna fructelor şi legumelor”în parteneriat cu Şcoala 
Gimnazială „ Ecaterina Teodoroiu” Tg.Jiu ; 
- am încheiat un acord de parteneriat educaţional cu Colegiul Tehnic  „ Ion Mincu” Tg.Jiu în cadrul căruia 
am desfăşurat activităţi în „ Săptămâna fructelor şi legumelor donate”; 
- am organizat activitatea „ Sfântul Andrei – ocrotitorul României”; 
- am făcut parte din echipa care a organizat acţiunea „ Dar de suflet” în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Gorj; 
• Decembrie 2016 
- am organizat activitatea „ Sunt şi eu Moş Crăciun în parteneriat cu elevii Colegiului Tehnic „ Ion Mincu” 
Tg.Jiu”;  
-am coordonat activitatea „ Artă şi joc”, desfăşurată în colaborare cu elevi ai Liceului de Arte” Constantin 
Brăiloiu” Tg.Jiu”; 
Achiziţie de carte în anul şcolar 2016 
- în anul 2016 am achiziţionat un număr de 118  volume din diferite domenii : carte pentru copii, 
beletristică, psihologie,pedagogie, psihopedagogie specială, etc. în valoare de 1.898,44 lei. 
Formarea şi pregătirea profesională  
Am absolvit cursul de perfecţionare „ Manager de proiecte”, prin Asociaţia pentru Şanse Egale Tg.Jiu. 
Am participat la activitatea metodică organizată de Casa Corpului Didactic Gorj  la Şcoala Gimnazială  „ 
Constantin Săvoiu” Tg.Jiu, având ca temă : Promovarea imaginii bibliotecii”. 
În cadrul acestei activităţi am susţinut lucrarea „Programul informaţional între necesitate şi eficienţă”. 
 
F. Compartimentul asistenţă socială – a desfăşurat şi continuă să desfăşoare activităţi zilnice pentru elevii 
Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Târgu Jiu, care constau în: 
 
• Întocmirea dosarelor sociale pentru  elevii noi veniți-gradiniță, ciclu primar, gimnazial, liceal (Liceu 
Tehnologic), Școala profesională   prin care se solicită: acte  de identitate elev și părinți, certificat orientare 
școlară, certificat de handicap ,acte medicale privind diagnosticul, ancheta socială, traseu eduacațional, 
fișa sintetică întocmită de medicul de familie, și alte acte dupa caz; 
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• Identificarea elevilor cu risc de inadaptare socială /insucces școlar și acordarea de suport social 
acestor elevi și familiilor acestora în vederea adaptării sociale în mediul școlar, familial și comunitate; 
• Colaborarea asistentului social  cu profesorii școlii prin furnizarea de informații cu privire la 
situația socială a elevului ; 
• Asistentul social –mediator al conflictelor: elevi-profesori, profesori –elevi, elevi –părinți, parinți 
–profesori; 
• Rolul asistentului social în stimularea participării părinților la parteneriatul cu școala în vederea 
creșterii calității procesului instructiv educativ; 
• Colaborarea cu Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj în vederea orientării 
școlare și profesionale pentru elevii noi veniți -grădiniță, ciclu primar, gimnazial, liceal, profesional și la 
sfârșit de ciclu școlar (preșcolar, primar, gimnazial) ; 
• Întocmirea și verificarea  Traseului Educațional împreună cu cadrele didactice, solicitat de 
D.G.A.S.P.C GORJ în vederea întocmirii certificatului de handicap pentru elevii minori și adulți și de Centrul 
Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj în vederea  orientării școlare și profesionale- dupa caz; 
- colaborez cu diriginții cu privire la întocmirea traseelor educaționale care sunt necesare în 
vederea reînoirii certificatului de handicap și orientarea școlară; 
• Situații statistice la început de an școlar cu privire la situația numerică ,pe vârste, clase, dizabilități, 
măsura de protecție socială cu scopul  de a se identifica și verifică cu exactitate datele despre elevi; 
• Întocmirea situației  privind acordarea alocației de hrană conform legislației. 
- În perioada ianuarie 2016 - martie 2016 am avut un numar de 72 beneficiari și aprilie-iunie 2016 
un numar de 69 de beneficiari. 
• Identificarea elevilor și întocmirea dosarelor pentru Programul Național –BANI DE LICEU, program 
social care se acordă elevilor cu un venit social minim de 150 de lei brut pe membru de famile. Acest dosar 
social  trebuie sa conțină documente  din care să reiasă situația socială privind veniturile familiei  conform 
legii în vigoare prin care se acordă acest program. 
- am avut un numar de 4 elevi beneficiari în perioada ianuarie –iunie 2016 și de 2 beneficiari în 
perioada septembrie-decembrie 2016, 
• Întocmirea dosarelor pentru acordarea Bursei Profesionale la început de an școlar și acordarea 
acesteia conform legislației în vigoare pe tot parcursul anului scolar, 
- în perioada ianuarie 2016-iunie 2016 am avut 21 beneficiari cu Bursa Profesională iar in perioada 
sepembrie –decembrie2016 am avut 37 de beneficiari; 
• Suport informațional privind întocmirea și actualizarea (după caz) a dosarelor de alocație pentru 
toți elevii. Asistentul social împreuna cu familia si  A.J.P.S. contribuie la întocmirea dosarului  privind 
alocația de stat; 
- lunar există elevi care împinesc vârsta de 18 ani și întocmesc dosarul de acordare a alocașiei de 
stat conform legislației în vigoare care este depus la AJPIS GORJ. 
• În vederea acordării alocației complementare și monoparentale elevilor care se încadrează 
conform legilor în vigoare, asistentul social din cadrul C.S.E.I are obligația de a întocmi adeverințe de elev  
cu numărul de absențe pe perioada solicitată de AJPIS GORJ; 
- în  adeverințele întocmite și eliberate se menționează numărul de absențe nemotivate. 
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• Colaborea cu Serviciul Probațiune –Tribunalul Gorj prin care se solicită o caracterizare psiho-
pedagogică și situația școlară pentru elevii care savârșesc infracțiuni, 
- în anul 2016 un singur caz, 
• Consiliere școlară și familială privind prevenirea abandonului școlar și a delicvenței juvenile 
constând în discuții atât cu elevii care prezintă acest risc dar și cu parinții acestora acordându-le suport 
informațional și legislativ prin care sunt ajutați să elimine apariția acestor probleme sociale; 
• Continuarea Parteneriatului de colaborare cu Casele de Tip Familial Scoarța , Runcu,  ,,SF.Nicolae 
și SF.Dumitru din Tg-Jiu în vederea actualizării documentelor dosarelor sociale, diverse activități instructiv-
educative, artistice. 
• Consiliere școlară, profesională cu elevii și familia acestora în vederea orientării școlare privind 
trecerea de la un ciclu școlar la altul, de la gimnazial la profesional ținând cont de următoarele aspecte: 
dizabilitate, deprinderi, aptitudini, măsura de protecție socială după caz; 
• Cunoașterea  legislației în domeniul asistenței sociale și a protecției copilului. Prin aceasta 
informam  elevii și familiile acestora să beneficieze  de toate drepturile conform legilor în vigoare. 
• Informarea părinților cu privire la drepturile și protecția copilului cu handicap conform legilor în 
vigoare prin ședințe cu părinții, dialog individual solicitat de părinte prin care solicită informații privind 
particularitatea situației sociale a fiecăruia; 
- lunar organizăm ședinte cu părinții unde dezbatem diverse probleme cu care se confruntă aceștia 
dar și drepturile și obligațiile elevilor, 
• În semestrul II al anului școlar asistentul social identifică elevii și întocmește dosarele pentru 
Programul EURO 200 conform legilor în vigoare și colaborarea cu I.S.J. GORJ în vederea finalizării și 
achiziționării de calculatoare de către beneficiari; 
- În anul 2016 nu am avut niciun beneficiar, 
• Stabilirea și transmiterea situației numerice a numărului de elevi care beneficiază de rechizite 
școlare conform OMECTS nr.4385/07.06.2012; 
- în anul 2016 nu avut nicio solicitare, 
• Suport informațional de specialitate pentru absolvenții de asistență socială care solicită activitate 
de voluntariat cu privire la activitatea de asistență socială din cadrul C.S.E.I; 
• Activitatea de asistență socială și secretariat în cadrul Comisiei de Evaluare Continuă -4 ore pe 
saptămână care constau în  suport  informațional privind întocmirea corectă a dosarului în vederea 
orientării școlare și profesionale a elevilor cu cerințe educaționale speciale , înregistrarea certificatelor de 
orientare școlară și profesională  într-un registru de evidenșă și anumite situașii statistice solicitate de 
instuțiile abilitate în vederea identificării corecte a copiilor cu cerințe educaționale speciale. 
 
VI. DEZVOLTAREA JUDEȚULUI GORJ  
 
1. S.C. Parc Industrial Gorj S.A. Bumbeşti-Jiu 
S.C. Parc Industrial Gorj S.A. Bumbesti-Jiu   avea închiriată o suprafață de 5024 m.p.  din care 3574 m.p. 
cladiri și 1450 m.p. spații depozitare ( valorile nu includ suprafața închiriată de  S.C. Pirelli & C.ECO 
TECHNOLOGY ) . 
 Pe aceste suprafețe  chiria lunară  încasată  este de 2596,8 euro. 
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La 31.12.2015 in Parcul Industrial  își desfășurau activitatea 7 societati  prezentate in Anexa 1 
În prezent  S.C. Parc Industrial Gorj S.A. Bumbesti-Jiu   are disponibile  circa 3000   m.p   spații de inchiriat. 
Societatea se confrunta in continuare cu o lipsa de investitori   interesati sa investeasca in zona.  
   Acest lucru ne obliga sa mentinem si un nivel scazut al chiriei percepute in vederea atragerii de 
investitori. 
 
     O cauza a  lipsei de interes a investitorilor este si lipsa unei infrastructuri corespunzatoare .  
Exista in  zona multi agenti economici care si-au restrans activitatea si ofera   spre inchiriere spatii de 
productie  cu un nivel de amenajare peste cel   oferit de  Parcul Industrial Gorj 
 
     In  acest sens este nevoie de rezolvarea urmatoarelor probleme : 
 
1. Alimentarea separata a Parcului Industrial  din reteaua de distributie  nationala,  in vederea 
evitarii  folosirii actualei statii de conexiuni  .  
Refacerea  alimentarii  cu energie a  constructiilor existente ;  vechile     
bransamente ale constructiilor sunt imbatrinite si  se produc  intrerupei     
frecvente. 
 
Ultima intrerupere a fost la sfarsitul anului 2016  si s-a rezolvat cu  un      
efort financiar  mare al S.C. Uzina  Mecanica  Sadu S.A. 
 
2. Reabilitarea retelei interioare de canalizare si bransamentul acesteia  la reteaua  de 
canalizare a orasului Bumbesti-Jiu, retea  dotata cu statie de epurare moderna. 
 
3. Plombarea drumului de acces din drumul comunal  modernizat  pana la intrarea in incinta 
Parcului Industrial, drum ce prezinta gropi ce  ingreuneaza  traficul . 
 
4. Prelungirea retelei de hidranti in incinta fiecarei cladiri – o conditie  necesara obtinerii  
autorizatiilor de functionare   I.S.U. 
 
Fara un ajutor in solutionarea acestor probleme , oricate eforturi am face  noi , firmele   care isi 
desfasoara activitatea in incinta societatii noastre  lucreaza in conditii necorespunzatoare  si oricand pot 
parasi amplasamentul in cautarea unor locatii mai bune . 
 
Prin aceasta si cele  350  de locuri de munca  oferite in incinta  Parcului Industrial sunt in pericol. 
 
Mentionam in acest sens ca  in anul 2016  am primit un  substantial  ajutor din partea Consiliului 
Judetean Gorj  in vederea  reparatiei hidroizolatiei  la doua cladiri  din incinta Parcului Industrial. 
Acest ajutor  a fost bine venit pentru chiriasii care isi desfasoara activitatea in  aceste cladiri. 
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     S.C. Parc Industrial Gorj S.A. Bumbesti-Jiu  cu venituri actuale de aproximativ 3000 euro/ luna nu 
poate sa  intreprinda demersuri in vederea solutionarii acestor probleme. 
         In acest sens chiria  foarte mica incasata de la  S.C. Pirelli & C.ECO TECHNOLOGY    pe  o suprafata 
mai mare decat jumatate din  suprafata societatii  a dus  la aceasta situatie economica  . 
 
    S.C. Parc Industrial Gorj S.A. Bumbesti-Jiu   a diminuat la minim  cheltuielile sale , si nu aputut sa 
investeasca in lucrari atat de necesare  pentru buna desfasurare a activitatii.  
    In vederea  functionarii  societatii conform  legilor in vigoare  S.C. Parc Industrial Gorj S.A.   a initiat de 
doua ori  procedura de concurs pentru  membrii  Consiliului de Adminstratie . 
     Desi  acest lucru a costat societatea sume  mari  , un singur  candidat a  intrunit  cerintele impuse de 
catre comisie. 
 
2. S.C. „ÎNTREPRINDEREA DE DRUMURI ŞI PODURI GORJ” S.A. 

1.Prezentarea generală a societăţii. 
 Societatea Comercială Întreprinderea de Drumuri şi Poduri Gorj S.A. a fost înfiinţată prin 
Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr.57 din data de 29 noiembrie 2002 şi este persoană juridică română 
organizată ca societate comercială, cu capital integral al Consiliului Judeţean Gorj, cu statut de societate 
comercială pe acţiuni. Societatea are ca principal obiect de activitate construcţia, repararea şi întreţinerea 
de drumuri şi poduri pentru desfăşurarea unui trafic rutier în condiţii de siguranţă şi confort. În acelaşi 
timp produce matariale pentru satisfacerea unei părţi din necesarul de produse utilizate în procesul de 
producţie (agregate de balastieră şi carieră, dale, stâlpi, borduri, prefabricate din beton). Pe bază de 
contract, execută lucrări şi prestări de servicii pentru terţe persoane fizice şi juridice.  

Societatea Comercială Întreprinderea de Drumuri şi Poduri Gorj S.A. este condusă de Adunarea 
Generală a Acţionarilor şi este administrată de un Consiliu de Administraţie  numit pe o perioada de 4 ani 
prin Hotărârea AGA nr. 10 din 23.06.2014, respectiv până la data 23.06.2018. 
 Societatea are sediul social în municipiul Târgu-Jiu, strada 14 Octombrie, nr.42, este înregistrată 
la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Gorj sub nr. J18/521/23.12.2002 şi are Codul Unic de 
Îregistrare 15112169 atribuit în data de 24.12.2002, fiind plătitoare de taxă pe valoarea adăugată din data 
de 01.01.2003. Totodată societatea are următoarele sedii secundate şi puncete de lucru: 
- Baza de Producţie Gureni, cu sediul în sat Gureni, comuna Peştişani, judeţul Gorj; 
- Baza de Producţie Târgu-Cărbuneşti, cu sediul în oraşul Târgu-Cărbuneşti, strada Blahniţei, nr.19, 
judeţul Gorj; 
- Baza de Producţie Andreeşti, cu sediul în comuna Vladimiri, sat Andreeşti, judeţul Gorj; 
- Balastieră Cojani, sat Cojani, judeţul Gorj; 
- Balastieră Andreeşti, comuna Vladimiri, sat Andreeşti, judeţul Gorj; 
- Balastieră Petreşti, comuna Bărbăteşti, judeţul Gorj; 
- Secţie de reparaţii auto şi utilaje, sediul în oraşul Târgu-Jiu, strada Ana Ipătescu, nr.69; 
- District Alimpeşti, cu sediul în sat Alimpeşti, comuna Alimpeşti, judeţul Gorj; 
 Societatea Comercială Întreprinderea de Drumuri şi Poduri Gorj S.A. funcţionează în prezent sub 
autoritatea Consiliului Judeţean Gorj, are personalitate juridică, fiind organizată ca unitate de interes 
public, pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară, fapt ce îi permite să adopte măsuri 
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corespunzătoare pentru buna desfăşurare a activităţii în raport cu competenţele cu care a fost investită, 
să manifeste iniţiativă şi răspundere în realizarea obiectivelor şi sarcinilor ce şi le asumă. 
 Societatea este organizată şi funcţionează în baza prevederilor Legii nr.31/1990, privind 
societăţile, precum şi ale OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, 
respectiv ale Actului Constitutiv, ca societate comercială pe acţiuni, toate acţiunile fiind deţinute de 
Unitatea Administrativ Teritorială a Judeţului Gorj, ca persoană juridică de drept public. 
 Consiliul Judeţean Gorj, în calitate de autoritate publică tutelară, conform OUG 109/2011 privind 
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice are următoarele competenţe: 
- Să numească reprezentanţii autorităţii publice tutelare în Adunarea Generală a Acţionarilor şi să 
aprobe mandatul acestora; 
- Să propună în numele unitaţii administrativ teritoriale acţionarii, candidaţii pentru funcţiile de 
membrii în Consiliul de Administraţie, cu respectarea condiţiilor de calificare şi experienţă profesională şi 
selecţie prevăzute de conform OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; 
- Să evalueze periodic prin reprezentanţii săi în Adunarea Generală a Acţionarilor, activitatea 
Consiliului de Administraţie, pentru a se asigura în numele unitaţii administrativ teritoriale ca acţionar, că 
sunt respectate principiile de eficienţă economică şi profitabilitate în funcţionarea societăţii comerciale. 
Domeniul principal de activitate al Societăţii Comerciale Întreprinderea de Drumuri şi Poduri Gorj S.A. este 
„Lucrări de construcţie a drumurilor şi a căilor ferate”, activitatea pricipală „ Lucrări de construcţie a 
drumurilor şi autostrăzilor”, cod CAEN 4211. Pe lângă obiectul principal de activitate, societatea 
desfăşăară şi alte activităţi autorizate cum sunt:  0811 - Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru 
construcţii, extracţia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei şi a ardeziei, 0812 - Extracţia pietrişului şi 
nisipului; extracţia argilei şi caolinului, 0990  - Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor, 
2331  - Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică, 2361- Fabricarea produselor din beton pentru 
construcţii, 2362  - Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii,  2363  - Fabricarea betonului, 
2364  - Fabricarea mortarului, 2365  - Fabricarea produselor din azbociment, 2370  - Tăierea, fasonarea şi 
finisarea pietrei, 2391  - Fabricarea de produse abrazive, 4120  - Lucrări de construcţii a clădirilor 
rezidenţiale şi nerezidenţiale, 4212  - Lucrări de construcţii a căilor ferate de suprafaţă şi subterane, 4213  
- Construcţia de poduri şi tuneluri. 
 Activitatea desfăşurată de societate, are efecte inerente asupra mediului, efecte atent 
monitorizate de către autorităţile locale şi conducerea societăţii. Abordarea preventivă şi orientarea spre 
diminuarea impactului asupra mediului sunt elemente care ghidează activitatea societăţii, astfel că pentru 
desfăşurarea proceselor de producţie, Societatea Comercială Întreprinderea de Drumuri şi Poduri Gorj 
S.A., a obţinut următoarele autorizaţii de mediu şi de gospodărire a apelor: 
- Autorizaţia de mediu numărul 4 din 05.01.2010, revizuită la 05.08.2011, pentru Baza de Producţie 
Gureni din comuna Peştişani, satul Gureni, judeţul Gorj; 
- Autorizaţia de mediu numărul 12 din 18.01.2013, pentru Baza de Producţie Târgu-Cărbuneşti, din 
oraşul Târgu-Cărbuneşti, strada Blahniţei, nr.19, judeţul Gorj; 
- Autorizaţia de mediu numărul 187/10.12.2013, pentru funcţionarea S.C. ” I.D.P. GORJ S.A., din 
localitatea Petreşti, comuna Bărbăteşti, judeţul Gorj, având o valabilitate de 5 ani, activitatea autorizată 
fiind „extracţia pietrişului şi nisipului, extracţia argilei şi caolinului; 
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- Autorizaţia de mediu numărul 66/12.06.2014, pentru funcţionarea S.C. ” I.D.P. GORJ S.A., din 
comuna Vladimiri, sat Andreeşti, judeţul Gorj având o valabilitate de 5 ani, activitatea autorizată fiind 
„extracţia pietrişului şi nisipului, extracţia argilei şi caolinului; 
- Autorizaţia de mediu numărul 71/25.06.2014, pentru funcţionarea S.C. ” I.D.P. GORJ S.A., din 
oraşul Târgu-Cărbuneşti, sat Cojani, judeţul Gorj, având o valabilitate de 5 ani, activitatea autorizată fiind 
„extracţia pietrişului şi nisipului, extracţia argilei şi caolinului; 
- Autorizaţia de gospodărire a apelor nr.48/14.03.2016, privind exploatarea agregateor minerale 
emisă pentru Staţia de spălare-sortare agregate minerale Gureni; 
- Autorizaţia de gospodărire a apelor nr.47/14.03.2016, privind exploatarea agregateor minerale 
emisă pentru Staţia de spălare-sortare agregate minerale Andreeşti; 
- Autorizaţia de gospodărire a apelor nr.228/25.07.2016, privind exploatarea agregateor minerale 
emisă pentru Staţia de spălare-sortare agregate minerale Târgu-Cărbuneşti; 
- Autorizaţia de gospodărire a apelor nr.6/26.03.2015, privind exploatarea agregateor minerale din 
albia râului Gilort, perimetrul Petreşti; 
- Autorizaţia de gospodărire a apelor nr.22/01.08.2016, privind exploatarea agregateor minerale 
din albia pârâului Bistrița, perimetrul de exploatare Hobița, valabilă până la data de 05.07.2017; 
De asemena în conformitate cu prevederile Legii minelor numărul 85/2003, în anul 2016, Societatea 
Comercială Întreprinderea de Drumuri şi Poduri Gorj S.A. a deținut următoarele permise de exploatare:  
- Permisul de exploatare nr. 17961/27.02.2015 eliberat de Agenţia Naţională pentru Resurse 
Minerale Societăţii Întreprinderea de Drumuri şi Poduri Gorj S.A. în vederea exploatării de nisip şi pietriş 
în perimetrul temporar de exploatare Petreşti, com. Bărbăteşti, jud. Gorj, situat în albia minoră a râului 
Gilort- valabil până la data de 28.02.2016; 
- Permisul de exploatare numărul 18234 din 24.06.2015 eliberat de Agenţia Naţională pentru 
Resurse Minerale pentru Societatea Întreprinderea de Drumuri şi Poduri Gorj S.A., privind acordarea 
dreptului de exploatare a cantităţii de 39.600 mc de nisip şi pietriş, în perimetrul temporar de exploatare 
Cojani, sat Cojani, oraş Târgu-Cărbuneşti, judeţul Gorj, situat în albia minoră a râului Gilort, nr. Topo: 4120-
00-46  – valabil până la data de 24.06.2016; 
- Permisul de exploatare numărul 18715 din 26.11.2015 eliberat de Agenţia Naţională pentru 
Resurse Minerale pentru Societatea Întreprinderea de Drumuri şi Poduri Gorj S.A., privind acordarea 
dreptului de exploatare a cantităţii de 45.000 mc de nisip şi pietriş, în perimetrul temporar de exploatare 
Andreeşti, Comuna Vladimir, judeţul Gorj, situat în albia minoră a râului Gilort, nr. Topo: 4120-00-54 – 
valabil până la data de 26.11.2016. 
 Totodată, în anul 2016, Societatea Comercială Întreprinderea de Drumuri şi Poduri Gorj S.A. a 
obţinut de la Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale permisul de exploatare numărul 19242 din 
05.07.2016 emis de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale pentru Societatea Întreprinderea de 
Drumuri şi Poduri Gorj S.A., în vederea exploatrii de nisipși pietriș în perimetrul temporar de exploatare 
Hobița, Comuna Peștișani, județul Gorj, situat în albia minoră a pârâului Bistrița, valabil până la data de 
05.07.2017. 
Societatea Comercială Întreprinderea de Drumuri şi Poduri Gorj S.A. în calitate de titular al dreptului de 
exploatare pentru cantitatea de nisip şi pietriş pentru care a primit permise de exploatare datorează 
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bugetului de stat, trimestrial, o redevemţă minieră stabilită în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare. 
Valoarea capitalului social şi subscris al societăţii a fost, la data de 31.12.2016, de 1.752.975 lei divizat în 
701.190 acţiuni cu o valoare nominală de 2,50 lei pe acţiune şi aparţine în totalitate acţionarului unic 
Consiliul Judeţean Gorj, care participă la beneficiu şi pierderi în proporţie de 100%, din care: 
- Aport în numerar de 1.561.350 lei; 
- Aport în natură de 191.625 lei. 
Aportul în natură este constituit din: 
- Teren agricol în suprafaţă de 16.000 mp situat în extravilanul comunei Peştişani, sat Gureni, 
judeţul Gorj, în valoare de 16.000 lei, aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor nr.3 din 
data de 30 ianuarie 2007; 
- Autotractor marca Mercedes Benz, tipul Actros, în valoare de 43.810 lei, aprobat prin Hotărârea 
Adunării Generale a Acţionarilor nr.19 din data de 30 decembrie 2014; 
- Semiremorcă marca GB srma tipul SEADYKE WILCOX, în valoare de 31.360 lei, aprobat prin 
Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor nr.19 din data de 30 decembrie 2014; 
- șase containere modulare, în valoare de 100.455  lei aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a 
Acţionarilor nr.4 din data de 30 martie 2016; 
 
2. Activitatea desfăşurată de societate în anul 2016. 
Activitatea desfăşurată de Societatea  Comercială Întreprinderea de Drumuri şi Poduri Gorj S.A., în 
perioada 01.01.2016 - 31.12.2016, poate fii structurată  în principal în: 
- lucrări de întreţinere, reparaţii şi construcţii de drumuri şi poduri; 
- producerea de mixturi asfaltice, producerea de agregate sortate, producerea de betoane de 
ciment.  
Lucrările executate şi finalizate în cursul anului 2016, sau a căror execuţie a va continua în 2017, pot fi 
clasificate, în funcţie de beneficiari, după cum urmează: 
2.1. Lucrări de întreţinere, reparaţii şi construcţii de drumuri al căror beneficiar este Consiliul Judeţean 
Gorj: 
-  „Lucrari de reparare și intreținere pe rețeaua de drumuri publice județene, necesare pentru asigurarea 
circulației rutiere pe o perioadă strict determinată de încheierea acordului-cadru avand ca obiect ’’Lucrări 
și servicii de reparare și întreținere drumuri județene aflate în administrarea Județului Gorj, în perioada 
2015-2019”; 
-  „Reparații drum acces și parcare Spitalul Județean de Urgență Tg-Jiu, strada Progresului, nr. 18”; 
- „Reparații curente drum acces, alei și parcare la Spitalul de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu, 
comuna Runcu, județul Gorj”; 
-  „Consolidare terasamente pe DJ 675 C, km 19+000 – km 19+170, respectiv km 20+000 – 20+400, Comuna 
Roșia de Amaradia, Județu Gorj”; 
-  „Refacere și consolidare terasamente DJ675C, km 26+900-km28+000, Sat Corșoru, Com Alimpești”; 
 
2.2. Lucrări de întreţinere, reparaţii şi construcţii de drumuri executate pentru alţi beneficiari: 
- beneficiar Primăria Oraşului Bumbeşti Jiu: 
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 în cadrul contractului nr. 3794/05.04.2016, a fost executată lucrarea „Reparații curente pe 
DC149 și pe DS6, Orașul Bumbești-Jiu, jud. Gorj”; 
 în cadrul contractului nr. 9074/10.10.2016, a fost începută  execuţia lucrării „Lucrari de 
sistematizare pe vertical in curtea spitalului Bumbesti Jiu, Judetul Gorj”; 
 în cadrul contractului nr. 6731/22.06.2012, s-a continuat execuţia lucrării „Reabilitare şi 
Modernizare străzi, trotuare, căi de acces şi parcări, precum şi realizarea de noi parcări în Centrul Civic şi 
Zona C-uri, Oraşul Bumbeşti-Jiu, Judeţul Gorj”; 
- beneficiar Spitalul Orăşenesc Bumbeşti Jiu – în cadrul contractului nr. 11023/14.12.2016, a fost începută  
execuţia lucrării „85 m montare bordură mare si 70 m montare bordură mică”; 
 - beneficiar Primăria Comunei Draguţeşti – în cadrul contractului nr. 3907/23.05.2016, a fost 
executată lucrarea „Modernizare drum satesc (DS5069) in Satul Urechesti, Comuna Dragutesti, judeţul 
Gorj”; 
 - beneficiar Primăria Comunei Logrești – în cadrul contractului nr. 2417/16.05.2016, a fost 
executată lucrarea „Modernizare drumuri locale, comuna Logresti – DS2, DS14, DV30, DV15, DS27, DS31, 
Comuna Logrești, judeţul Gorj”; 
 - beneficiar Mănăstirea Sfinții Ioachim și Ana – în cadrul contractului nr. 7946/30.08.2016, a fost 
executată lucrarea „Întreținere drum incinta Mănăstire Târgu-Logresti, judeţul Gorj”; 
 - beneficiar Primăria Comunei Turcinești – în cadrul contractului nr. 11373/29.10.2015, s-a 
finalizat execuţia lucrării „Modernizare drumuri stradale și vicinale, comuna Turcinești, județul Gorj’’ –Lot 
nr.2, DV11, DS10, DS11”; 
 - beneficiar Primăria Oraşului Tismana – în cadrul contractului nr. 9569/26.10.2016, a fost 
începută  execuţia lucrării „Modernizare drumuri Oraș Tismana, Județul Gorj”; 
 - beneficiar S.C. Termopro Edil S.R.L. – în cadrul contractului nr. 5268/27.05.2016, a fost executată 
lucrarea ,,Refacere carosabil supafata 2.000,00 mp in doua straturi BAD25 (5cm) si Ba16 (4 cm), loc. Baia 
de Aramă, Județul Gorj”; 
 - beneficiar S.C. Eurodacos S.R.L. – în cadrul contractului nr. 3681/06.04.2016, a fost executată 
lucrarea ,,Refacere carosabil la conducta de aducțiune din cadrul proiectului – sistem de alimentare cu 
apa potabilă în Comuna Runcu, Satele Runcu și Răchiți, Județul Gorj”; 
 -  beneficiar S.C. Rhino S.R.L. – în cadrul contractului nr. 5375/02.06.2016, a fost executată 
lucrarea ,,Reparare drum Porceni, Loc.Bumbesti Jiu, Județul Gorj”; 
 - beneficiar S.C. Cristalcost S.R.L. – în cadrul contractului nr. 7743/22.08.2016, a fost executată 
lucrarea ,,Asfaltare drum, Comuna Corcova Sat Jirov, Județul Mehedinți”, 
          Pentru realizarea tuturor lucrărilor, o contribuţie importantă au avut-o cele trei baze de producţie, 
care produc materii prime pentru satisfacerea unei părţi din necesarul de materiale utilizate în procesul 
de producţie (agregate de balastieră, agregate concasate şi sortate, betoane de ciment, mixturi asfaltice). 
Acestea au în dotare trei staţii de producere agregate minerale prin procedeul sortare-spălare-concasare, 
amplasate în locaţiile Andreeşti, Târgu-Cărbuneşti şi Gureni, două staţii de producere mixturi asfaltice 
amplasate în locaţiile Târgu-Cărbuneşti şi Gureni şi o staţie de preparare betoane de ciment amplasată în 
Târgu-Cărbuneşti.  
Până la data de 31.12.2016, în bazele de producţie aminitite s-au realizat 11.688,07 tone  mixtură asfaltică,  
12.686,66  mc agregate sortate şi 3.052,66 mc de beton, produse ce au fost folosite la lucrările executate 
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de Societatea Comercială Întreprinderea de Drumuri şi Poduri S.A., sau valorificate către alţi beneficiari. 
 
 VII. SĂNĂTATE 
 
1. Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu 

Spitalul Județean de Urgență Tg.-Jiu are un număr de 201 medici, care acoperă ca și servicii medicale 
o gamă foarte variată prin specializările și supraspecializările acestora. Activitatea medicală se desfășoară 
prin următoarele tipuri de servicii medicale: 

• spitalizare continuă; 
• spitalizare de zi; 
• activitate medicală ambulatorie; 
• activitate medicală cu spitalizare prelungită (prematuri, recuperare medicală, geriatrie). 
• servicii medicale paraclinice; 
• programe naționale de sănătate( programe CASJ si programe DSP/MS); 
• activitate medicală de urgență + SMURD; 
• planning familial; 
• anatomie patologică; 
• activitate medicină legală. 

      De la an la an, complexitatea cazurilor pacienților care beneficiază de servicii medicale în Spitalul 
Județean de Urgență Tg.-Jiu sunt tot mai variate. Factorii de risc pentru afectiunile cardiovasculare, 
neurologice, oncologice, boli de nutriţie si metabolice sunt în continuă creştere şi, deşi acest lucru este 
evident, măsurile de atenuare sau stopare prin programe clare, coerente la nivel naţional încă nu au 
rezultatul prevăzut.  
      Remarcăm o creștere a adresabilității pacienților din județele învecinate care solicită servicii 
medicale în Spitalul Județean de Urgență Tg.-Jiu. (a se vedea analiza indicatorilor de performanță). 
      Astfel, în anul 2016 s-au înregistrat următoarele date: 

- spitalizare continuă = 34 382 cu ICM = 1, 2451 
- spitalizare de zi = 9554 
- consultații Ambulatoriu = 115.371 
- analize laborator si anatomie patologica = 217.200 
- radiologie, imagistica medicala si explorari functionale = 15688; din care CT = 4333 

      Ecografii = 1682 
      Mamografii, bilaterale în două incidenţe = 471 
      Oscilometrii = 490 
      Spirometrii = 912 

     Analizând aceste date constatăm că a existat un interes deosebit manifestat de medicii șefi de secție 
împreună cu întreg colectivul medical, în realizarea Contractului de servicii medicale, cu indicatorii de 
performanță comparabili cu indicatorii naționali compatibili. 
      În această perioadă au fost multe reglementări în desfășurarea și validarea serviciilor medicale. 
      Consiliul Medical s-a întrunit lunar sub coordonarea Directorului Medical Dr.Davidescu Marilena. În 
aceste ședințe de lucru s-au discutat atât probleme medicale cat si probleme administrative. 
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       Ordinea de zi a fiecărei sedinţe lunare a cuprins: 
1. Analiza activităţii medicale din secţiile spitalului din luna anterioară şedinţei ; 
2. Analiza modului de completare a FOCG din luna anterioară şedinţei si recomandări ; 
3. Analiza indicatorilor de calitate ai activităţii medicale din luna anterioară şedinţei; 
4. Măsuri de prevenţie şi control a infecţiilor nosocomiale ; 

        Verificarea de către personalul Serviciului de supraveghere și control al infecțiilor nosocomiale, și  
urmărirea în permanenţă a stării de curăţenie și  de   dezinsecţie în toate secţiile spitalului.Verificarea de 
către personalul Serviciului de supraveghere și control al infecțiilor nosocomiale a respectarii    
OMS.nr.1226/2012 privind colectarea, sortarea şi transportul deşeurilor medicale colectate in fiecare 
secţie. 

5. Analiza ratei de incidenţă si prevalenţă a infecţiilor nosocomiale din luna anterioară şedinţei; 
6. Analiza incidentelor si riscurilor terapeutice si infecţioase ale activităţii medicale în luna 

anterioară şedinţei; 
7. Analiza activităţii la nivelul secţiilor legată de evaluarea procedurilor si a proceselor necesare 

pentru realizarea indicatorilor asumaţi prin contractul cu CASJ Gorj ; 
8. Chestionarele de satisfacţie a pacienţilor- rapoarte şi recomandări;                                            
9.  Raport consum medicamente lunar la nivelul fiecărei secţii– nu au existat discontinuități în 

aprovizionarea cu medicamente. 
       S-a informat fiecare medic şef de secţie despre consumul lunar al secţiei cu recomandarea de 
prescriere cat mai judicioasă a medicamentelor. 
10.  S-a discutat despre obligativitatea efectuarii DRG-ului de către fiecare secţie. 
11.  Informarea medicilor şefi de secţie despre situaţia FOCG şi FSZ invalidate de către CNAS. 

          12.  S-a reamintit şefilor de secţie despre obligativitatea semnării şi validării cu cardul de sănătate al  
pacientului a serviciilor medicale efectuate pentru a putea fi decontate spitalului; 
      În plus, cand a fost cazul au mai fost informări, discuţii legate de o serie de probleme ivite. 
• Citirea rapoartelor de control în perioada în care acestea au fost efectuate de reprezentanţii CASJ 

Gorj;   
• S-a adus la cunoştiinţa şefilor de secţie, pentru a informa personalul medico-sanitar din  subordine 

despre schimbările de structură organizatorică efectuate la nivelul  Ambulatoriul integrat, precum şi 
a secţiilor spitalului. 

• Analiza activităţii medicale din secţiile spitalului în anul 2016; 
• De asemenea li s-a solicitat şefilor de secţie  coordonarea activităţii secţiei incluzând efectuarea 

consulturilor interdisciplinare prompt şi eficient în beneficiul pacientului pentru diagnosticarea 
acestuia şi cu respectarea procedurilor legale. 

• S-a reamintit şefilor de secţie obligativitatea efectuării DRG-ului, a semnării si validării cu cardul de 
sănătate pentru a fi decontate spitalului toate serviciile medicale efectuate, precum şi obligativitatea 
încărcării în sistemul informatic a reţetelor electronice acordate off-line în termenul impus de CASJ. 

• S-a adus la cunoştiinta şefilor de secţie, că, în vederea optimizării DRG-ului s-a încheiat un contract de 
probă, pe o perioada de trei luni cu o firmă de consultanţă. 

• S-a adus la cunosţiinţa şefilor de secţie, că, în vederea acreditării pentru a optimiza activitatea, se va 
incheia un contract cu o firma de consultanţă .  
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• Obţinerea la nivelul laboratorului de analize medicale a certificarii ISO 15189 condiţie obligatorie 
pentru a contracta cu CASJ Gorj serviciile medicale paraclinice. 

      Spitalul are incheiat un contract cu CASJ Gorj pentru servicii medicale paraclinice –analize de laborator 
iar condiţia obligatorie pentru a obţine fonduri în fiecare an este certificarea ISO 15189, standard specific 
al acestui tip de serviciu.Supravegherile anuale impun asigurarea măsurilor astfel incat să nu existe 
neconformităţi la vizitele efectuate de reprezentanţii organismului de acreditare RENAR.                                                                                    
       Extinderea numărului de analize acreditate reprezintă  puncte în plus la negocierile anuale, fonduri 
suplimentare şi un număr mai mare de pacienţi care beneficiază de analize medicale gratuite.  
   

Procedura de acreditare 
        În conformitate cu Ordinul Ministerului Sănătății nr. 972 din 28 iunie 2010 pentru aprobarea 
Procedurilor, standardelor şi metodologiei de acreditare a spitalelor, ca urmare a cuprinderii Spitalului 
Județean de Urgență Târgu Jiu în Planul anual de acreditare a spitalelor pentru perioada 2016 (trimestrul 
I și II). 
        În perioada 06.06-10.06.2016 la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu a avut loc vizita de evaluare 
în vederea acreditării efectuată de Comisia de evaluatori independenți ai Autorității Naționale de 
Management al Calității în Sănătate. 
Obiectivele urmărite de comisia de evaluare în vederea acreditării în timpul vizitei la Spitalul Județean 
de Urgență Târgu Jiu. 
Evaluatorii  au urmărit să identifice: 

• modul în care conceptul de management al calității este înțeles și acceptat de șefii structurilor și 
de angajați Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu; 

• dacă preocuparea pentru calitate este efectivă, reală, sau este una formală exprimată prin 
completarea unor documente, fără ca în realitate să fie respectate; 

• dacă procedurile și protocoalele au fost elaborate, în vederea rezolvării unor probleme 
identificate sau au fost elaborate formal, pentru a simula conformitatea cu cerințele din 
standarde; 

• dacă există un sistem de autoevaluare a activității pentru  o îmbunătățire continuă; 
• care sunt neconformitățile și să stabilească împreună cu conducerea Spitalului Județean de 

Urgență Târgu Jiu un plan de conformare; 
       Unitatea de specialitate a ANMCS a analizat și calculat scorurile standardelor și gradul de îndeplinire 
pentru toate referințele și în final a elaborat raportul de acreditare care a stat la baza deciziei de acreditare 
a Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu.  
        În structura organizatorică aprobată de Ministerul Sănătăţii au fost incluse şi modificările de structură 
avizate din puncte de vedere epidemiologic de către D.S.P.Gorj, astfel: 
       - a fost mutat Compartimentul Pneumologie din structura secţiei Medicină Internă II în structura 
secţiei de Medicină Internă I, cu un număr de 5 paturi; 
       - a fost schimbată denumirea Compartimentului TIC în Unitate de supraveghere şi tratament avansat 
al pacienţilor cardiaci cronici din cadrul secţiei Cardiologie; 
       - Secţia Obstetrică şi Secţia Ginecologie au fost comasate într-o singură secţie Obstetrică – 
Ginecologie, cu un număr de 50 paturi; 
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       - a fost înfiinţat în structura Secţiei Neurologie un Compartiment de recuperarea medicală neurologică 
cu un număr de 12 paturi; 
       - în cadrul Serviciului de evaluare şi statistică medicală a fost înfiinţat un Compartiment de informatică 
medicală; 
       - Compartimentul de prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale a fost transformat în Serviciul de 
supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale, care în conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr. 
1101/2016, i se schimbă denumirea în Serviciul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale; 
      Tot în anul 2016 a fost obţinut avizul epidemiologic, emis de D.S.P.Gorj, pentru înfiinţarea unei săli de 
kinetoterapie în cadrul Secţiei Ortopedie Traumatologie şi a fost solicitat Ministerului Sănătăţii obţinerea 
avizului în acest sens. 
      A devenit funcţional şi Compartimentul de Chirurgie Toracică prin ocuparea prin concurs a postului de 
chirurg toracic. 
      A fost organizat şi serviciul de hemodializă in cadrul Compartimentului de Nefrologie din cadrul secţiei 
Medicină Internă I pentru a putea efectua sedinţele de iniţiere a pacienţilor conform reglementărilor 
legale in vigoare. 
      S-a înființat Compartimentul de Îngrijiri Medicale la domiciliu. 
      Urmare a creşterii in ultimul timp a numărului bolnavilor cu AVC ,frecvent urmate de afectarea 
funcţiilor vitale şi cu sechele neuro-motorii şi chiar deces , precum şi la solicitarea Ministerului Sănătăţii şi 
la propunerea medicului şef de secţie s-a decis crearea unui compartiment  de ,,STROKE” in cadrul secţiei 
Neurologie ,dotată corespunzător unde să se efectueze tromboliza la pacienţii cu AVC care necesită acest 
tip de tratament reducand astfel numărul persoanelor rămase cu handicap neuro-motor şi implicit 
reducand DMS. 
      S-a analizat activitatea medicală pe secții si s-au găsit soluții pentru buna desfășurare a actului medical, 
cele mai multe probleme au fost cele cu modalitatea de completare a formularelor tipizate și raportarea 
electronică. 
       S-a avut în vedere permanent pregătirea profesională a medicilor; s-a făcut o programare a participării 
la congrese și conferințe naționale și internaționale, așa încât un număr cât mai mare de medici să 
participe la aceste manifestări, dar în același timp să asigurăm și continuitatea actului medical. Astfel, a 
existat posibilitatea ca medicii din Spitalul Județean de Urgență Tg.Jiu să se informeze cu cele mai recente 
tendințe în activitatea medicală.  
        Ca dovadă a preocupării Consiliului Județean Gorj, prin domnul președinte, a conducerii spitalului, în 
asigurarea unor condiții cât mai bune de desfășurare a actului medical este și faptul că s-au continuat 
investițiile în realibilitarea unor secții: Medicina interna I,  Gastroenterologie,Secția Psihiatrie, reabilitarea 
și modernizarea Farmaciei din locația Spitalului Județean de Urcență nr.3 (str.Progresului), reabilitarea 
parțială a spațiului Laboratorului de radiologie și imagistică medical spital locația Tudor Vladimirescu, 
reabilitare spațiu amplasare aparate radiologice din cadrul Dispensarului TBC locația str.A.I.Cuza nr.1, 
lucrări de reabilitare a instalației termice la Dispensarul TBC, lucrari de zugrăvire la nivelul secţiilor: ORL, 
Oftalmologie, Medicală II, ATI II, precum şi achiziţionarea de aparatură modernă si performantă care să 
permită efectuarea unui act medical diagnostic şi terapeutic profesionist. 
         În realizarea activității medicale s-a avut permanent în atenție "satisfacția pacientului", evitarea 
infecțiilor nosocomiale, rezolvarea cazurilor medicale cât mai eficient. 
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         A existat o monitorizare continuă a acestor aspecte prin activitatea susținută a Serviciului de 
supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale, prin posibilitatea ca pacienții să-și exprime 
nemulțumirile sau dorințele prin acele "cutii de sugestiiși reclamații", existente pe fiecare secție, la loc 
vizibil. 
        Concluzionând, activitatea medicală pe parcursul anului 2016 s-a desfășurat în conformitate cu planul 
de management al spitalului, indicatorii de performanță pe secții și compartimente au fost realizați, ceea 
ce a permis o finanțare corespunzătoare desfășurării actului medical de calitate. 
        Ne propunem îmbunătățirea activității medicale ambulatorie si activitatea medicala spitaliceasca în 
conformitate cu noile reglementări legislative, îmbunătățirea modului de comunicare între "actorii" 
actului medical – personalul medico-sanitar -, prin organizarea unor cursuri de comunicare având ca scop 
un grad ridicat de satisfacție a pacientului si obtinerea de fonduri suplimentare prin noul Contract cu CASJ 
Gorj. 
 
Obiectiv propus: Acreditarea Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu 

- Pregătirea în vederea evaluării spitalului pentru obținerea acreditării; 
- Elaborarea de proceduri de lucru, operaționale, regulamente; 
- Redactarea planurilor de formare profesională și realizarea instruirii personalului medico-sanitar; 
- Implementarea controlului intern; 
- Redactarea rapoartelor de activitate, de evaluare, de monitorizare. 
     Responsabil: Director Medical, Medic șef secție, Asistent șef secție 
     Termen: 90 zile 
     Resurse: umane 
     Indicator măsurabil: Nr și tip de proceduri medicale aprobate de Consiliul Medical  
                                          Nr și tip de proceduri medicale implementate 
                                          Nr și tip de proceduri medicale revizuite 
                                          ROI și ROF 
                                          Nr. Procese verbale de instruire, de control. 
      Monitorizare prin rapoarte către Consiliul Medical: trimestrial  
 

Obiectiv realizat:  
        În data de 12.08.2016, Președintele Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate a 
emis Ordinul nr. 523 privind încadrarea Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu în categoria “Nivel 
acreditat”. 
 
Obiectiv specific: 
 - Îmbunatatirea calitatii serviciilor medicale furnizate  

Calitatea serviciilor medicale este un principiu din ce in ce mai important in domeniul sanatatii, 
deoarece creste gradul de informare al pacienţilor, concomitent cu progresele tehnologice si terapeutice. 
Calitatea serviciilor medicale are numeroase dimensiuni, dintre care cele mai importante sunt 
reprezentate de eficacitate, eficienta, continuitatea ingrijirilor, siguranţa pacientului, competenta echipei 
medicale, satisfactia pacientului, dar si a personalului medical.  
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Responsabil: comitetul director 
Termen de realizare : permanent 
Monitorizare : trimestrial 
Evaluare : anual  
Indicatori de calitate în perioada evaluată – anul 2016 

1) Rata mortalităţii 
intraspitaliceşti pe total spital.  

0,95% 

Rata mortalităţii intraspitaliceşti 
pe fiecare secţie 

 

Boli infecțioase 0,33 

Cardiologie 1,78 
Compartiment Terapie Intensiva 
Coronarieni  

0,00 

Chirurgie generală I 0,96 
Compartiment Arși 0,00 
Compartiment Neurochirurgie 0,00 
Chirurgie general II 1,23 
Chirurgie toracică 0,00 
Chirurgie maxilo-facială 0,00 
Chirurgie și ortopedie pediatrică 0,00 
Dermatovenerologie 0,10 
Diabet zaharat, nutriție și boli 
metabolice 

1,47 

Endocrinologie 0,17 
Gastroenterologie 1,56 
Obstretică-Ginecologie 0,00 
HIV/SIDA 0,00 
Medicină internă I 2,04 
Compartiment de Nefrologie 2,21 
Medicină internă II 1,12 
Neonatologie (nou născuți) 0,00 
Neonatologie (prematuri) 0,00 
Neurologie 4,81 
Oftalmologie 0,00 
Compartiment de recuperare 
neurologică 

2,63 

Oncologie medicală 0,83 
Ortopedie și traumatologie 0,14 
ORL 0,10 
Compartiment chirurgie orală și 
maxilo-facială 

0,44 
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Pediatrie 0,05 
Psihiatrie acuți 0,08 
Urologie 0,00 
Geriatrie și gerontologie 0,00 
Recuperare, medicină fizică și 
balneologie 

0,00 

 
2) Rata infecțiilor nosocomiale 
pe total spital 

0.13% 

Rata infecțiilor nosocomiale pe 
fiecare secție 

 

Boli infecțioase 1,64 
Cardiologie 0,08 
Chirurgie general I 0,00 
Chirurgie toracică 0,00 
Chirurgie general II 0,00 
Chirurgie maxilo-facială  
Chirurgie și ortopedie pediatrică 0,00 
Dermatovenerologie 0,00 
Diabet zaharat, nutriție și boli 
metabolice 

0,00 

Endocrinologie 0,00 
Gastroenterologie 0,16 
Obstretică-Ginecologie 0,09 
HIV/SIDA 0,00 
Medicină internă I 0,00 
Compartiment de Nefrologie 0,25 
Medicină internă II 0,00 
Compartiment de Pneumologie 0,25 
Neonatologie (nou născuți) 0,26 
Neonatologie (prematuri) 3,16 
Neurologie 0,38 
Obstetrică 0,18 
Oftalmologie 0,00 
Oncologie medicală 0,00 
Ortopedie și traumatologie 0,00 
ORL 0,00 
Pediatrie 0,22 
Psihiatrie acuți 0,08 
Urologie 0,00 
Geriatrie și gerontologie 0,00 
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Recuperare, medicină fizică și 
balneologie 

0,00 

3)   rata bolnavilor reinternati în intervalul de 30 de zile de la externare = 14,99%; 
4)  indicele de concordanţă între diagnosticul la internare şi diagnosticul la externare = 
     58,84%; 
5)  procentul bolnavilor transferaţi către alte spitale din totalul bolnavilor internaţi = 
     1,39%; 
6)  numărul de reclamaţii/plângeri ale pacienţilor înregistrate = 8; 
 
Activități: 
1.1.Ameliorarea practicilor medicale si de ingrijire a pacientului , prin implementarea ghidurilor nationale 
aprobate prin ordine ale Ministrului sanatatii, protocoalelor adoptate de asociatiile profesionale la nivel 
national sau adaptarea unor ghiduri de practica europene sau internationale, prin elaborarea de 
protocoale terapeutice in baza ghidurilor adoptate. 
 
MASURI REALIZATE ÎN PERIOADA EVALUATĂ – ANUL 2016 
 Implementarea ghidurilor de practica si adoptarea de protocoale terapeutice, protocoale, 

algoritmuri de investigatii, diagnostic sau tratament in sectia Boli infecțioase 
Responsabil: Medicul sef de sectie 

 Implementarea ghidurilor de practica si adoptarea de protocoale terapeutice, protocoale, 
algoritmuri de investigatii, diagnostic sau tratament in sectia Cardiologie Responsabil: Medicul sef 
de sectie 

 Implementarea ghidurilor de practica si adoptarea de protocoale terapeutice, protocoale, 
algoritmuri de investigatii, diagnostic sau tratament in sectia Chirurgie general I  

     Responsabil: Medicul sef de sectie 
 Implementarea ghidurilor de practica si adoptarea de protocoale terapeutice, protocoale, 

algoritmuri de investigatii, diagnostic sau tratament in sectia Chirurgie general II 
     Responsabil: Medicul sef de sectie 
 Implementarea ghidurilor de practica si adoptarea de protocoale terapeutice, protocoale, 

algoritmuri de investigatii, diagnostic sau tratament in sectia Dermatovenerologie  
      Responsabil: Medicul sef de sectie 
 Implementarea ghidurilor de practica si adoptarea de protocoale terapeutice, protocoale, 

algoritmuri de investigatii, diagnostic sau tratament in sectia Endocrinologie  
      Responsabil: Medicul sef de sectie 
 Implementarea ghidurilor de practica si adoptarea de protocoale terapeutice, protocoale, 

algoritmuri de investigatii, diagnostic sau tratament in sectia Gastroenterologie  
      Responsabil: Medicul sef de sectie 
 Implementarea ghidurilor de practica si adoptarea de protocoale terapeutice, protocoale, 

algoritmuri de investigatii, diagnostic sau tratament in sectia Medicină internă  
      Responsabil: Medicul sef de sectie 
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 Implementarea ghidurilor de practica si adoptarea de protocoale terapeutice, protocoale, 
algoritmuri de investigatii, diagnostic sau tratament in sectia Neonatologie (nou născuți)  

      Responsabil: Medicul sef de sectie 
 Implementarea ghidurilor de practica si adoptarea de protocoale terapeutice, protocoale, 

algoritmuri de investigatii, diagnostic sau tratament in sectia Neurologie Responsabil: Medicul sef 
de sectie 

 Implementarea ghidurilor de practica si adoptarea de protocoale terapeutice, protocoale, 
algoritmuri de investigatii, diagnostic sau tratament in sectia Obstetrică-Ginecologie  

      Responsabil: Medicul sef de sectie 
 Implementarea ghidurilor de practica si adoptarea de protocoale terapeutice, protocoale, 

algoritmuri de investigatii, diagnostic sau tratament in sectia Oftalmologie Responsabil: Medicul 
sef de sectie 

 Implementarea ghidurilor de practica si adoptarea de protocoale terapeutice, protocoale, 
algoritmuri de investigatii, diagnostic sau tratament in sectia Oncologie medicală  

      Responsabil: Medicul sef de sectie 
 Implementarea ghidurilor de practica si adoptarea de protocoale terapeutice, protocoale, 

algoritmuri de investigatii, diagnostic sau tratament in sectia Ortopedie și traumatologie      
      Responsabil: Medicul sef de sectie 
 Implementarea ghidurilor de practica si adoptarea de protocoale terapeutice, protocoale, 

algoritmuri de investigatii, diagnostic sau tratament in sectia ORL  
Responsabil: Medicul sef de sectie 

 Implementarea ghidurilor de practica si adoptarea de protocoale terapeutice, protocoale, 
algoritmuri de investigatii, diagnostic sau tratament in sectia Pediatrie  
Responsabil: Medicul sef de sectie 

 Implementarea ghidurilor de practica si adoptarea de protocoale terapeutice, protocoale, 
algoritmuri de investigatii, diagnostic sau tratament in sectia Urologie  
Responsabil: Medicul sef de sectie 

 Implementarea ghidurilor de practica si adoptarea de protocoale terapeutice, protocoale, 
algoritmuri de investigatii, diagnostic sau tratament in sectia Recuperare, medicină fizică și 
balneologie  
Responsabil: Medicul sef de sectie 

 Implementarea ghidurilor de nursing si adoptarea de protocoale si proceduri de ingrijire pe tipuri 
de pacient si nevoi  
Responsabil: directorul de ingrijiri/ as. sefă de sectie 

Indicatori masurabili în perioada evaluată – anul 2016: 
- Numar si tip protocoale de practica aprobate de consiliul medical = 80 protocoale terapeutice; 
- Numar si tip protocoale, algoritmuri sau proceduri  medicale implementate: 

Protocoale terapeutice = 167 
Proceduri medicale = 229 

- Numar si tip protocoale, algoritmuri sau proceduri  medicale revizuite: 
Protocoale terapeutice = 10 
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Proceduri medicale = 2 
Monitorizare prin rapoarte catre Consiliul Medical : trimestrial 
Termen de realizare: permanent 
Responsabil: Directorul Medical, Medic șef secție 
Buget necesar: 0 

 
ACTIVITATEA DE ÎNGRIJIRI MEDICALE ÎN ANUL 2016 
La nivelul  Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu își desfășoară activitatea un numar de 561 

asistenti medicali/ registratori/ statisticieni, din care 522 sunt asistenți medicali, 220 personal auxiliar 
(infirmiere, îngrijitoare, brancardieri), din care 136 infirmiere , 65 îngrijitoare curățenie și 19 brancardieri.  

Numărul de posturi repartizat și aprobat  în statul de funcții pentru 2016 a fost de 763.5 
asistenți medicali /registratori/ statisticieni, 461 personal auxiliar (infirmiere, îngrijitoare, brancardieri). 

În anul 2016, au fost ocupate prin concurs urmatoarele posturi vacante din statul de functii pentru 
personalul mediu sanitar/registratori medicali si personal auxiliar: 

- 16 asistenți medicali; 
- 19 registratori medicali; 
- 14 infirmiere; 
-   3 îngrijitoare; 
-   3 brancardieri; 

 
PREGATIREA PROFESIONALA 
 
În toate secțiile și compartimentele personalul existent își desfășoară cu profesionalism 

activitatea și își cunoaște bine atribuțiile de serviciu. Se știe faptul ca în activitatea asistentului medical, 
un rol primordial îl are formarea profesională permanentă, sarcina fiind preluată de organizația 
profesionala (OAMMR). Pentru îmbunătățirea pregătirii profesionale, avem în vedere încheierea de 
protocoale de colaborare cu OAMMR care să prevadă un plan de pregatire cel puțin anual, cu o tematică 
planificata, diversă, care să acopere întreaga arie a activității medicale. Pentru că societatea, oamenii, 
relațiile interumane se schimbă sau modifică în ritm alert, este necesar ca conduita morala a cadrelor 
medicale să se adapteze acestor noi cerinte, în așa fel încât respectul față de semeni, atenția și îngrijirile 
acordate semenilor să reprezinte un interes primordial. În acest sens lucrăm în permanență la 
îmbunatatirea profilului moral al asistentului medical, care nu se limiteaza doar la relatia cu pacientul, ci 
si în ceea ce priveste trasaturile morale exprimate în atitudinea față de muncă și trasaturile morale 
exprimate în atitudinea fata de sine însuși. 

În atitudinea fata de societate si de oameni, fata de pacienti, asistentul medical trebuie sa dea 
dovada de colegialitate, solidaritate, prietenie, omenie, simtul dreptatii si al echitatii, obiectivitate, 
principialitate, respectare semenilor, optimism, altruism, blandete, bunatate, sinceritate, corectitudine, 
buna cuviinta, devotement, intelegere fata de bonav. 

În atitudinea față de muncă, asistentul medical trebuie să manifeste dragoste față de munca, 
pasiunea în muncă, disciplină și responsabilitatea muncii, simțul datoriei, perseverenta, constiinciozitate, 
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punctualitate, dragostea de profesie, mandrie profesionala, sarguinta, harnicie, daruire de sine, pastrarea 
secretului profesional. 
  În ceea ce privește atitudinea față de sine, asistentul medical trebuie să manifeste modestie, 
onestitate, consecventa, autoexigenta, autocritica, dorinta de autodepasire, demnitate personala, 
stapanire de sine, cumpatare, tinuta vestimentara demna. 
            Trebuie menționat că trebuiesc evitate trasaturile morale negative și anume: tipul autoritar, 
neîncrezător, indiferent. 
            În afara normelor morale dobandite în fragedă copilarie, asistentul medical îsi însușește normele 
morale prin pregatirea profesionala, drept urmare formarea deontologică a cadrelor medicale are un rol 
primordial. De asemenea este necesară o evaluare periodică, reala, a calității muncii cadrului medical. 

MUNCA.  
În ultimii ani, numărul cadrelor medicale din S.J.U.,a suferit o reducere permanenta și continuă 

prin iesirea din sistem, benevol sau pensionare prin limită de varstă, și neocuparea posturilor ramase 
vacante. Acest lucru, alături de informatizarea sistemului a dus la cresterea volumului de muncă, scurtarea 
timpului activitatii medicale si de îngrijire a pacientului. 
           Timpul normal de lucru, adica de 8 ore/tura a devenit insuficient pentru încheierea tuturor 
activitatilor, pe multe sectoare de activitate personalul fiind nevoit să își prelungeasca programul de lucru 
pentru a-și putea încheia activitățile specifice. Acest lucru a creat nemultumiri, insatisfacții, frustrări, fapt 
ce poate duce la subminarea raporturilor de lucru și scăderea calitativă a relației cadru medical-pacient.  
 
           OBIECTIVE 

Sarcina principală a echipei de conducere a S.J.U., trebuie să fie perfecționarea și diversificarea 
continuă a calității serviciilor de sănătate prin asigurarea unui personal medico-sanitar competent, a unei 
baze tehnico-materiale moderne si standardizate, metode de tratament si medicatie corespunzatoare si 
conditii hoteliere de calitate. 

Ținând cont de faptul că în următorii 4 ani, se vor pensiona un numar de 50 asistenți medicali, 12 
infirmieri si 3 ingrijitori de curatenie, este de dorit ca posturile care vor fi vacantate sa fie scoase la concurs 
cu cel putin o luna de zile înaintea vacantării,având în vedere ca procedurile de ocupare a postului 
presupun o serie de demersuri, si scoaterea la concurs a posturilor doar în momentul pensionarii, ar face 
ca sectiile respective sa se afle în dificultate  în ceea ce priveste asigurarea turelor de lucru. 

Este de asemenea de dorit înfiintarea unei sali de demonstratii practice dotate corespunzator. 
Exemplu de tehnici care s-ar putea desfasura în sala de demonstratii practice: resuscitarea cardio-
respiratorie, tehnica administrarii medicamentelor pe cale parenterala, injectia intravenoasa, 
intramusculara, subcutanata, intradermica, perfuzia, recoltarea sangelui cu sistemul vacutainer, testarea 
la antibiotice, sondaje, spalaturi, bandaje, monitorizarea și notarea funcțiilor vitale, recunoasterea 
instrumentarului, etc. 

Aceasta sala de demonstratii ar putea fi folosită si în scop didactic pentru studenții de la asistenta 
medicală, elevii de la Scolile Postliceale Sanitare care-și desfășoară activitatea de învatamant clinic în 
unitatea noastră spitalicească. 

Consider ca trebuie efectuată o analiză detaliată a activității și realizarilor fiecarei sectii, și 
angajările de personal să se efectueze acolo unde activitatea este intensă, pacienți mulți. De asemenea 
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consider că trebuie facută o analiza serioasă asupra modului în care sunt repartizate paturile în cadrul 
secțiilor, astfel ca secțiilor cu indicatori ridicați să li se suplimenteze numărul de paturi, iar celor cu 
indicatori scazuți să li se reducă numarul până la nivelul minim acceptat de lege. Pe lângă lucrarile 
planificate de igienizare a sectiilor, trebuiesc prevazute masuri de îmbunatire a conditiilor hoteliere, știut 
fiind faptul că este una din condițiile de bază în asigurarea comfortului pacienților 

Pentru directorul de îngrijiri importante sunt si întalnirile cel putin lunare cu asistentii șefi în care 
s-au dezbatut si prelucrat problematici diverse, referitoare la disciplina muncii, comportamentul fata de 
pacient, modul de întocmire a procesului  verbal de primire-predare a serviciului, gestionarea deseurilor, 
prevenirea infectiilor asociate asistentei medicale în unitățile spitalicești. 

Au fost încheiate un număr de 42 contracte de voluntariat si protocoale de colaborare cu toate 
scolile postliceale sanitare, în vederea asigurarii pregatirii practice a viitorilor asistenti medicali. A devenit 
funcțională structura de spitalizare de zi. 

 
SUPRAVEGHEREA INFECŢIILOR ASOCIATE ASISTENŢEI MEDICALE 

             În 2016 au fost înregistrate şi raportate de către SPIAAM următoarele cazuri de infecţii asociate 
asistenţei medicale (IAAM): 
 

Secţia Nr. cazuri IAAM raportate 

Boli Infectioase 14 
ATI Psihiatrie 2 
ATI Neurologie 8 
ATI Cardiologie 2 
ATI Gastroenterologie 2 
ATI Nefrologie 1 
Neurologie 2 
Gastroenterologie 1 
Neonatologie 5 
Pediatrie 4 
Obtetrica Ginecologie 2 
TOTAL 43 

 
 EVALUAREA ÎNCĂRCĂTURII MICROBIENE 

Cu ajutorul laboratorului de microbiologie s-au practicat următoarele evaluări microbiologice: 
  

Tip probă 
Nr. probe 
recoltate 

Nr. rezultate 
necorespunzătoare 

Examinări pentru condiţii de mediu (AMF) 843 37 
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Examinări pentru condiţii de mediu (suprafeţe 
mediu de lucru) 

921 5 

Examinări pentru condiţii de mediu (tegumente 
personal) 

40 0 

Examinări pentru controlul  bacteriologic şi chimic 
al apei potabile 

24 0 

Examinări pentru controlul apei sterile 205 22 

Instrumentar și material moale 150 0 
 

În secţiile unde prelevările de probe au înregistrat rezultate necorespunzătoare au fost date 
următoarele recomandări: respectarea precauţiunilor standard, efectuarea curăţeniei şi dezinfecţiei 
conform Ordinului Ministerului Sănătății nr.961/2016, respectarea graficelor de curăţenie şi dezinfecţie 
zilnică, respectarea circuitelor funcţionale, instruirea personalului, respectarea concentraţiilor şi a 
timpilor de contact ai dezinfectantelor (conform procedurilor şi legislaţiei în vigoare); 

ACTIVITATEA DE EVALUARE ŞI ÎNTOCMIRE A RAPORTULUI DE ACHIZIŢII PENTRU PREVENIREA 
INFECŢIILOR ASOCIATE ASISTENTEI MEDICALE ÎN UNITĂȚIILE SANITARE : 

 
a) echipamente de protecţie (suficiente/ insuficiente) 

- măşti suficiente 
- mănuşi sterile suficiente 
- mănuşi nesterile suficiente 
- halate suficiente 

b) produse pentru curăţenie şi dezinfecţie (suficiente/ insuficiente) 
- produse pentru curăţenie (detergent vase, bureţi, detergent suprafeţe) suficiente 
- substanţe dezinfectante suficiente 
 
 ACTIVITATEA DE PROTECŢIE SPECIFICĂ A PERSONALULUI ŞI DE SUPRAVEGHERE A 

CONTAMINĂRILOR ACCIDENTALE PROFESIONALE 
 

            - numărul de accidente profesionale înregistrate în anul 2016: 3 
         În caz de expunere se dau recomandările necesare conform metodologiei de supraveghere a 
expunerii accidentale a personalului care lucreaza în sistemul sanitar la produse biologice (Ordinului 
Ministerului Sănătății nr.1101 din 2016, anexa 3). 
 

  FUNCŢIONAREA SECŢIILOR, SCHIMBĂRI, CIRCUITE 
Nu au avut loc schimbări de circuite. 
 
 FORMAREA ŞI INFORMAREA PERSONALULUI MEDICAL ŞI DE ÎNGRIJIRE 
 

- participarea personalului medico-sanitar si auxiliar din cadrul SJU Tg-Jiu la simpozioane, 
congrese, workschop-uri, mese rotunde; 
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- cursuri cu personalul , conform planificării. 
 

ACTIVITATEA DE INFORMARE INTERNĂ ŞI EXTERNĂ 
 
- informări, rapoarte către comitetul director care au fost în cea mai mare parte soluţionate;  
-  adrese, circulare, note interne către secţiile spitalului; 
- rapoarte lunare către consiliul medical şi comitetul director referitoare la situaţia infecţiilor 
asociate asistenţei medicale şi activitatea SPIAAM; 
- rapoarte lunare către DSP Gorj şi serviciul statistică referitoare la situatia infecţiilor asociate 
asistenţei medicale; 
- rapoarte lunare către serviciul statistică a următoarelor date: 

              • Nr. toxiinfecţii alimentare: 24 
              • Nr. plăgi operatorii infectate: 2 
              • Nr. infecţii asociate asistenţei medicale: 43 
 

CIRCULAŢIA GERMENILOR LA NIVEL DE SPITAL 
Germenii implicaţi în infecţiile asociate asistenţei medicale, în ordinea frecvenţei sunt următorii: 
 

Nr. crt. Germen Număr cazuri 
1.  Clostridium Difficile 16 
2.  Enterobacter 10 
3.  Pseudomonas aeruginosa 5 
4.  Stafilococ auriu 5 
5.  Rotavirus 4 
6.  Proteus spp. 2 
7.  Streptococ beta hemolitic 2 
8.  E. coli 2 
9.  Klebsiella 2 
10.  Acinetobacter 1 
11.  Criptococus 1 
12.  Stafilococ epidermidis 1 

 
Alte activităţi:  

- S-a verificat respectarea Ordinului Ministerului Sănătății nr.1226/2012 privind colectarea, sortarea şi 
transportul deşeurilor medicale, precum şi înregistrarea cantităţilor de deşeuri medicale colectate în 
fiecare secţie; 

Nu s-au inregistrat evenimente deosebite. 
- S-a verificat şi urmărit în permanenţă starea de curăţenie şi dezinfecţie în toate secţiile spitalului; 

Nu s-au inregistrat evenimente deosebite. 
- Au fost verificate periodic circuitul, modul de colectare şi transport al deşeurilor biologice (sânge şi părţi 
de corp uman) la nivelul unităţilor de transfuzii, blocurilor operatorii şi anatomie patologică; 
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Nu s-au inregistrat evenimente deosebite. 
- S-a verificat dezinfecţia ciclică în secţiile spitalului şi a dispensarului TBC; 
- S-a supravegheat staţia de clorinare de la spitalul nr.1; 

Nu s-au inregistrat evenimente deosebite. 
- S-au verificat probele alimentare şi respectarea normelor în vigoare în blocul alimentar; 
- S-au verificat alimentele aduse la magazia spitalului; 

Nu s-au inregistrat evenimente deosebite. 
- S-au efectuat dezinsecţia şi deratizarea conform graficului 

Nu s-au inregistrat evenimente deosebite. 
În luna iunie 2016, activitatea directorului de îngrijiri a fost evaluată de către echipa de evaluatori 

independenți din cadrul Autoritaţii Nationale de Management al Calității în Sănătate, în vederea 
acreditării spitalului.  

În urma evaluării, din cei 71 de indicatori evaluați aferenți listei nr. 3, directorul de îngrijiri a 
obţinut la 70 de indicatori “conform” cu standardele propuse, obținând calificativul foarte bine.  

 
ACTIVITATEA  SERVICIULUI DE PREVENIRE A INFECȚIILOR ASOCIATE ASISTENȚEI MEDICALE  ÎN 

ANUL 2016 
        
          În structura organizatorică aprobată de Ministerul Sănătăţii au fost incluse şi modificările de 
structură avizate din puncte de vedere epidemiologic de către D.S.P.Gorj, astfel: 
       - Compartimentul de prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale a fost transformat în Serviciul de 
supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale, care în conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr. 
1101/2016, i se schimbă denumirea în Serviciul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale. 

 În anul 2016, Serviciul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale şi-a desfăşurat 
activitatea în condiţii corespunzătoare, fără evenimente deosebite din punct de vedere epidemiologic. 

 
           1. SUPRAVEGHEREA INFECŢIILOR NOSOCOMIALE 
 
          În anul 2016 au fost înregistrate şi raportate de către Serviciul de prevenire a infecţiilor asociate 
asistenţei medicale, următoarele cazuri de infecţii asociate asistenţei medicale (IAAM): 
 

Secţia Nr. cazuri IAAM raportate 

Boli Infectioase 14 
ATI Psihiatrie 2 
ATI Neurologie 8 
ATI Cardiologie 2 
ATI Gastroenterologie 2 
ATI Nefrologie 1 
Neurologie 2 
Gastroenterologie 1 
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Neonatologie 5 
Pediatrie 4 
Obtetrica Ginecologie 2 
TOTAL 43 

 
         2. EVALUAREA ÎNCĂRCĂTURII MICROBIENE 

Cu ajutorul laboratorului de microbiologie s-au practicat următoarele evaluări microbiologice: 
 

Tip probă Nr. probe recoltate 
Nr. rezultate 

necorespunzătoare 

Examinări pentru condiţii de mediu (AMF) 843 37 

Examinări pentru condiţii de mediu (suprafeţe mediu 
de lucru) 

921 5 

Examinări pentru condiţii de mediu (tegumente 
personal) 

40 0 

Examinări pentru controlul  bacteriologic şi chimic al 
apei potabile 

24 0 

Examinări pentru controlul apei sterile 205 22 

Instrumentar si material moale 150 0 

În secţiile unde prelevările de probe au înregistrat rezultate necorespunzătoare au fost date 
următoarele recomandări: respectarea precauţiunilor standard, efectuarea curăţeniei şi dezinfecţiei 
conform Ord.M.S. nr.961/2016, respectarea graficelor de curăţenie şi dezinfecţie zilnică, respectarea 
circuitelor funcţionale, instruirea personalului, respectarea concentraţiilor şi a timpilor de contact ai 
dezinfectantelor (conform procedurilor şi legislaţiei în vigoare); 

 
          3. ACTIVITATEA DE EVALUARE ŞI ÎNTOCMIRE A RAPORTULUI DE ACHIZIŢII PENTRU PREVENIREA 
INFECŢIILOR NOSOCOMIALE: 
 
a) echipamente de protecţie (suficiente/ insuficiente) 

- măşti suficiente 
- mănuşi sterile suficiente 
- mănuşi nesterile suficiente 
- halate suficiente 

b) produse pentru curăţenie şi dezinfecţie (suficiente/ insuficiente) 
- produse pentru curăţenie (detergent vase, bureţi, detergent suprafeţe) suficiente 
- substanţe dezinfectante suficiente 

c) necesar S.P.I.A.A.M. (suficiente/ insuficiente) 
- hipoclorit suficiente 
- bionet A 15 suficiente 
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- clorinex suficiente 
- mănuşi nesterile suficiente 

 
        4. ACTIVITATEA DE PROTECŢIE SPECIFICĂ A PERSONALULUI ŞI DE SUPRAVEGHERE A 
CONTAMINĂRILOR ACCIDENTALE PROFESIONALE 
 

- numărul de accidente profesionale înregistrate în anul 2016: 3 
         În caz de expunere se dau recomandările necesare conform metodologiei de supraveghere a 
expunerii accidentale a personalului care lucreaza în sistemul sanitar la produse biologice (Ord.M.S. 1101 
din 2016, anexa 3). 
 
        5.  FUNCŢIONAREA SECŢIILOR, SCHIMBĂRI, CIRCUITE 
            Nu au avut loc schimbari de circuite. 
 
        6. FORMAREA ŞI INFORMAREA PERSONALULUI MEDICAL ŞI DE ÎNGRIJIRE 

- participarea personalului mediu din cadrul SPIAAM la cursurile de instruire în domeniul 
controlului infecţiilor asociate asistenţei medicale; 
- cursuri cu personalul pentru prevenirea infecţiilor asociate asistenţei medicale conform 
planificarii. 

 
        7. ACTIVITATEA DE INFORMARE INTERNĂ ŞI EXTERNĂ 

- informări, rapoarte către comitetul director care au fost în cea mai mare parte soluţionate;  
- adrese, circulare, note interne către secţiile spitalului; 
- rapoarte lunare către consiliul medical şi comitetul director referitoare la situaţia infecţiilor 
nosocomiale şi activitatea SPIAAM; 
- rapoarte lunare către DSP Gorj şi serviciul statistică referitoare la situatia infecţiilor nosocomiale; 
- rapoarte lunare către serviciul statistică a următoarelor date: 
              • Nr. toxiinfecţii alimentare: 24 
              • Nr. plăgi operatorii infectate: 2 
              • Nr. infecţii nosocomiale: 43 

 
       8. ACTIVITATEA DE PROTECŢIE SPECIFICĂ A PERSONALULUI ŞI DE SUPRAVEGHERE A 
CONTAMINĂRILOR ACCIDENTALE PROFESIONALE 

- vaccinări anti-gripă = 405 doze 
- Accidente profesionale înregistrate şi raportate DSP Gorj: 3 

 
      9. EVENIMENTE EPIDEMIOLOGICE DEOSEBITE 

- nu au fost evenimente de tip focar 
 
     10. CIRCULAŢIA GERMENILOR LA NIVEL DE SPITAL 
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Germenii implicaţi în infecţiile nosocomiale, în ordinea frecvenţei sunt următorii: 
 

Nr. crt. Germen Număr cazuri 

13.  Clostridium Difficile 16 
14.  Enterobacter 

 
10 

15.  Pseudomonas aeruginosa 
 

5 
16.  Stafilococ auriu 

 
5 

17.  Rotavirus 4 
18.  Proteus spp. 2 
19.  Streptococ beta hemolitic 2 
20.  E. coli 2 
21.  Klebsiella 2 
22.  Acinetobacter 1 
23.  Criptococus 1 
24.  Stafilococ epidermidis 1 

 
     11. Alte activităţi: 
 - S-a verificat respectarea Ord.MS nr.1226/2012 privind colectarea, sortarea şi transportul deşeurilor 
medicale, precum şi înregistrarea cantităţilor de deşeuri medicale colectate în fiecare secţie; 

Nu s-au inregistrat evenimente deosebite 
- S-a verificat şi urmărit în permanenţă starea de curăţenie şi dezinfecţie în toate secţiile spitalului; 

Nu s-au inregistrat evenimente deosebite 
- Au fost verificate periodic circuitul, modul de colectare şi transport al deşeurilor biologice (sânge şi 
părţi de corp uman) la nivelul unităţilor de transfuzii, blocurilor operatorii şi anatomie patologică; 

Nu s-au inregistrat evenimente deosebite 
 
- S-a verificat dezinfecţia ciclică în secţiile spitalului şi a dispensarului TBC; 
- S-a supravegheat staţia de clorinare de la spitalul nr.1; 

Nu s-au inregistrat evenimente deosebite 
- S-au verificat probele alimentare şi respectarea normelor în vigoare în blocul alimentar; 
- S-au verificat alimentele aduse la magazia spitalului; 

Nu s-au inregistrat evenimente deosebite 
- S-au efectuat dezinsecţia şi deratizarea conform graficului 

Nu s-au inregistrat evenimente deosebite 
 
Obiectiv specific: 
-Dezvoltarea, modernizarea infrastructurii spitalului şi dotarea cu aparatură/echipamente medicale 
Activități: 
1. Finalizarea lucrărilor de reabilitare a spitalizării de zi din clădirea centrală str.Progresului, nr.18 

MASURI REALIZATE ÎN PERIOADA EVALUATĂ – ANUL 2016 
 Adaptarea structurii in functie de evolutia realizarii indicatorilor de performanta astfel incat 

acestia sa se releve la un nivel optim; 
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 Dezvoltarea serviciilor privind spitalizarea de zi. 
Indicatori masurabili în perioada evaluată – anul 2016: 
- Nr. saloane reabilitate 
- Nr. de consultații/specialitate; 
  Resurse: Venituri proprii și cofinanțare de la Consiliul Județean   
Termen: 6 luni 
Responsabil:  Manager, Director financiar-contabil 

 
2. Continuarea reabilitării secțiilor Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu  
MASURI REALIZATE ÎN PERIOADA EVALUATĂ – ANUL 2016 

- Reabilitare interioară pavilion spital; 
- Înlocuire mobilier saloane; 
- Informatizarea activităţii medicale; 
- Reabilitare împrejmuire areal spital; 
- Realizare amenajare peisajistică parc agrement; 

Indicatori masurabili în perioada evaluată – anul 2016: 
-Nr.saloane reabilitate; 
-Creșterea gradului de satisfacție al pacienților; 

Resurse: Venituri proprii și cofinanțare de la Consiliul Județean   
Termen: 18 luni 
Responsabil: Manager,  Director financiar-contabil. 

3. Achiziționarea de mobilier nou pentru saloane, întreținerea saloanelor reabilitate, instalarea la 
toate saloanele a unui sistem de avertizare pentru fiecare pat pentru situații de urgență, 
achiziționarea de lenjerie nouă.  
MASURI REALIZATE ÎN PERIOADA EVALUATĂ – ANUL 2016 
 Înlocuire mobilier saloane; 

Indicatori masurabili în perioada evaluată – anul 2016: 
-Noile achiziții 
-Creșterea gradului de satisfacție al pacienților 

Termen de realizare: 18 luni 
Resurse:  Venituri proprii și cofinanțare de la Consiliul Județean   
Responsabil: Manager, Director Financiar-Contabil, Director tehnic-administrativ 

 
4   Schimbarea lifturilor care transportă pacienții, personalul medico-sanitar și alimentele. 
MASURI REALIZATE ÎN PERIOADA EVALUATĂ – ANUL 2016 
Indicatori masurabili în perioada evaluată – anul 2016: 
-Lifturile noi 
Termen: 6 luni 
Resurse:  Finanțare de la Ministerul Sănătății   
Responsabil: Manager, Director Financiar-Contabil, Director tehnic-administrativ 
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2. Spitalul de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu - Runcu 
Situatia actuala a Spitalului de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu, spital ACREDITAT prin 

Ordinul nr. 90 din 16.04.2015 privind acreditarea unor unități spitalicești emis de către Președintele 
Comisiei Naționale de Acreditare a Spitalelor 

Spitalul de pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu, a fost construit în perioada 1937 – 1941 și are 
locația într-o clădire de forma literei «Y», situat la 25 km de municipiul Tg-Jiu și 150 km de Spitalul Clinic 
de Boli Infecțioase și Pneumologie ,,Victor Babeș’’ din Craiova. 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. La nivelul III se află sala de kinetoterapie, sală de 
fizioterapie și spațiile aferente recuperării medicale. În exteriorul clădirii principale a spitalului, se află 
Salina de suprafață artificială cu destinație atât pentru pacienții spitalizați cât și pentru cei din 
ambulatoriu. 

 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, cu personal specializat, 
având amplasament și accesibilitate atât pentru teritoriul județului Gorj, însumând 70 localități și o 
populație de peste 380 000 locuitori, cât și pentru județele limitrofe.  

În prezent, conform Ord. MS nr. 691/2010 și Adresei MS nr. XI/A/17177,21099/ACP/3453/8.04.2016, 
Spitalul de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu este o unitate sanitară cu 226 paturi (53 paturi 
PNEUMOLOGIE, 143 paturi TUBERCULOZĂ, 30 paturi RECUPERARE MEDICALĂ RESPIRATORIE) care isi 
desfasoara activitatea pe 3 sectii medicale, respectiv compartimente, după cum urmeaza: 

SECŢIA I – 80 PATURI  DIN CARE: 
- COMPARTIMENT TBC  50 paturi. 
- COMPARTIMENT PNEUMOLOGIE 19 paturi. 
- COMPARTIMENT RECUPERARE MEDICALĂ RESPIRATORIE 11 PATURI. 

Structura de personal este următoarea: 
- trei medici primari. 
-    14 asistenţi medicali. 
- 5 infirmiere. 
- 5 ingrijitoare de curăţenie. 

 
SECŢIA II – 86 PATURI DIN CARE:    
- COMPARTIMENT TBC  55 paturi. 
- COMPARTIMENT PNEUMOLOGIE 20 paturi. 
- COMPARTIMENT RECUPERARE MEDICALĂ RESPIRATORIE – 11 paturi. 

Structura de personal este următoarea: 
- un medic primar, doctor în ştiinţe medicale. 
- doi  medici primari. 
- 13 asistenţi medicali. 
- 6 infirmiere. 
- 5 ingrijitoare de curatenie. 
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SECŢIA III – 60 PATURI DIN CARE:    
- COMPARTIMENT TBC  38 paturi. 
- COMPARTIMENT PNEUMOLOGIE 14 paturi. 
- COMPARTIMENT RECUPERARE MEDICALĂ RESPIRATORIE – 8 paturi. 

Structura de personal este următoarea: 
- un  medic primar. 
- doi medici specialisti. 
- 13 asistenţi medicali. 
- 7 infirmiere. 
- 4 îngrijitoare de curăţenie. 
 
      La nivelul fiecarui etaj se află amplasată câte o secție, fiecare având un compartiment pentru 

tuberculoză, unul pentru alte afecțiuni pneumologice și recuperare medicală respiratorie. Prin delimitarea 
clară a celor două categorii de patologii sunt respectate strict circuitele bolnavilor afectați de tuberculoză 
cu risc epidemiologic fata de cei cu alte afecțiuni pulmonare necontagioase.  

În cadrul secţiilor, există saloane de 2, 3 sau  4 paturi şi rezerve cu un pat, fiecare compartiment 
având sală proprie  de servire a mesei, si toate dependențele strict necesare in conformitate cu ord. 914/ 
2006.  

 
Echipamente specifice existente la nivel de secții: 
          - oxigenatoare = 29 
          - lampi ultraviolete = 17                                                                                                                  
          - negatoscoape = 9 
          - aspiratoare vacuum = 5 
          - tensiometre = 26 
          - pulsoximetre = 19 
          - truse urgență = 8  
          - ecograf = 1 
          - monitor funcții vitale cu capnograf IM – 12 = 3 
          - poligraf SOMNOLAB 2 = 1 
          - Auto CPAP Prisma APAP = 1 
          - BIPAP ventilație noninvazivă PRISMA 30 ST = 3. 
          - butelii de oxigen = 4 
 
Activitatea medicala la nivelul sectiilor este reprezentata de: 

Consultatie. 
Examen clinic,  consult pneumologic, consulturi interdisciplinare: medicina internă, infecțioase, 

neurologie, psihiatrie, ortopedie, otorinolaringologie, urologie, endocrinologie, chirurgie, etc. (contract 
colaborare cu SJU Tg-Jiu). 

Examene paraclinice la nivelul anului 2016: 
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    -  Radiografii toraco-pulmonare = 3282  
    -  Electrocardiografie = 2142 
    -  Fibrobronhoscopie = 76 
    -  Spirometrie = 1960 
    -  Examene citologice = 155 (contract de colaborare cu Spitalul Judetean de urgenta Tg- Jiu) 
    -  Tomografie computerizată regiune toracică cu si fară substanță de contrast – contract de colaborare 
cu Spitalul Județean de Urgență Tg-Jiu 
    -  Analize de laborator, existând și contract de colaborare cu Spitalul Județean de urgență Tg- Jiu 
pentru investigațiile solicitate și care nu se pot efectua în laboratorul spitalului. 
Stabilire de diagnostic. 
Tratament medicamentos, materiale sanitare. 
Ingrijire, recuperare, cazare, masa. 
 

Compartiment recuperare, medicină fizică și balneologie 
Salină, fizioterapie și kinetoterapie  
Salina are o suprafață de 220 m2 cu o capacitate optimă de 40 persoane/ ședință de terapie, 

compusă din 2 săli cu circuite complet separate, pentru ambulatoriu și pacienții spitalului, echipate 
modern cu aparatură și generatoare de aerosoli salini cu monitorizare și control electronic al concentrației 
saline. 

Total pacienți recuperare medicală respiratorie = 584 
Total sedințe individuale haloterapie = 5640 

Echipamentele specifice activităţii, existente la nivelul compartimentului sunt: 
- Aparat electroterapie 2 canale 
- Aparat magnetoterapie 2 canale 
- Aparat ultrasunet 2 canale HC SOUND 
- Aparat microunde HC RX 250 
- Generator aerosoli salini = 2 
- Bicicleta ergometrică computerizată 
- Masa Trendelenburg, Cușca Rocher 
- Set psihomotor 
- Spirometru 
- Alte aparate de exerciții fizice, spalier gimnastică, mână curentă, oglinzi, pat masaj, etc. 
- Echipamente de monitorizare și de prim ajutor 

 
LABORATOR DE ANALIZE MEDICALE  
Structura de personal: 
- un medic specialist 
- un chimist 
- un biolog 
- 5 asistenți  
- un îngrijitor curățenie. 
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     În cadrul laboratorului există compartimentul pentru investigaţie micobacteriologică, dar şi 
compartimentul pentru investigatii biochimice,hematologice, imunologice. Laboratorul de analize 
medicale dispune de următoarele echipamente: 
          - microscop binocular binoptic CETI  
          - microscop binocular XSP-103B 
          - centrifuga refrigeratoare 
          - autoclav si etuva sterilizatoare 
          - statie sterilizare 
          - balanță electrica  
          - aparat electroforeză tip SEBIA  
          - automat hematologie  ABACUS JUNIOR (analizor semiautomat 3 Diff) 
          - semiautomat biochimie CYAN PLUS  
          - lampă UV. 
          - analizor automat biochimie Midray BS 200 
          - stație sterilizare autoclav AES – 75 
          - hotă cu flux laminar BSC 1500 II A2-X 
          - analizor automat hematologie RT 7600. 

Activitatea laboratorului este reprezentata de: 
- examen microscopic B.K. si cultură. 
- examene hematologice: hemoleucograma completă, examen citologic al frotiului sanguin, VSH ; 
- examene biochimice: uree, glicemie, transaminaze, creatinină, acid uric, bilirubină totală, 
bilirubina directă, colesterol, trigliceride, calcemia, LDH, proteine totale, fosfataza alcalină, magneziemie, 
sideremie, examene biochimice ale lichidului pleural, examen sumar urină. 
- teste rapide pentru: sifilis, HIV, atg HBs, atc anti HVC. 

 
FARMACIE 
Structura de personal: 

- un farmacist  
- 3 asistenti de farmacie. 

S-a realizat contractarea medicamentelor necesare tratării patologiei din sfera respiratorie, dar si 
medicamentele absolut necesare în situații de urgență, conform legislatiei in vigoare. S-a reușit realizarea 
aprovizionării ritmice si suficiente, de medicamente si materiale sanitare, astfel incât activitatea medicală 
să se desfașoare optim din acest punct de vedere. 
 

COMPARTIMENT RADIOLOGIE -  IMAGISTICĂ MEDICALĂ 
Structura de personal : 

 - 2 asistenti radiologie - imagistică medicală. 
Echipamente existente: 
- aparat ELTEX 400 
- masina developat 
- sistem de radiologie digital cu arhivarea și vizualizarea imaginilor RADSPEED MF digital FPD. 
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Numar radigrafii efectuate în 2016 = 3273 
Număr tomografii plane = 9 

 
COMPARTIMENT EXPLORĂRI FUNCŢIONALE 
Structura de personal: 

- un asistent medical. 
Există contract de colaborare cu spitalul din Tg Jiu pentru efectuarea examenelor citologice.  
Echipamentele specifice activităţii, existente la nivelul compartimentului sunt: 
-  Spiroanalyzer ST 95 
-  Spirolab,  Numar spirometrii în spital 2016 = 1960 
                   Numar spirometrii în ambulatoriu = 220 
- Spirolab 3 
-  EKG,          Numar examene EKG = 2142 
- Electocardiograf MINDRAY 095 
- Aparat pentru bronhofibroscopie digitala OLYMPUS EXERA CV 160. Numar fibrobronhoscopii = 
76. 

 Compartimentul somnologie, investigarea polisomnografică evidenţiază cauzele de producere a apneei 
in somn, fapt ce conduce la  ameliorarea calitații vieții si prevenirea unor complicații cardiovasculare si 
neurologice cu risc vital. 
 

COMPARTIMENT DE PREVENIRE ŞI CONTROL AL INFECŢIILOR NOSOCOMIALE 
    Structura de personal 
-  medic responsabil cu supravegherea si prevenirea infecțiilor asociate activității medicale (Contract 
de prestări servicii cu medic epidemiolog). 
- Medic responsabil cu politica de utilizare a antibioticelor. 
-  asistent de igienă. 
    Există un control eficient al IAAM  la nivelul spitalului, realizat prin respectarea normelor impuse de 
legislația în vigoare si respectarea planului propriu de supraveghere si control al infecțiilor nosocomiale si 
a programului de curățenie a unității. 
    -  achizitionarea dezinfectantelor si produselor necesare asigurării curațeniei si dezinfecției la nivelul 
unității. 
    - purtarea echipamentelor de protecție a personalului. 
    -  achiziționarea unei game diversificate de antibiotice care sa permită o antibioterapie țintită, în scopul 
stopării dezvoltării germenilor responsabili producerii infecțiilor nosocomiale. 
    - achiziționarea de lămpi ultraviolete la nivelul secțiilor si ambulatoriului integrat al spitalului. 
 

AMBULATORIU INTEGRAT, CAMERA DE GARDĂ, BIROU INTERNĂRI 
Numar consultatii ambulatoriu 2016 = 745 
Nr. Internari prin compartiment 2016 = 1600 
Nr. Decese 2016 = 17 
ICM 2016 = 0.8969 
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Externări 2016 = 2590 
- pneumologie = 1012 

     - tuberculoză = 984 
      - recuperare medicală respiratorie = 594 
 

Structura de personal 
- 2 asistenti medicali 
- un garderobier. 
Echipamentele specifice activităţii, existente la nivelul compartimentului sunt: 
- spirometru – 1  
- aspirator vacuum – 1  
- negatoscop – 1  
- tensiometru – 1  
- lampa UV 
- Analizor de gaze si electroliți = 1 
- Monitor funcții vitale și defibrilator Midray = 1 
- BIPAP ventilație noninvazivă PRISMA 30 ST = 1 

 
COMPARTIMENTUL DIETETICĂ 
Au fost elaborate meniuri diversificate care satisfac atât nevoile organoleptice cât si necesarul zilnic 

de calorii, ținându-se seama de faptul că simptomatologia generată de afectiunile tratate (febra, frison, 
durere, dar și de boala în sine), necesită o creștere a necesarului zilnic de calorii.  

Regimurile impuse de patologie sunt codificate, iar asistentul de dietetică comunică permanent 
cu medicii și totodată verifică gradul de satisfacție al pacienților. 
 

Imbunatățirea activitatii medicale s-a realizat prin: 
 
• Spitalul și – a desfășurat activitatea în conformitate cu cerințele impuse de acreditarea obținută 
de spital în urma evaluării din  perioada 06.10. 2014 – 10. 10. 2014. 
• S-a îmbunătățit  circuitul documentelor medicale. 
• S-au imbunatatit conditiile hoteliere pentru pacienți: apă caldă zilnic la un program stabilit; 
confort termic pentru pacienți în toate spațiile deservite: saloane, toalete, dușuri, sală de mese, holuri. 
• S-a realizat dimensionarea eficientă a numarului de paturi, astfel încât compartimentele 
recuperare medicală respiratorie din cadrul spitalului să funcționeze cu maximă eficiență. 
• S-a efectuat o creștere a numărului de consulturi interdisciplinare și o diversificare a serviciilor 
contractate cu Spitalul Județean de Urgență Tg-Jiu și Spitalul Județean de Urgență Craiova. 
• Creșterea adresabilității spre spital prin: 
 -  permanente discutii si colaborare cu medicii pneumologi de la dispensarele TBC din teritoriu, cu medicii 
de familie in vederea orientării pacienților cu afecțiuni respiratorii spre spitalul nostru, evident fiind faptul 
că o afecțiune respiratorie este cel mai bine tratată de medicii pneumologi, dar si faptul că un diagnostic 
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precoce si un tratament adecvat ar scădea procentul pacientilor cu complicații si comorbidități și implicit 
ar conduce la o spitalizare mai scurtă si economie de medicație;  
            - intensificarea publicitatii prin mass-media. 
           - actualizarea permanentă a site-ului asupra noutăților apărute în activitatea spitalului.  
• Au fost efectuate o serie de cursuri de către medici și asistenți pentru actualizarea cunoștințelor 
și realizarea unui act medical de calitate. 
• S-a îmbunătățit modalitatea de raportare in sistem informatic. 
• S-a reușit angajarea unui medic de recuperare medicală și s-au diversificat serviciile oferite 
pacienților în cadrul acestui compartiment. 
• S-a continuat colaborarea cu facultatea de Științe medicale și comportamentale  din cadrul  UCB 
Tg-Jiu. 
• S-a continuat studiul de anvergură internațională inițiat în anul 2013 ,,Tandem – identificarea 
legăturii de cauzalitate și îmbunătățirea seviciului medical’’. 
• S – a realizat achiziționarea aparaturii medicale la nivel de secții și compartimente, conform 
necesității și solicitărilor venite din partea medicilor. 

 
Propuneri de imbunatatire a activitatii medicale pentru anul 2017:   

 
• Menținerea condițiilor de desfășurare a activității medicale conform indicațiilor membrilor comisiei 

de evaluare a spitalului și urmărirea cu implementarea noilor indicatori impuși de Autoritatea 
Națională de Management al Calității în Sănătate. 

• Amenajarea Ambulatoriului integrat, Camera de gardă, Somnologie, Explorări funcționale, Vestiar 
pentru personal. 

• Reparații capitale interioare: lucrări de reparații pereți și tavane, zugrăveli lavabile, montare faianță 
în dreptul chiuvetelor din saloane, săli de tratament și cabinet medicale. Montare tapet lavabil 
antistatic și antibacteriologic la nivelul saloanelor, cabinetelor medicale, holuri, săli de tratament, 
încăperi tehnice, oficii și săli de mese, laborator explorări funcționale și radiologie. Montarea 
pardoselilor antistatice și antibacteriologice pe suprafața podelelor din saloane, cabinete medicale, 
holuri, săli de tratament, încăperi tehnice, oficii și săli de mese, laborator explorări funcționale și 
radiologie. Montare mână curentă protecție pereți saloane, holuri, cabinete medicale, săli de 
tratament, săli de mese, laborator explorări funcționale și radiologie. Recompartimentare saloane 
astfel încât să se asigure câte un grup sanitar la două saloane.  

• Instalarea unui ascensor persoane în spațiul existent în interiorul casei scării centrale. Instalarea unui 
ascensor alimente în spațiul existent pentru această destinație.  

• Instalarea unei platforme ascensor pentru persoane cu dizabilități.  
• Dotări cu mobilier spitalicesc. 
• Diversificarea serviciilor medicale si creșterea gradului de satisfacție al pacientilor. 
• Realizarea unui contract echilibrat tuberculoză - pneumologie – recuperare medicală respiratorie și 

redimensionarea numărului de paturi conform noilor cerințe ale patologiei ce se adresează spitalului. 
• Acreditarea Laboratorului de analize medicale conform SR ISO 15189/2014 și inființarea unui  

compartiment de microbiologie. 

 



Consiliul Județean Gorj             Raportul Președintelui 2016 
 

 

204 

• Angajare de personal medical conform normativelor in vigoare, astfel încât să fie satisfăcute cerințele 
impuse de acreditare pentru asigurarea unor servicii de calitate. 

• Achizitionarea de aparatura performanță conform planului anual de achizitii, la nivelul tuturor 
compartimentelor: 
- Echipament detecție rapidă a micobacteriilor. 
- Centrifuga de laborator 
- Agitator orbital cu timer și platform largă pentru containere de diferite tipuri 
- Concentratoare oxigen – 20 
- Computer tomograf 
- Ecograf multidisciplinar 

• Participarea personalului la cursuri de perfectionare, simpozioane, conferinte de specialitate etc. 
• Ținând cont de perioada lunga de spitalizare, asigurarea posibilitatilor de agrement a pacientilor, 

prin amenajarea spatiilor de recreere si terapie ocupatională inclusiv continuarea amenajării curții 
spitalului. 

• Crearea condițiilor de asigurare a apei potabile și menajere, în eventualele situații de avarie la 
nivelul uzinei de apă Toplița, prin curățirea și igienizarea celui de-al doilea bazin de apă: reparații 
interioare capitale, reparații capitale împrejmuire curte. 

• Promovarea imaginii spitalului în vederea creşterii numărului de pacienţi şi a încrederii acestora în 
serviciile oferite: participări la simpozioane si derularea in continuare a  Simpozionului Patologia 
respiratorie in practica medicala curenta;   continuarea colaborării cu UMF Craiova, Universitatea 
Constantin Brancusi din Tg- Jiu. 

 
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 (1 mai 2007) în temeiul  Legii nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală ,cu modificările şi completările ulterioare,a OUG nr.78/2000 privind 
regimul deşeurilor, aprobată prin Legea nr. 426/2001 cu modificările şi completările ulterioare, şi al 
prevederilor OG nr.21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
                Menţionăm că  OUG nr.78/2000 a fost abrogată prin apariţia Legii nr. 211/2011 privind regimul 
deşeurilor,modificată şi completată ulterior ,utima oară prin OUG nr.68/2016. 
                Pe parcursul anului 2016,activitatea S.J.G.D.A.S.Gorj s-a axat pe următoarele aspecte : 
 

Colectarea selectivă a deșeurilor 
În calitate de stat membru al Uniunii europene , în ceea ce privește deșeurile,România are de îndeplinit 
următoarele obiective minime : 
- să atingă 20% în 2017 , 30%  în 2018 ,40% în 2019 și începând cu anul 2020 ,un nivel de pregătire pentru 
reutilizare și reciclare de minim 50% din masa totală a cantității de deșeuri , cum ar fi : hârtie,metal,plastic 
și sticlă provenind din deșeurile menajere și după caz,provenind din alte surse , în măsura în care aceste 
fluxuri de deșeuri sunt similare celor care provin din deșeuri menajere; 
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-  să atingă 30% în 2017 , 45%  în 2018 ,55% în 2019 și începând cu anul 2020, un nivel de pregătire pentru 
reutilizare , reciclare și alte operațiuni de valorificare materială , inclusiv operațiuni de umplere rambleire 
care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale , de minimum 70 % din  masa cantităților de deșeuri 
nepericuloase provenite din activități de construcții și demolări; 
- să atingă un obiectiv de 60% de valorificare a deșeurilor de ambalaje  din totalul de ambalaje introduse 
pe piața națională; 
- să atingă anual , o cantitate de 4 kg /locuitor de deșeuri electrice; 
- să colecteze separat biodeșeurile în vederea compostării și/sau fermentării acestora; 
- să reducă cantitatea de deșeuri biodegradabile la depozitare  la 35 % din cantitatea de deșeuri depozitate 
la nivelul anului 1995. 
          Dintre acțiunile întreprinse de salariații S.J.G.D.A.S.Gorj referitoare la colectarea separată a 
deșeurilor ,conform Legii nr.211/2011 republicată,amintim: 
- Campanii de conștientizare a populației că separarea deșeurilor pentru compostare și reciclare este mult 
mai avantajoasă decât depozitarea acestora la rampă sau incinerarea acestora în gospodăria personală, 
atât din punct de vedere  financiar cât și pentru protecția mediului și a sănătății populației; 
-Campanii de conștientizare a populației cu privire la colectarea selectivă a deșeurilor și la faptul că este 
interzisă abandonarea deșeurilor și eliminarea lor în  afara spațiilor autorizate în acest scop la nivelul 
fiecărei localități fiind împărțite pliante; 
- Campanii pentru  încurajarea compostării individuale în gospodăriile din zona rurală  a resturilor 
alimentare provenite din bucătăria proprie sau a deșeurilor vegetale din grădina privată; 
- Sprijin acordat unor UAT-uri (Țânțăreni,Bâlteni,Negomir,Cîlnic,Ciuperceni,Telești,Dănești, 
Mușetești) în vederea încheierii de contracte pentru colectare-transport-depozitare deșeuri menajere cu 
firma Polaris M. Holding SRL. 
 

Elaborarea draftului Planului Naţional de Gestionare a Deşeurilor ( PNGD) 
                HG nr.870/2013 privind  aprobarea Strategiei Naţionale de Gestionare a Deşeurilor 2014-2020 
stabileşte politica şi obiectivele strategice ale României  în domeniul gestionării deşeurilor pe termen scurt 
(anul 2015) şi mediu (anul 2020). Pentru implementarea pe termen scurt a strategiei trebuia elaborat 
Planul Naţional de Gestionare a Deșeurilor (PNGD) care să conţină detalii referitoare la acţiunile care 
trebuie întreprinse pentru îndeplinirea obiectivelor strategiei , la modul de desfăşurare a acestor acţiuni 
,cuprinzând ţinte,termene şi responsabilităţi pentru implementare. 
                 Din păcate ,PNGD pentru orizontul de timp 2014-2020 nu a fost realizat conform prevederilor 
mai sus menţionate , dat fiind că procedura de achiziţie publică pentru serviciul de asistenţă tehnică a fost 
contestată  de 3 ori ,în diverse faze. 
                  Întrucât condiţionalitatea privind managementul integrat al deşeurilor este una dintre 
condiţionalităţile cu risc, iar finalizarea PNGD până în decembrie 2016 a fost o cerinţă obligatorie a 
Comisiei Europene pentru continuarea finanţărilor privind gestionarea deşeurilor ,respectiv POIM, Axa 3 
.Ministerul Mediului,Apelor şi Pădurilor (MMAP) a reuşit să obţină o derogare acceptată  de   
reprezentanţii Comisiei în sensul că până la sfârşitul lunii septembrie 2017 , PNGD să fie finalizat. 
                     Pentru a asigura baza de date necesare realizării acestui document strategic ,MMAP prin 
intermediul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului (ANPM) a reluat,începând cu luna martie 2016 
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, demersurile de colectare din ţară a datelor necesare elaborării PNGD.În acest sens reprezentanţii 
S.J.G.D.A.S. Gorj au transmis la București , pe tot parcursul anului 2016 , datele solicitate de ANPM 
referitoare la situaţia curentă în sectorul gestionării deşeurilor din judeţul nostru.  

 
Gospodărirea localităților 

           Unul dintre obiectele de activitate ale S.J.G.D.A.S.Gorj constă în acordarea de asistență  tehnică 
,sprijin și îndrumare autorităților administrației publice locale în vederea respectării OG nr. 21/2002 
privind gospodărirea localităților urbane și rurale. 
            Am urmărit modul în care edilii și consiliile locale se implică în acțiuni de salubrizare , gospodărire 
și înfrumusețare a localităților , factori de care depinde,în bună măsură ,calitatea vieții populației. 
            Din păcate , de câțiva ani de zile au dispărut din bugetul Consiliului Județean  fondurile bănești cu 
care erau premiate localitățile rurale  fruntașe în clasamentul privind gospodărirea și înfrumusețarea 
,clasament întocmit pe baza chestionarului cu un număr de 12 criterii de evaluare și a punctajului aferent 
fiecărui criteriu , acordat lunar de angajații noștri.Considerăm că revenirea la premierea localităților 
fruntașe ar stimula mai mult concurența și implicarea mai multor autorități locale în gospodărirea 
propriilor localități și totodată o sursă de a-și îmbunătăți infrastructura necesară acestui scop. 
            Dintre localitățile rurale cu bune rezultate privind gospodărirea și înfrumusețarea , amintim: 
Țînțăreni,Dănciulești,Căpreni,Bustuchin,Negomir,Bîlteni,Polovragi. 
 

Educație ecologică și voluntariat în protecția mediului 
 

Let's Do It România ! 2016 
Let's Do It România ! este cel mai mare proiect de implicare socială organizat în România ,pe 24 

septembrie 2016 fiind organizată a 5-a ediţie a zilei Naţionale a Curăţeniei . 
            Scopul acestei campanii  este de a colecta deşeurile aruncate la voia întâmplării în păduri, spaţii 
verzi,albiile şi malurile râurilor etc. 
             Şi în acest an ,angajaţii S.J.G.D.A.S.Gorj din cadrul Consiliului Judeţean Gorj -partener strategic în 
cadrul proiectului Let's Do It România –au fost implicaţi în toate etapele de implementare, la nivelul 
întregului judeţ , a acţiunii de curăţenie şi strângere de gunoaie  într-o singură zi. 
             Dintre acţiunile concrete la care am participat ,în cadrul acestei campanii ,amintim: 

- Identificarea zonelor  cu cele mai multe gunoaie,în vederea curăţirii,din localităţile de  
care răspund fiecare angajat  al nostru , cuprinzând ca  arie geografică întreg judeţul ; 

- Încheierea de convenţii de participare la proiect cu primăriile din judeţ; 
- Mobilizarea voluntarilor în vederea participării la curăţenie  şi completarea Anexei 1 la  

Convenţia de participare cu privire la numărul de voluntari mobilizaţi,mijloace de ridicare a deşeurilor 
,necesar materiale  de lucru(saci,mănuşi) etc.; 

- anunţarea primăriilor pentru a-şi ridica sacii menajeri şi mănuşile de protecţie necesare  
derulării curăţeniei; 

- Contactarea operatorilor SC Polaris M Holding SRL  şi SC Polaris Mediu SRL  care  
gestionează activitatea depozitului ecologic în vederea transportării şi preluării (depozitării) gratuite a 
deşeurilor colectate în cadrul proiectului; 
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- Monitorizarea acţiunii propriu-zise de curăţare de gunoaie a localităţilor  din judeţ în   
ziua de 24 septembrie ; 

- Sprijin în întocmirea rapoartelor de monitorizare pentru curăţarea localităţilor (Anexa 2 la  
Convenţia de participare) care cuprind informaţii în legătură  cu numărul de voluntari implicaţi, instituţii  
implicate cu voluntari,cantitatea de deşeuri colectate(număr saci,defalcaţi pe tip de saci sau în kg), tipurile 
de deşeuri colectate, pe categorii în procente şi număr saci,destinaţia deşeurilor, defalcat pe reciclabil şi 
nereciclabil; 
                 Întrucât  pentru ziua de sâmbată , 24 septembrie 2016 , zi oficială de curăţenie, salariaţii 
S.J.G.D.A.S.Gorj au fost repartizaţi să monitorizeze activitatea de curăţare gunoaie a localităţilor din 
judeţ,am participat efectiv la curăţenie cu o zi înainte, respectiv pe 23 septembrie.Un număr de 15 angajaţi 
ai serviciului ,am curăţit de deşeuri,pe ambele părţi zona Preajba ,începând de la Coleus, Cartierul 
tineretului, până la intrarea în satul vechi. Am colectat un număr de 143 saci de 120 l deşeuri reciclabile 
(plastic, PET, doze aluminiu, sticlă, textile), care în aceeaşi zi au fost ridicate de maşina  firmei Polaris. 
                  Prin implicarea activă  a salariaţilor săi  S.J.G.D.A.S.Gorj s-a dovedit a fi un valoros partener al 
coordonatorului judeţean al proiectului Cristian Juscu, în mobilizarea tuturor gorjenilor care vor un judeţ 
mai curat. Rezultatele finale, la nivel de ţară, centralizate la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor au 
plasat Gorjul pe locul 2 în topul judeţelor cu cei mai activi voluntari (14950 voluntari şi 19887 saci cu 
deşeuri), confirmând faptul că la Gorj acest proiect l-am transformat într-o tradiţie, care creşte de la an la 
an şi pe care vrem să-l continuăm până când managementul deşeurilor din judeţ va ajunge să funcţioneze 
normal şi să impulsioneze real o societate a reciclării. 
                 Ne bucurăm să vedem că majoritatea primarilor din judeţ au înţeles să se implice constant 
pentru a schimba mentalităţi şi a îmbunătăţi problema deşeurilor din localităţile pe care le 
păstoresc,implicându-se activ în acest proiect. Nu acelaşi lucru îl putem spune despre edilii comunelor 
Jupîneşti şi Runcu care au refuzat participarea, ratând prilejul de a avea localităţi mai curate. 
 

Luna pădurii în județul Gorj 
Conform calendarului de Mediu 2016 , în perioada 15 martie-15 aprilie a fost luna Pădurii .Salariați 

ai S.J.G.D.A.S.Gorj au participat , împreună cu reprezentanți ai Ocolului Silvic Tg-Jiu  și SC Minprest SA  la 
refacerea biodiversității și îmbunătățirea calității aerului și solului prin plantarea în zona fostului zăvoi  al 
Jiului din vecinătatea cartierului Romanești și pe halda de steril a carierei Tismana I din zona Vârț, a unui 
număr de 9700 puieți salcâm , efectuând un număr de 104 zile/an. 
               Scopul acestor acțiuni ecologice a fost acela de a stimula societatea să conștientizeze rolul major 
pe care îl are patrimoniul forestier și de a oferi acesteia șansa de a lua atitudine față de defrișările masive 
ce au diminuat simțitor suprafața împădurită a țării. 

Turism montan și protecția mediului  
           Turismul este dependent de mediu  înconjurător, desfășurându-se în mediu și prin mediu, calitatea 
mediului putând favoriza sau nega activitatea turistică. 
            Ca în fiecare an, și în anul 2016,salariații S.J.G.D.A.S.Gorj au fost preocupați de repunerea în valoare, 
dezvoltarea și promovarea potențialului turistic al județului Gorj, acționând  pentru readucerea mediului 
natural  la stadiul inițial. S-au avut în vedere zonele cu flux turistic mare, prioritară  fiind zona Rânca, atât 
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în ceea ce privește conștientizarea  și responsabilizarea consumatorilor de turism montan care au prostul 
obicei de a sufoca natura cu gunoaie, cât și acțiuni efective de ecologizare. 
            Astfel în zilele de 10 și 11 august , un număr de 5 angajați ai S.J.G.D.A.S.Gorj au ștanțat în mai multe 
locuri vizibile  de pe DN 67 C Novaci-Rânca  mesajul "PĂSTRÂND CURĂȚENIA, RESPECTAȚI  NATURA'. În 
ziua de 17 august , o echipă formată din 20 angajați ai noștri au adunat  peste 500 saci cu gunoaie lăsate  
de turiștii needucați, pe ambele părți ale Transalpinei, până la intrarea în stațiune.Gunoaiele au fost 
transportate la Depozitul Ecologic Tg-Jiu cu  autospeciale al Secției Drumuri Naționale Tg-Jiu. 
            În zilele de 19 și 26 iunie, o echipă formată din 6 salariați ai noștri, a participat la verificarea și 
igienizarea traseului turistic spre Piatra Mare a Cloșanilor ( minții Mehedinți) de pe raza comunei Padeș, 
zonă de o frumusețe dumnezeiască, din păcate puțin vizitată de turiști, poate și din cauza gradului mare 
de dificultate al traseului. 
            Considerăm că prin participarea la asemenea acțiuni, am contribuit și noi într-o mică măsură la 
realizarea proiectului "Redescoperă Gorjul ", proiect propus și inclus  în programul de dezvoltare 
județeană , respectiv "Refacerea rețelei traseelor turistice montane". 
      

Socializare și educație ecologică a copiilor cu  dizabilități 
             Deși instituțional nu a existat un parteneriat scris  între S.J.G.D.A.S  și Centrul de Plasament destinat 
protecției rezidențiale a copiilor  cu dizabilități din cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru 
copilul  cu Nevoi Speciale Tg-Jiu, instituție  socială aflată  în subordinea Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția  Copilului Gorj, pe  tot parcursul anului 2016 între cele două  instituții a existat o 
colaborare fructuoasă, pe lângă scopul propriuzis de ecologizare a mediului, oferindu-le copiilor  o 
activitate de recreere, socializare  dar și de educare ecologică. 
              Astfel, în zilele de 16 și 30 martie, un număr de 46 copii au participat alături de noi la plantat puieți 
salcâm pe halda de steril de la Vârț -Rovinari. 
              Un număr de 10  salariați – bărbați ai S.J.G.D.A.S.Gorj am participat în data de 13 mai 2016 la prima 
etapă a proiectului cu tema ecologică "Mai mult verde ,mai multă veselie pentru copiii  cu dizabilități 
instituționalizați". Obiectivul proiectului  a urmărit atât amenajarea unui spațiu verde în cadrul 
Complexului de Servicii Comunitare pentru Copilul cu Nevoi Speciale Tg-Jiu pentru cei 47 copii cu 
dizabilități, cât și  derularea unor activități pe teme ecologice în comunitate, salariații noștri plantând un 
număr de 300 puieți de buxus,5 tei și 20 puieți trandafir. 
              În data 14 iulie 2016, un număr de 16 copii ne-au însoțit  la acțiunea de ecologizare și igienizare 
spații verzi din zona blocurilor ANL de la Rovinari. 
              În data de 17 august , un număr de 6 copii cu dizabilități au participat, alături de noi la acțiunea de 
ecologizare a traseului Novaci-Rânca, dezamăgiți fiind de lipsa de civilizație  a unor turiști  ce pretind că 
sunt "sănătoși", dar încântați de frumusețea locurilor și aerul curat. 
              În ziua de 24 septembrie 2016, un număr de 40 copii cu dizabilități, însoțiți de cadre didactice și 
coordonați de un angajat al nostru , au participat la curățenie în cadrul apilcației  "Let's Do It România", în 
punctele "La  Saivan " și "La Isaci " din Preajba,colectând un număr de 84 saci de 120 L deșeuri reciclabile. 
 
   Ecologizare si igienizare în Orașul  ROVINARI  
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                Serviciul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor şi a Activităţilor de Salubrizare Gorj în colaborare 
cu Primăria Orașului Rovinari  în data de 14.07.2016 au demarat un amplu proces de  ecologizare și 
igienizare spații verzi. Un număr de 20 salariați ai serviciului în frunte cu edilul Orașului Rovinari am trecut 
la cositul ierbii din  zona blocurilor ANL, adunarea deșeurilor menajere aruncate necontrolat în parcuri și 
pe zonele verzi, totodată trăgând și un semnal de alarmă pentru a-i face mai responsabili pe cetățenii 
Orașului Rovinari prin astfel de acțiuni. 
 
           Pregătire profesională 
            Pentru ridicarea nivelului de competență profesională un număr de trei angajați ai S.J.G.D.A.S.Gorj 
au participat în anul 2016 la cursuri de pregătire profesională , organizate la nivel național,astfel: 

- 2 angajați la cursul "Noutăți legislative  în managementul deșeurilor ",27-30 oct 
- 1 angajat la cursul "Utilizarea FOREXEBUG – Sistemul electronic de raportare a situațiilor 

financiare din sistemul public "  27-30 oct.  
           De asemenea , un număr de 6 angajați au participat la schimburi de experiență și conferințe 
naționale la care accentul s-a pus pe dezbaterea noilor modificări și cerințe ale legislației europene și 
naționale legate de asigurarea unui mediu sănătos și curat ,astfel: 
           - Inaugurarea proiectului "Construirea Stației de Tratare Mecano-Biologică în Oradea" 10 iunie , 3 
persoane; 
           - Conferința "Modalități practice pentru a asigura sustenabilitatea  sistemelor județene de 
management al deșeurilor " 22-25 iunie , 2 persoane; 
           - Conferința privind "Dezvoltarea capacității administrative a Ministerului Mediului ,Apelor și 
Pădurilor de a Implementa politica în domeniul managementului deșeurilor și al siturilor contaminate" – 
8 noiembrie   ,1 persoană. 
 
            Alte activități    
            Prin dispoziții ale Președintelui Consiliului Județean Gorj s-a constituit Comandamentul Județean 
de conducere și coordonare a acțiunilor de prevenire și intervenție pentru combaterea poleiului și 
înzăpezirii drumurilor județene    în iarna 2015-2016 și 2016-2017, în a cărui componență  intră și directorul  
Serviciului  Judeţean de Gestionare a Deşeurilor şi a Activităţilor de Salubrizare Gorj. 
             Salariații noștri au obligația să anunțe autoritățile locale și județene despre orice eveniment întâlnit 
pe căile rutiere județene sau comunale, din raza lor de activitate,pe timpul iernii, cum ar fi : 
polei, drumuri troienite și necurățite de utilajele de dezăpezire, accidente rutiere, mașini bolcate, etc. 
              În anul 2016 angajații Serviciului  Judeţean de Gestionare a Deşeurilor şi a Activităţilor de 
Salubrizare Gorj au făcut parte din diferite comisii și grupuri de lucru constituite la nivel județean, astfel: 
  - Comisia tehnică județeană pentru elaborarea Planului de menținere a calității aerului în județul Gorj; 
  - Comisia de monitorizare a Strategiei de dezvoltare durabilă a județului Gorj pentru perioada 2011-2020; 
  - Grup de lucru  "Un Gorj verde"; 
  - Grupul județean de lucru pentru derularea Programului Operațional pentru Ajutorarea Persoanelor 
Defavorizate. 
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X. SALVARE MONTANĂ 
În conformitate cu reglementările legale în vigoare, obiectul principal de activitate al Serviciul Public 

Judeţean Salvamont Gorj îl constituie participarea la acţiunile de prevenire a accidentelor în munţi  şi în 
mediul subteran speologic, amenajarea şi întreţinerea traseelor turistice montane, patrularea preventivă 
în zonele montane cu flux turistic mare, grad de periculozitate ridicat şi în staţiunile montane de practicare 
intensivă a sporturilor de iarnă, deplasarea de urgenţă la locul solicitat, salvarea accidentatului sau a 
bolnavului, acordarea primului ajutor medical şi transportarea acestuia la prima unitate medicală de 
specialitate.  

Acţiunile de patrulare - prevenire s-au concentrat către zonele identificate cu mare potenţial şi 
afluenţă turistică, precum şi în zonele de plai cu aşezări de sezoniere sau permanente,  astfel : 

- În zona munţilor Cerna, Mehedinţi, Godeanu s-au efectuat peste 84 de zile/om în următoarele 
perimetre de interes turistic : Cloşani,  Motru Sec , Sohodol, lac Valea Mare, valea Cernei, Izvoarele Cernei, 
Cerna Sat, pe creasta munţilor Godeanu şi pe traseele de acces/retragere din zona de crestă a munţilor  
Mehedinţi  şi a munţilor Godeanu ; 

- În zona munţilor Vâlcan s-au efectuat peste 119 de zile/om în următoarele perimetre de interes 
turistic: Lainici, valea Şuşiţei Verzi şi cea a Şuşiţei Seci, Valea Sohodolului, Valea Bâlta, lac Vâja, Tismana, 
Valea şi Plaiul Pocruia, zona de alpinism Cheile Sohodolului, perimetrele speologice  Runcu, Tismana, 
Pocruia  şi pe cele  8 trasee turistice pedestre ce pornesc din zona submontană către zona de creastă; 

- În zona munţilor Parâng şi Căpăţânei s-au efectuat 242 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 adiacente traseelor de creastă. 

 
Aceste activităţi s-au organizat la fiecare  sfârşit de săptămână  şi permanent pe perioada vacanţelor 

şcolare, în cel puţin doua locaţii diferite din munţii din Vestul, respectiv Estul judeţului, reuşindu-se  astfel  
o distribuţie judicioasă în teritoriu a echipelor de prim răspuns la intervenţie, asigurându-se astfel nu 
numai un timp de intervenţie scurt ci şi un grad de răspuns la solicitări 
de 100%.  

In cursul anului 2016 s-au realizat un număr de peste 2.000 zile 
patrulare/om, ca asistenţă în staţiunea Rânca şi în zona montană 
adiacentă cu un număr de 2-10 salvatori montani zilnic. 

 Astfel, la cabinetul medical al Baza de Intervenţie Salvamont 
de la Rânca a fost asigurată asistenţa în regim zilnic de permanenţă, 
24/24 h, în funcţie de sezon şi de afluxul de turişti din zonă, 
salvamontiştii , pe lângă activităţile specifice profesiei, acţionând şi ca echipă de prim răspuns la situaţiile 
ce necesitau prim ajutor medical produse la nivelul structurilor de primire turistică din staţiune.  

 
 
De asemenea, prin sprijinul deosebit acordat de către Consiliul Judeţean Gorj, ca răspuns 

necesităţile reale şi la cerinţele operatorilor de turism din zonă, a fost asigurată în permanenţă o 
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ambulanţă salvamont şi program non stop la cabinetul medical al  Bazei de Intervenţie Salvamont de la 
Rânca.  

În cele 9 posturi salvamont din zona submontană a judeţului asistenţa a fost asigurată zilnic astfel, 
în 4 posturi salvamont cu personal administrativ cu pregătire în oferirea de informaţii turistice şi în 5 
posturi cu personal administrativ cu pregătire în oferirea de informaţii turistice şi atestat şi ca salvator 
montan. Alături de aceştia, în weekendurile din sezonul turistic posturile salvamont au fost asigurate şi cu 
echipaje suplimentare de salvatori montani. 

În perioada de referință, salvamontiştii gorjeni au fost 
solicitaţi să intervină la un număr de 261 de evenimente în 
care au fost salvate 284 persoane. Dintre aceste evenimente, 
un număr de 259 de evenimente s-au petrecut în zona 
montană a judeţului Gorj, la două evenimente, salvatorii din 
cadrul Serviciului Public Judeţean Salvamont Gorj, fiind 
solicitaţi să intervină în afara zonei montane, la căutarea unei 
persoane dispărute în râul Jiu şi la recuperarea unei persoane 
de pe turnul CET din zona de Sud a municipiului Tg. Jiu.  

Dintre evenimentele produse în zona montană, 132 au fost accidente specifice sezonului de iarnă, 
iar 126, accidente specifice perioadei de vară, fiind înregistrate şi un număr de 3 persoane decedate, toate 
din activităţi , exclusiv turistice, desfăşurate în zona montană. 

In vederea pregătirii specifice a salvatorilor montani s-a asigurat  participarea a doi candidaţi la 
şcolile naţionale de pregătire salvamont, a unui candidat la un curs de pregătire de salvare cu elicopterul 
și s-au  organizat  lunar , pe plan local , câte una - trei  acţiuni de pregătire centralizată şi omogenizare  a 
salvatorilor angajaţi şi voluntari precum şi de atragere şi formare de noi salvatori candidaţi.  

Pe linie de salvare speologică au fost organizat două acţiuni de pregătire ce au urmărit 
recunoaşterea, acomodarea şi lucrul în mediul subteran 
speologic, precum şi omogenizarea salvatorilor în condiţiile 
de mare dificultate şi mare încărcare psihică ce apar în cazul 
unor accidente cu grad ridicat de dificultate sau cu victime 
multiple. Obiectivele pregătirii au urmărit coordonarea 
acțiunii din momentul pre-alertei până la încheierea misiunii, 
instalarea punctului de comandă exterior și a celor de 
comandă interioare, gestionarea corectă și eficientă a 

resurselor umane și materiale, evaluarea și managementul riscurilor în zona de subteran și în exterior, 
instalarea bivuacului de prim ajutor subteran, echiparea traseului de acces şi evacuare, realizarea 
dezobstrucțiilor necesare pentru acces şi evacuare, testarea de noi echipamente de transport accidentați 
și de radiocomunicații subterane, evacuarea şi proceduri de transfer al accidentaților de la echipajele de 
intervenţie în subteran către echipajele terestre salvamont, respectiv SMURD/Ambulanță, precum şi 
testarea echipamentelor de radiocomunicații și TETRA în teren variat montan. 

De asemenea, în cursul lunii septembrie am participat la exerciţiul anual  de intervenţie cu forţe 
complexe şi victime multiple organizat de către Inspectoratul Judeţean de Urgenţă al judeţului Gorj, în 
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care s-au simulat mai multe incidente într-o zonă montană cu mare aflux turistic, respectiv Cheile Olteţului 
din localitatea Polovragi.  

Salvamontiştii gorjeni au acţionat foarte bine, au dat dovadă de un înalt  profesionalism, utilizând 
tehnici adecvate de salvare şi folosind o dotare de excepţie, au demonstrat cum se intervine, aplicând 
tehnicile de salvare montană şi speologică  pentru acordarea primului ajutor medical, recuperarea şi 
salvarea unor persoane accidentat în canionul Olteţului precum şi într-una dintre galeriile  peşterii 
Polovragi.  

În cadrul procesului de pregătire și perfecționare profesională doi 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 Bulgaria, tot doi 
salvatori gorjeni participând la Congresul Federaţiei Internaţionale a Patrulelor 
pe Pârtiile de Schi desfăşurat la Passo del Tonale din Italia, acţiune la care 
delegaţia ţării noastre a fost condusă de directorul Salvamont Gorj, membru în 
Bordul Executiv la acestui important for internaţional.  

De asemenea, în baza relaţiilor de colaborare cu echipe similare din ţările 
cu mare tradiţie în salvarea  montană  patru salvatori alpini din cadrul 
Serviciului Public Judeţean Salvamont Gorj au participat gratuit, în cursul lunii 
februarie,  la un curs cu participare multinaţională de pregătire şi perfecţionare 
în  salvarea pe pârtiile de schi organizat de către salvatorii  montani din Serbia. 

Din anul 2016 în cadrul Serviciului Public Judeţean Salvamont Gorj a 
început pregătirea unui echipaj de intervenţie la avalanşe, salvator 
montan/câine, pregătirea fiind asigurată prin instructorii Comisie de câini 
de avalanşe din cadrul Asociaţiei Naţionale a Salvatorilor Montani din 
România, precum şi prin trei stagii de pregătire internaţională în Italia, 
Bulgaria şi Norvegia. Rezultatele obţinute şi confirmate în urma acestor 
etape intense de pregătire ne asigură toate premisele să afirmăm că în 

testele finale de atestare ce vor fi susţinute în iarna anului 2017 , echipajul de intervenţie va obţine 
acreditarea necesară.  

Anul 2016 a fost şi primul an în care în Romania s-a introdus procesul de 
acreditare a serviciilor salvamont şi de certificare a formaţiilor salvamont, proces de 
evaluare realizat de către Asociaţia naţională a salvatorilor Montani, Consiliul 
Naţional al Serviciilor Publice Salvamont şi Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă 
din cadrul Ministerului de Interne, Serviciul Public Judeţean Salvamont Gorj primind 
acreditarea necesară şi certificarea capacităţii operative de intervenţie a celor patru 
formaţii de salvare montană din structura operaţională Parâng, Vâlcan, Cerna şi Gorj. 
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Starea marcajelor si a traseelor turistice este bună, traseele turistice pedestre au fost verificate la 
ieşirea din iarnă, au fost refăcute potecile, podeţele şi marcajele , pe majoritatea traseelor fiind montate 
noi săgeţi indicatoare, iar zonele expuse pericolului formării de avalanşe  au fost  semnalizate şi marcate 

corespunzător cu panouri de avertizare. De asemenea, au fost montate panouri 
indicatoare şi de promovare turistică în principalele zone turistice sau căi de acces 
către acestea , în Polovragi – parcare peșteră , post salvamont, parcare mănăstire, 
Baia de Fier , Pleșa , Schela, Stănești , Tismana, Padeș lângă posturile Salvamont, 
Runcu – valea Susenilor și Cheile Sohodolului , Tismana – parcare mănăstire, Cerna 
Sat – zona Cheilor Corcoaia.  

Trebuie menționată acțiunea de remarcare a masivului Parâng, acțiune 
realizată și cu sprijinul studenţilor din cadrul universităţii “Constantin Brâncuşi” din 
Târgu Jiu şi a membrilor clubului “TrixBike”, prilej cu care am continuat 

implementarea  sistemului, unic în România,  de înregistrarea a fiecărui stâlp de marcaj cu un cod prin 
care salvatorii montani pot afla imediat coordonatele GPS ale locației evenimentului, fapt ce permite  
orientarea rapidă a echipajelor de salvamontiști indiferent dacă acționează terestru sau aero. Marcaje au 
mai fost realizate şi în masivul Godeanu , în masivul Vâlcan,  precum şi în Piatra Cloşanilor din munţii 
Mehedinţi, zonă în care traseul turistic este  echipat şi cu cabluri pentru asigurarea unei mai bune protecţii 
a turiştilor.  

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 2016,  asigurându-se asistenţa salvamont pentru etapele de 
Campionat Naţional de automobilism, viteza pe traseu montan organizat pe Transalpina, zona Novaci, o 
competiţie de  auto OffRoad în comuna Runcu,  o etapă de campionat naţional de buggye organizat pe 
circuitul de la Tg.Jiu/Preajba, acţiuni la care Consiliul Judeţean a fost partener în organizare. De asemenea 
fost asigurată organizarea şi asistenţa salvamont la două competiţii locale de schi alpin, menite în principal 
să popularizeze acest sport şi zona turistică Rânca,  „Cupa Sănătăţii” – împreună cu Spitalul Judeţean Tg. 
Jiu şi Cupa „Rotary”. 

De asemenea, pentru promovarea potenţialului turistic al judeţului, am participat în stand comun 
cu alte instituţii din cadrul Consiliului Judeţean Gorj la Târgul de 
Turism la Olteniei.   

In colaborare cu instituţiile de învăţământ din judeţ au 
fost organizate 11 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 16 unităţi de învăţământ şcolar 
şi universitar din judeţul Gorj.  

De asemenea, cu ocazia evenimentelor organizate cu prilejul „Zilei Copilului”, „Zilelor Oraşului” şi 
„Zilelor turismului Gorjean”, am susţinut acțiuni de prezentare de echipamente şi mijloace de intervenţie 
specifice activităţii,  în Piaţa Prefecturii din Târgu Jiu, precum şi mult apreciata,  de către mici, tiroliană. 
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În vederea prevenirii accidentelor pe domeniile 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. Aceeaşi analiza de securitate a fost efectuată şi pentru noua atracţie a zonei 
Rânca , „Parcul de aventură” 

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 am acordat sprijin în realizarea unor emisiuni radio/TV şi a unor articole în presa scrisă 
cu caracter  promoţional al potenţialului turistic al judeţului Gorj cu următoarele posturi de televiziune şi 
radio : TVR 1, TVR 2, TVR Internaţional, TVR Cultural, TVR Craiova, Antena 1, PRO TV, Realitatea, Radio 21, 
Radio Craiova, Radio România Internaţional, etc., continuându-se colaborarea cu studioul teritorial de 
radio „ Radio Oltenia” în baza căreia, săptămânal, în fiecare zi de vineri, am beneficiat  gratuit de un spaţiu 
de emisie  pentru a promova destinaţii turistice din judeţul Gorj. 

Dotarea echipelor de salvatori a fost  corespunzătoare  
intervenţiei în orice tip de accident montan, în acest an, 
continuându-se implementarea sistemului de intervenţie 
salvamont la nivelul judeţului, prin concentrarea a patru nuclee 
de salvatori, în Rânca şi Polovragi pentru partea de Est a 
judeţului,  Târgu Jiu şi Padeş pentru partea centrală şi cea de Vest 
a zonei montane, nuclee dotate cu maşini de intervenţie, ATV şi 
echipamentele de salvare necesare astfel încât timpii de reacţie 
şi răspuns la evenimentul montan să fie cât mai mici, la Târgu Jiu 
şi Rânca fiind dislocate cele două ambulanţe salvamont, special 
pregătite şi dotate pentru intervenţia în teren montan variat. 

In cadrul activităţii nu au existat probleme disciplinare, absențe nemotivate, nerespectări ale 
codului de conduită profesională sau accidente de muncă.   

Activitatea financiar-contabilă  s-a desfăşurat bine pe toate cele trei capitole bugetare , personal , 
materiale şi investiţii,  realizându-se o execuţie bugetară de 96,48 %. 

Structura operaţională de intervenţie pentru salvarea montană a celor patru formaţii de intervenţie 
a fost asigurată cu 16 salvatori montani profesionişti şi 10 salvatori voluntari, alături de care, la acţiunile 
de patrulare, pregătire sau chiar la intervenţii de salvare cu grad mai redus de dificultate şi periculozitate, 
aflându-se în permanenţă 3-4 candidaţi aflaţi în etapele iniţiale de formare.  

Pentru anul 2017 se va urmări dezvoltarea nucleelor de prim răspuns la evenimentul montan în 
posturile salvamont din Polovragi, Runcu şi Padeş, dotare cu mijloace salvare, intervenţie şi de deplasare, 
maşină de teren sau ATV, astfel încât personalul de aici să poate interveni, după caz, ca echipă de prim 
răspuns la eveniment, din primul moment al alarmării până la sosirea echipelor de salvatori din bazele din 
Târgu Jiu sau Rânca, sau chiar ca echipaj capabil să soluţioneze cazul fără resurse de sprijin. 

De asemenea, se va continua colaborarea cu instituţiile de învăţământ din judeţ privind educaţia 
montană în rândul copiilor şi tinerilor, asigurându-se  asistenţă de specialitate necesară pe perioada  
desfăşurării acţiunilor.   
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Pe plan naţional  în funcţie de priorităţile activităţii se va asigura participarea la acţiunile de 
pregătire/perfecţionare şi testare/autorizare a salvatorilor alpini  şi salvatorilor speologi,  iar pe plan 
internaţional se va continua colaborarea cu  partenerii tradiţionali ai echipei şi se va încerca, în limita 
bugetului, participarea la acţiunile internaţionale la care membrii Serviciului Public Județean Salvamont 
Gorj  vor fi invitaţi. 

Traseele turistice montane vor fi verificate şi întreţinute în permanenţă și se va demara acţiunea de 
întocmire a documentaţiei necesare pentru omologarea 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. 

Tot pentru anul viitor, Serviciului Public Judeţean Salvamont Gorj va depune documentaţia de 
acreditare ca structură de formare profesională pentru stagiul de aspirant la profesia de salvator montan 

În anul 2016, directorul Serviciului Public Judeţean Salvamont Gorj a fost ales preşedinte al 
Asociaţiei Naţionale a Salvatorilor Montani din România , asociaţie de utilitate publică desemnată să 
asigure emiterea de norme în salvarea montană şi Autoritate Competentă în formarea profesională a 
salvatorilor montani. 

Considerăm ca a fost un an bun pentru activitatea de salvare montană la nivelul judeţului Gorj, în 
care, la fel ca întotdeauna,  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. INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ 

I. INTRODUCERE 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”Lt. col. Dumitru Petrescu” al Judeţului Gorj este 

serviciul public deconcentrat din subordinea I.G.S.U. care funcţionează în baza prevederilor legale privind 
managementul situaţiilor de urgenţă din România.  
 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”Lt. col. Dumitru Petrescu” al Judeţului  Gorj s-a înfiinţat 
la data de 15.12.2004, în baza Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr.I/0621 din 01.12.2004 
prin unificarea Grupului de Pompieri ”Lt. col. Dumitru Petrescu” al Judeţului Gorj cu Inspectoratul de 
Protecţie Civilă al Judeţului Gorj, acesta fiind reorganizat în anul 2011, în anul 2013 şi în anul 2016. 
 Inspectoratul reprezintă structura specializată din cadrul sistemului judeţean de management al 
situaţiilor de urgenţă, destinat să execute misiuni de prevenire, monitorizare şi gestionare a situaţiilor 
de urgenţă în zona de competenţă, reprezentată de teritoriul judeţului Gorj şi două localităţi din judeţul 
Mehedinţi (com. Broşteni şi Floreşti). Activitatea inspectoratului este coordonată de prefect şi condusă de 
inspectorul şef. 

 Analiza activităţii unităţii reflectă modul de îndeplinire a atribuţiilor componentelor 
organizatorice existente până la data de 31.12.2016, dată la care unitatea a fost reorganizată. Obiectivul 
general al instituţiei nu a fost schimbat, prevenirea, monitorizarea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă în 
zona de competenţă reprezentând în continuare principalele atribuţii ale I.S.U. Gorj. 
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Prin reorganizarea unităţii avem convingerea că aceasta îşi va îmbunătăţi performanţa, iar  
calitatea activităţilor de prevenire, pregătire şi răspuns în situaţii de urgenţă se va ridica la standardele de 
exigenţă existente în Uniunea Europeană.    

 
II. OBIECTIVE INSTITUŢIONALE 
În conformitate cu prevederile Programului de Guvernare 2013-2016, direcţiile de acţiune ale 

Ministerului Afacerilor Interne şi Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, în contextul viziunii 
“România – un loc mai sigur şi o naţiune pregătită”, activitatea inspectoratului a vizat îndeplinirea 
următoarelor obiective: 

1. Creşterea continuă a gradului de siguranţă al cetăţeanului atât în mediul rural cât şi în 
mediul urban, promovarea campaniilor de educaţie preventivă şi comportare în situaţii de 
urgenţă;  

2. Elaborarea, promovarea şi implementarea unor programe privind pregătirea profesională, 
creşterea calităţii vieţii personalului în vederea consolidării statutului pompierului, prin 
folosirea eficientă a resurselor alocate; 

3. Îmbunătăţirea permanentă a performanţelor instituţiei, precum şi implicarea şi 
responsabilizarea comunităţilor în gestionarea situaţiilor de urgenţă; 

4. Modernizarea structurilor inspectoratului ca element de bază al SNMSU şi creşterea   
eficienţei   activităţilor   pentru   soluţionarea   situaţiilor   de   urgenţă,  prin îmbunătăţirea 
dotării cu utilaje moderne şi perfecţionarea profesională a personalului; 

 
III. MANAGEMENTUL RESURSELOR INSTITUŢIONALE 
1. ASIGURAREA RESURSELOR UMANE 

Managementul resurselor umane la nivelul I.S.U.J Gorj a avut ca scop principal recrutarea, 
selecţionarea, încadrarea, formarea profesională şi aprecierea/evaluarea performanţelor 
profesionale ale personalului I.S.U.J Gorj. 

La data de 31.12.2016 încadrarea cu personal a I.S.U.J. Gorj este de 98%, iar media de vârstă 
este de aproximativ 39,3 ani. 

În anul 2016, 20 de cadre militare (4 ofiţeri  şi 14 subofiţeri) au trecut în rezervă ca urmare a 
îndeplinirii condiţiilor de pensionare, iar 1 ofiţer şi 1 subofiţer ca urmare a clasării medicale. 

Una dintre direcţiile de acţiune în domeniul resurselor umane o constituie 
pregătirea/specializarea personalului inspectoratului prin programe de pregătire, în special prin 
cursuri. Astfel, în anul 2016, un număr de 65 cadre reprezentând 12% din personalul inspectoratului 
au participat la cursuri în domeniile: 

- managementului situaţiilor de urgenţă; 
- acordării primului ajutor calificat; 
- specializării comunicaţii şi date cu caracter personal; 
- specializării pentru personalul pe linii de tradiţie; 
- specializării în domeniul pirotehnic; 
- curs barcagii. 

Ţinând cont de noile provocări şi necesităţi instituţionale, resursa umană trebuie să răspundă 
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printr-un proces de adaptare succesivă, fapt pentru care principala acţiune în domeniul resurselor 
umane în anul 2016 a fost gândirea şi punerea în practică a unei noi viziuni privind utilizarea resurselor 
umane, lucru materializat prin reorganizarea I.G.S.U, a inspectoratelor judeţene pentru situaţii de 
urgenţă şi implicit a I.S.U. Gorj. 

Una dintre direcţiile de acţiune la nivelul IGSU şi ISUJ Gorj în anul 2016 a fost utilizarea 
resurselor financiare şi materiale în scopul dotării inspectoratului cu autospeciale şi mijloace de 
intervenţie ale căror performanţe să-şi pună amprenta pe reducerea timpului de răspuns, creşterea 
calităţii intervenţiilor şi în final realizării unui grad mai ridicat de protecţie a cetăţenilor şi comunităţii 
în situaţii de urgenţă. 

2. ASIGURAREA RESURSELOR LOGISTICE 
În ceea ce priveşte înzestrarea cu autovehicule pe parcursul anului 2016, unitatea a fost dotată 

cu următoarele echipamente: 
- echipamente achiziţionate prin Programul Operaţional Regional în cadrul proiectului „Optimizarea 
capacităţii de intervenţie în situaţii de urgenţă în regiunea Sud- Vest Oltenia”, de către Asociaţia de 
Dezvoltare Sud- Vest Oltenia împreună cu Consiliul Judeţean Gorj: 

• O autospecială complexă de intervenţie, descarcerare şi acordare a primului ajutor calificat – 
FRAP intrată în dotarea Gărzii de Intervenţie nr. 1 Tg-Jiu – Detaşamentul de Pompieri Tg-Jiu. Prin 
dotarea inspectoratului cu această autospecială s-a îmbunătăţit timpul de răspuns la intervenţii 
în raionul de intervenţie al Detaşamentului de Pompieri Tg-Jiu, crescându-se gradul de siguranţă 
al cetăţeanului atât în mediul rural cât şi în mediul urban. 

• Un autovehicul cu şenile/roţi tip UTV, cu capacitate mărită de trecere, intrată în dotarea Gărzii 
de Intervenţie nr. 1 Tg-Jiu – Detaşamentul de Pompieri Tg-Jiu. Aceasta este utilizată pentru 
salvarea persoanelor din zone greu accesibile, fiind capabilă să transporte echipajul şi materialele 
necesare la locul intervenţiei datorită şenilelor, tracţiunii 8x8 şi a capacităţii de a se deplasa pe 
apă, având capacitatea de a se transforma în vehicul amfibiu. Capacitatea de transport este de 6 
persoane pe uscat şi 4 pe apă putând transporta totodată şi o victimă pe targă. 

- Echipamente achiziţionate în cadrul programului E.R.S.L. II de către IGSU: 
• Autospecială transport efective pentru intervenţie 16+1 locuri (microbuz);  
• Autocamion transport materiale la interventie; 
• Autospeciala cu echipament specific pentru transport scafandrii la intervenţie; 
• Autospeciala de stingere cu apă şi spumă de capacitate medie - 5000 litri; 
• Motopompa remorcabilă de mare capacitate; 
• Compresor pentru încărcarea buteliilor cu aer comprimat. 

- Echipamente achiziţionate în cadrul programului E.R.S.L. I de către IGSU: 
• Ambarcaţiune de intervenţie şi salvare cu chilă rigidă şi borduri moi (RIB) – 1 buc.; 
• Ambarcaţiune de salvare din aluminiu cu motor – 2 buc; 
• Motopompă transportabilă – 4 buc.; 
• Ham cu vestă de salvare integrată – 10 buc.; 
• Cange telescopică din aluminiu – 15 buc.; 
• Complet de scufundare tip umed (izoterm) – 1 buc.; 
• Complet de scufundare tip uscat (etanş) – 1 buc; 
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• Proiector de suprafaţă – 3 buc; 
• Balize cu dispozitiv luminos– 3 buc; 
• Saulă 100 m cu diametru 10 mm – 3 buc; 
• Saulă 100 m cu diametru 15 mm – 3 buc. 

Unitatea noastră este dotată cu un număr de 19 autospeciale de lucru cu apă şi spumă (4 fiind 
în rezervă), vechimea acestora fiind astfel: 7 autospeciale între 0-5 ani, 3 autospeciale între 5-10 ani, 
2 autospeciale între 10-15 ani, 3 autospeciale între 20-30 ani, 4 autospeciale între 30-40 ani. 

În acest an, o atenţie deosebită s-a acordat menţinerii în stare de funcţionare a tehnicii de 
intervenţie şi transport prin executarea la timp şi de calitate a  tuturor lucrărilor de întreţinere 
planificate, urmărindu-se în permanenţă reducerea timpului de imobilizare a tehnicii la care au apărut 
defecţiuni, în scopul menţinerii la un nivel ridicat a capacităţii de intervenţie a unităţii. 

 
3. ASIGURAREA RESURSELOR FINANCIARE 
În perioada 01.01-31.12.2016  din bugetul de cheltuieli aprobat pe anul 2016 au fost alocate 

credite bugetare în valoare de  28.384.216 lei pe capitole şi titluri bugetare. Comparativ cu aceeaşi 
perioadă a anului 2015 când au fost alocate credite bugetare în valoare de 28.095.481 lei pe capitole şi 
titluri bugetare,  rezultând o majorare în anul 2016 de 1 %.                                                                                            

 Execuţia bugetară s-a realizat în proporţie de 99,99%. 
Direcţia de acţiune pentru anul 2017 este respectarea disciplinei financiare. 

 
 
IV. REALIZĂRI ÎN DOMENIUL PROPRIU DE COMPETENŢĂ 
 
A. ACTIVITATEA STRUCTURILOR OPERATIVE DE INTERVENŢIE  

Structurile de intervenţie au acţionat pentru planificarea, organizarea, pregătirea şi 
conducerea unitară a misiunilor de intervenţie ale subunităţilor inspectoratului, precum şi pentru 
coordonarea operativă a celorlalte componente ale Sistemului Judeţean de Management al Situaţiilor 
de Urgenţă. 

În ultimii 7 ani I.S.U. Gorj a intervenit şi a participat la 16704 misiuni, din analiză observându-

lei28,095,481 lei28,384,216 

Alocare de Credite Bugetare
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se o creştere anuală începând cu anul 2014 a numărului total de misiuni, media fiind de aproximativ 
2386 pe an.   

  
 

În anul 2016 forţele inspectoratului au fost solicitate la 5021 situaţii de urgenţă, de aproximativ 
14 ori/zi, faţă de 3271 în anul 2015 ceea ce reprezintă o creştere cu 22%. 

Echipajele SMURD din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Lt.col.Dumitru Petrescu" 
al judeţului Gorj au intervenit în anul 2016 la 2779 acţiuni de prim-ajutor medical de urgenţă şi 
descarcerare faţă de 2446 în anul 2015 reprezentând o creştere de 14%.   

Forţele de intervenţie ale inspectoratului au mai fost alertate în alte 183 situaţii din care: în 81 
cazuri – forţele au fost întoarse din drum, în 85 cazuri – deplasarea a fost fără intervenţie,iar 17 situaţii s-
au dovedit a fi alerte false. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Notă: - Alte situaţii de urgenţă (misiuni pirotehnice, alunecări de teren, fenomene meteo periculoase, 

înlăturarea  efectelor inundaţiilor, avarii la utilităţi publice, etc). 
 - - Acţiuni pentru protecţia comunităţilor (alte intervenţii, protecţia mediului, salvări de animale, etc). 

- - Asistenţă persoane (degajări de persoane în urma exploziilor, prăbuşirii sau accidentele de muncă şi 
rămase blocate în apartament, ascensor, la înălţime, etc.) 

În anul 2016 echipajele SMURD din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă 
"Lt.col.Dumitru Petrescu" al judeţului Gorj au fost alertate pentru: 
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• 2865 acţiuni de prim-ajutor medical de urgenţă şi descarcerare, dintre care: 
- 2779 intervenţii (2759 solicitări pentru ajutor medical de urgenţă, 15 intervenţii la 

descarcerare la accidente rutiere, 5 asistenţa persoanelor); 
- 48 acţiuni au fost deplasări fără intervenţie; 
- 34 intervenţii la care forţele au fost întoarse din drum; 
- 4 alerte false. 

În ceea ce priveşte cazuistica solicitărilor pentru ajutor medical de urgenţă, situaţia se prezintă 
astfel: 1422 (51,54%) pentru afecţiuni medicale; 265 (9,60%) pentru probleme neurologice, psihiatrice; 
580 (21,02%) pentru traumatisme; 147 (5,33%) pentru intoxicaţii, 198 (7,18%) pentru afecţiuni cardiace, 
113 (4,10,%) pentru ajutor medical în caz de accident rutier, 19 (0,69%) victime găsite în stop cardio-
respirator,  6 (0,22%) persoane găsite decedate, 7 (0,25%) arsuri şi 2 (0,07%) alte afecţiuni.  

 
   

În timpul intervenţiilor din primele doisprezece luni ale anului 2016 comparativ cu primele 
doisprezece luni  ale anului 2015: 

- au fost salvate 67 persoane (55 adulţi şi 12 copii) faţă de 37 persoane (33 adulţi şi 4 copii). 
- pe timpul acţiunilor de ajutor medical de urgenţă şi descarcerare au fost asistate 2841 persoane 

(2612 adulţi şi 229 copii); 
- au fost protejate bunuri şi instalaţii în valoare de 25.458.700 lei, faţă de 17.588.500 lei în 2015 

înregistrându-se o creştere de 44,74 %; 
- pagubele produse au fost estimate la 2.424.220 lei, faţă de 2.627.025 lei în 2015,  înregistrându-

se o scădere cu 7,71%. 
 
ACTIVITĂŢI DE PLANIFICARE, PREGĂTIRE, ORGANIZARE, CONDUCERE ŞI DESFĂŞURARE A 

ACŢIUNILOR DE INTERVENŢIE 
Pentru organizarea acţiunilor de intervenţie au fost planificate şi desfăşurate la nivelul 

Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Gorj 4 exerciţii complexe cu forţe şi mijloace în 
teren (EXFT),  după cum urmează: 

 EXFT: În vederea îndeplinirii misiunilor specifice în situaţia producerii unui incendiu izbucnit la 
Staţia de compresoare Bulbuceni, desfăşurat în data de 29.03.2016; 

 EXFT: În vederea îndeplinirii misiunilor specifice în situaţia producerii unui incendiu izbucnit la 
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fondul forestier aparţinând Ocolului Silvic Polovragi, desfăşurat în data de 30.06.2016;   
 EXFT: În vederea antrenării structurilor  de intervenţie pentru  îndeplinirea misiunilor specifice în 

situaţia producerii unor inundaţii la Barajul Vâja Clocotiş, desfăşurat în data de 18.08.2016; 
 EXFT: În vederea îndeplinirii misiunilor specifice în situaţia producerii unui cutremur urmat de 

incendiu la Colegiul Naţional Tudor Vladimirescu, desfăşurat în data de 31.10.2016. 
 La nivelul subunităţilor din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Gorj s-

au organizat exerciţii interne, după cum urmează: 
- Detaşamentul de Pompieri Tg-Jiu: 13 exerciţii cu forţe în teren şi 4 exerciţii de conducere fără 

acţiune în teren; 
- Detaşamentul de Pompieri Motru: 24 exerciţii cu forţe în teren; 
- Secţia de Pompieri Turceni: 22 exerciţii cu forţe în teren. 
În total, în cursul anului 2016, la  nivelul ISU Gorj s-au desfăşurat 63 de exerciţii cu forţe în teren 

şi 4 exerciţii de conducere fără acţiune în teren. 
 
B. ACTIVITATEA DE PREVENIRE 
Activitatea de prevenire a fost planificată şi desfăşurată conform prevederilor O.M.A.I. nr. 89 din 

08 iulie 2013 pentru aprobarea „Regulamentului de planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare a 
activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă” şi a Planului cu activităţile de prevenire pentru anul 2016 
nr. 2.143.005 din 05.01.2016, în scopul preîntâmpinării, reducerii sau eliminării riscurilor de producere a 
situaţiilor de urgenţă pentru îndeplinirea principalelor obiective. 

În activitatea desfăşurată s-a urmărit, în mod prioritar, asigurarea măsurilor de apărare 
împotriva incendiilor la gospodăriile populaţiei, la clădirile publice şi cu aglomerări de persoane din 
domeniul ocrotirii sănătăţii, turismului, educaţiei, cultelor, precum şi la operatorii economici cu grad 
ridicat de pericol care desfăşoară activităţi în care sunt implicate substanţe periculoase, la cele din 
domeniul silvic, exploatarea şi prelucrarea lemnului, industriei petroliere, agriculturii şi alimentaţiei. 

Analiza modului în care activitatea de prevenire şi-a atins obiectivele stabilite  
1. Activitatea de avizare-autorizare 

 Pe parcusul anului 2016 cadrele inspecţiei au analizat un număr de 417 documentaţii în vederea 
emiterii avizelor şi/sau autorizaţiilor de specialitate, faţă de 464 în 2015, reprezentând o scădere cu 
10,13%. 
           În urma verificărilor au fost eliberate 270 avize faţă de 181 în 2015, reprezentând o creştere cu 
49,2%, din care: 175 avize de securitate la incendiu faţă de 109 în 2015, reprezentând o creştere cu 
60,55%, 0 avize de protecţie civilă faţă de 1 în 2015, 82 avize pentru transportul deşeurilor periculoase 
faţă de 59 în 2015, reprezentând o creştere cu 39%, un aviz pentru planuri de urgenţă internă faţă de 2 în 
2015, reprezentând o scădere cu 50%, 12 avize la planuri de evacuare în situaţii de urgenţă faţă de 10 în 
2015, reprezentând o creştere cu 20% şi 122 autorizaţii şi acorduri faţă de 119 în 2015, reprezentând o 
creştere cu 2,5%, din care: 98 autorizaţii de securitate la incendiu faţă de 97 în 2015, reprezentând o 
creştere cu 1,03% şi 24 acorduri de securitate la incendiu pentru organizarea şi desfăşurarea jocurilor de 
artificii faţă de 19 în 2015, reprezentând o creştere cu 26,3%. 
 Din cauza nerespectării normelor, normativelor şi a legislaţiei în vigoare în domeniul proiectării şi 
realizării construcţiilor, au fost respinse 25 de cereri de eliberare a avizului de securitate la incendiu faţă 
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de 165 în 2015, reprezentând o scădere de peste 6 ori, 2 cereri de eliberare a avizului de protecţie civilă 
faţă de 8 în 2015, reprezentând o scădere de 4 ori şi 22 de cereri de eliberare a autorizaţiilor de securitate 
la incendiu faţă de 12 în 2015, reprezentând o creştere cu 83,33%. 

2. Activitatea de control  
Activitatea de control a fost concretizată prin planificarea şi executarea unui număr de 1492 

controale de prevenire faţă de 1151 în 2015, reprezentând o creştere cu 29,62%. 
Se observă o creştere a numărului de controale cu 29,63% faţă de anul 2015, acest lucru 

datorându-se faptului că în anul 2016 au fost executate acţiuni de control la instituţiile publice care au 
organizat secţii de votare atât pentru alegerile locale, cât şi pentru alegerile parlamentare. 

Cu ocazia activităţilor de control au fost constatate 5420 nereguli şi deficienţe de natură 
organizatorică şi tehnică faţă de 4217 în 2015, reprezentând o creştere cu 28,5%. Pe timpul controalelor 
au fost aplicate un număr de 3821  sancţiuni contravenţionale, faţă de 2614 în 2015, reprezentând o 
creştere cu 46,17%, din care 3243 avertismente faţă de 2014 avertismente în 2015, reprezentând o 
creştere cu 61%, precum şi  578 amenzi contravenţionale faţă de 600 în 2015, reprezentând o scădere cu 
3,67%, în cuantum de 303.000 lei faţă de 605.700 lei în 2015, reprezentând o scădere cu 49,97%. 

În ceea ce priveşte sancţiunile contravenţionale aplicate, se observă creşterea numărului total 
al acestora faţă de anul 2015, creşterea numărului avertismentelor, dar şi scăderi ale numărului 
amenzilor şi cuantumului acestora.  

 
3. Exerciţii de alarmare şi evacuare 
Pe timpul controalelor au fost desfăşurate 1077 exerciţii de alarmare în caz de incendiu faţă de 

875 în 2015, reprezentând o creştere cu 23,1%, precum şi 347 exerciţii de alarmare în situaţii de protecţie 
civilă faţă de 401 în 2015, reprezentând o scădere cu 13,46%. 

4. Servicii voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă 
Pe timpul controalelor la servicii au fost organizate şi desfăşurate 73 de exerciţii şi aplicaţii cu 

serviciile voluntare faţă de 72 în 2015, reprezentând o creştere cu 1,4% şi 21 de exerciţii şi aplicaţii cu 
serviciile private pentru situaţii de urgenţă faţă de 22 în 2015, reprezentând o scădere cu 4,5%. 

5. Activitatea de informare preventivă 
Pe parcursul anului 2016 activitatea de informare preventivă a populaţiei cu privire la riscurile 

existente şi modul de comportare în cazul producerii unor situaţii de urgenţă a fost concretizată prin 
întocmirea şi editarea a 2 reviste (Protecţia Civilă şi Pompierii Gorjeni) la fel ca şi în anul 2015, 2 materiale 
video la fel ca şi în anul 2015, 6 materiale şi articole preventive faţă de 5 în 2015, reprezentând o creştere 
cu 20%, un pliant faţă de 4 în 2015, reprezentând o scădere cu 75%, participarea la 10 emisiuni radio faţă 
de 8 în 2015, reprezentând o creştere cu 25% şi 3 emisiuni TV faţă de 6 în 2015, reprezentând o scădere 
cu 50%. 

Au mai fost organizate şi desfăşurate 1540 de activităţi de infomare preventivă pe timpul şi 
respectiv în afara controalelor, cu ocazia Zilelor Protecţiei Civile şi Pompierilor din România, Zilei Informării 
Preventive – Marţi 13, Zilei Internaţionale pentru Reducerea Riscului de Dezastre, cu ocazia programului 
extraşcolar „Să ştii mai multe, să fii mai bun”, pe timpul vacanţei de vară în taberele de agrement din 
judeţ, etc. 

6. Activitatea de pregătire a populaţiei  

 



Consiliul Județean Gorj             Raportul Președintelui 2016 
 

 

223 

Activitatea de pregătire a populaţiei în domeniul situaţiilor de urgenţă s-a desfăşurat conform 
„Planului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă pe anul 2016” aprobat cu Ordinul prefectului 
judeţului Gorj nr. 40 din 01.02.2016, prin cursuri organizate de Centrul Naţional de Perfecţionare a 
Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă – Ciolpani, Centrul Zonal de Pregătire pentru 
Protecţie Civilă din Craiova şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Lt.col. Dumitru Petrescu” al 
judeţului Gorj, precum şi prin convocări, instructaje, aplicaţii, exerciţii şi concursuri. 

Astfel, pe parcursul anului 2016 au fost organizate şi s-au desfăşurat 23 de exerciţii de alarmare 
publică, 14 convocări şi instructaje de pregătire cu persoanele cu atribuţii în managementul situaţiilor de 
urgenţă de la nivelul judeţului, 3 exerciţii de testare a planurilor de urgenţă externă la operatorii economici 
ale căror activităţi prezintă pericole de accidente majore, 2 concursuri pentru pregătirea elevilor precum 
şi etapa judeţeană a concursurilor profesionale ale serviciilor voluntare/private pentru situaţii de urgenţă. 
 7. Alte activităţi 
 - Soluţionarea petiţiilor şi sesizărilor 

În decursul perioadei analizate au fost înregistrate 62 de petiţii şi sesizări adresate unităţii, 
privind nerespectarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor şi protecţiei civile faţă de 29 în 2015, 
reprezentând o creştere de peste 2 ori. 

- Îndrumare cercuri elevi 
Au fost îndrumate 22 de cercurji de elevi „Prietenii pompierilor” faţă de 37 în 2015, reprezentând 

o scădere cu 40,5%, precum şi  23 de cercuri „Cu viaţa mea, apăr viaţa” faţă de 56 în 2015, reprezentând 
o scădere cu 58,93%. 
 

V. SUPORTUL DECIZIONAL 
În cursul anului 2016, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Gorj a procedat la 

întocmirea/actualizarea unor documente care să faciliteze adoptarea de decizii optime în timp scurt în 
situaţia manifestării unor tipuri de risc generatoare de situaţii de urgenţă. 

În acest sens, s-au luat măsuri pentru reanalizarea, actualizarea şi completarea „Schemei cu 
riscurile teritoriale din zona de competenţă a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Gorj” 
nr. 82004/OP din 07.04.2016 şi implicit a „Planului de analiză şi acoperire a riscurilor” nr. 82008/OP din 
22.04.2016 prin întocmirea unei noi anexe cu „Situaţia obiectivelor sursă de risc social din judeţul Gorj” 
nr. 82083/OP din 16.08.2016. 

Având în vedere numărul ridicat al tunelurilor feroviare pe teritoriul judeţului Gorj cât şi accesul 
dificil al forţelor de intervenţie în zonele în care sunt dispuse acestea, pentru asigurarea unei intervenţii 
oportune, cu eficienţă maximă şi a adoptării de decizii cu celeritate, în strânsă legătură cu situaţia din 
teren, ISU Gorj a procedat la întocmirea „Concepţiei de acţiune a Inspectoratului pentru Situaţii de 
Urgenţă al Judeţului Gorj pentru intervenţia la tunelurile de cale ferată” nr. 82086/OP din 24.08.2016. 

De asemenea, pentru suportul decizional în gestionarea situaţiilor de urgenţă de amploare şi 
intensitate deosebită, a fost întocmit „Registrul de Capabilităţi al Judeţului Gorj” prin introducerea în 
aplicaţia RO-RISK a datelor din „Formularele privind capabilităţile existente în locaţiile structurii 
teritoriale” completate de instituţiile existente în judeţul Gorj. 

În ceea ce priveşte planurile şi procedurile existente, s-au luat măsuri pentru actualizarea: 
- Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor nr. 82008/OP din 22.04.2016; 
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- Schemei cu Riscurile Teritoriale din zona de competenţă a Inspectoratului pentru Situaţii de 
Urgenţă al Judeţului Gorj nr. 82004/OP din 07.04.2016; 

- Planului Judeţean de Protecţie împotriva incendiilor la fondul forestier nr. 2145011 din 
24.06.2016; 

- Planului de măsuri pentru atenuarea efectelor temperaturilor ridicate asupra populaţiei; 
- Planului de măsuri al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă pentru perioada sezonului 

rece 2016-2017 nr. 2145021 din 20.10.2016; 
- Procedurilor existente la nivelul Centrului Operaţional, în funcţie de necesităţi, acestea fiind în 

număr de 60. 
Pentru evaluarea situaţiilor de urgenţă produse pe teritoriul judeţului Gorj, precum şi pentru 

stabilirea unor măsuri şi acţiuni specifice pentru gestionarea acestora, în cursul anului 2016 Comitetul 
Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Gorj s-a întrunit în 6 şedinţe extraordinare şi 2 şedinţe ordinare. În 
urma şedinţelor au fost adoptate 6 hotărâri. 

Pentru buna organizare a activităţilor în cadrul inspectoratului, au fost organizate 11 şedinţe 
de comandă/lucru, şi au fost emise 216 ordine ale Inspectorului Şef. 
 

VI. COOPERAREA INTRA ŞI INTERINSTITUŢIONALĂ 
La nivelul judeţului Gorj, în anul 2016 s-a asigurat o cooperare foarte bună între instituţiile cu 

atrubuţii în managementul situaţilor de urgenţă, pentru: 
- Adoptarea măsurilor cu caracter operativ în cadrul C.J.S.U.;  
- Participarea în comun la acţiuni de răspuns în situaţii de urgenţă; 
- Participarea în comun la activitaţi de pregătire; 
- Actualizarea documentelor operative; 
- Schimbul de date şi informaţii pe timpul manifestării situaţiilor de urgenţă. 

 
VII. ACCESAREA FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE 

I.S.U.J. Gorj în calitate de beneficiar, ca urmare a continuării proiectului „Extinderea dotării cu 
echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă în regiunea sud-vest Oltenia” 
din cadrul Programul Operaţional Regional, proiect implementat de  Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară S-V Oltenia, din care Consiliul Judeţean Gorj face parte, pe parcursul anului 2016, 
unitatea a fost dotată cu următoarele echipamente: 

• o autospecială complexă de intervenţie, descarcerare şi acordare a primului ajutor calificat – 
FRAP intrată în dotarea G.I. nr. 1 Tg-Jiu – Detaşamentul de Pompieri Tg-Jiu; 

• un autovehicul cu şenile/roţi tip UTV, cu capacitate mărită de trecere, intrată în dotarea G.I. nr. 
1 Tg-Jiu – Detaşamentul de Pompieri Tg-Jiu; 
 
VIII. MANAGEMENTUL COMUNICĂRII 

• Monitorizarea modului de prezentare a activităţii inspectoratului de către mass media 
• În scopul informării populaţiei cu privire la  activitatea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă 

Gorj, cunoaşterii şi aplicării regulilor şi  măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor şi a 
consecinţelor negative ale nerespectării acestora, au fost publicate în mass-media locală, 
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regională şi centrală, un număr de 1073 referiri faţă de 881 referiri în anul 2015, toate fiind 
referiri pozitive şi neutre, şi nicio referire nefavorabilă. 

• De asemenea au fost monitorizate un număr de 607 referiri faţă de 332 referiri în anul 2015 la 
posturile locale, regionale şi centrale de radio şi televiziune. 

• În perioada supusă evaluării pentru anul 2014, reprezentanţi ai I.S.U. Gorj au participat la un 
număr de 20 de emisiuni ale posturilor locale şi regionale de televiziune şi radio faţă de 23 de 
emisiuni la care s-a participat în anul 2015. 

• În perioada supusă analizei, Compartimentul Informare şi Relaţii Publice al I.S.U. Gorj, a întocmit şi dat 
spre publicare un număr de 43 comunicate şi buletine de presă, cu 8 mai puţine decât în anul 2015. 

Totodată, pe perioada desfăşurării campaniei electorale şi a desfăşurării votului pentru alegerile locale şi 
parlamentare, purtătorul de cuvânt al ISU Gorj a făcut parte din Centrul de Comunicare Judeţean Gorj. 
 
XII. DEZVOLTAREA ȘI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII 
 
1. Infrastructură rutieră  

• Activitatea de întreţinere şi reparaţii drumuri publice judeţene 
Pentru efectuarea lucrărilor de întreţinere şi  reparaţii curente la drumurile publice de interes 

judeţean, au fost prevăzute credite bugetare în sumă de 14.762.960 lei, din care s-au înregistrat plăţi în 
valoare de 14.733.911,87 lei. 

Drumurile publice judeţene sunt componente principale ale sistemului de infrastructură judeţean, 
iar întreținerea și repararea lor reprezintă o prioritate pentru judeţul Gorj, cu impact semnificativ şi 
benefic în dezvoltarea obiectivelor socio-economice, prin descongestionarea şi fluidizarea circulaţiei, 
facilitarea legăturilor interjudeţene şi a legăturilor cu şi între căile rutiere principale, prin reducerea 
timpului şi a costurilor de transport, îmbunătăţirea accesului şi creşterea eficienţei administrării reţelei 
judeţene şi, mai ales, valorificarea potenţialului turistic şi economic, precum şi desfăşurarea unui trafic 
rutier în condiţii normale de siguranţă şi transport. 

Reţeaua de drumuri publice judeţene este constituită dintr-un număr de 34 de drumuri judeţene, 
cu o lungime totală de 837 de km, drumuri cu o stare de viabilitate precară, determinată atât de structura 
rutieră îmbătrânită şi ieşită din perioada normală de funcţionare (circa 60%), cât şi de traficul de mare 
tonaj, în continuă creştere pe marea majoritate a acestora. 

Pentru anul 2016, Unitatea Administrativ Teritorială -  Judeţul Gorj şi-a propus și a  executat o paletă 
largă de lucrări de întreţinere, care asigură o stare de viabilitate corespunzătoare reţelei de drumuri 
publice judeţene, în scopul încadrării în strategia de viabilizare a celor 34 de drumuri judeţene. 

Realizarea lucrărilor de întreţinere curentă a fost efectuată conform prevederilor ,,Normativului 
privind lucrările de întreţinere şi reparare a drumurilor publice”, indicativ AND 554-2002, a reglementărilor 
tehnice şi a standardelor din domeniu în vigoare. 

Întreţinerea curentă a reţelei de drumuri publice judeţene de pe raza judeţului Gorj a fost realizată 
în scopul menţinerii acestora la nivelul standardelor şi reglementărilor tehnice în vigoare privind calitatea 
şi siguranţa traficului. 

Lucrările au fost realizate pe bază de comandă, în funcţie de bugetul alocat cu această destinație. 
Principalele categorii de lucrări care s-au executat sunt prezentate în tabelul  de mai jos: 
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Nr. 
crt. 

Simbol 
articol 

Denumire articol U.M. 

1 101.1. 
Întreţinerea părţii carosabile specifice tipului de 

îmbrăcăminte 
  

2 101.1.1. Întreţinere îmbrăcăminţi asfaltice   
  Plombări execuţie 100 mp 
  Colmatarea fisurilor şi crăpăturilor execuţie 100 ml 
  Badijonarea suprafeţelor poroase execuţie 100 mp 

3 101.1.2. Întreţinere îmbrăcăminţi cu lianţi hidraulici   
  Colmatarea rosturilor şi crăpăturilor execuţie 100 ml 
  Refaceri dale execuţie 100 mp 

4 101.1.5. Întreţinerea drumurilor pietruite   

  
Greblarea pietrei alergătoare şi aşternerea pe drum, 
aprovizionarea cu materiale pietroase în val până la 

300 mc/km 
execuţie km 

  Scarificare şi reprofilare drum execuţie 100 mp 
5 101.2. Întreţinere comună tuturor drumurilor   
6 101.2.1. Întreţinere platformă drum   

  
Curăţire platforme drumuri de materiale aduse de 

viituri 
execuţie mc 

  Tratarea burduşirilor execuţie 100 mp 

  
Aducerea la profil a acostamentelor prin tăiere 

manuală 
execuţie 100 mp 

  
Aducerea la profil a acostamentelor prin tăiere 

mecanică 
execuţie 100 mp 

  Completarea acostamentelor şi nivelări la cotă execuţie mc 
  Tăieri de cavalieri execuţie mc 

7 101.2.2. Asigurarea scurgerii apelor   
  Curăţire şanţuri execuţie ml 
  Executarea şanţurilor de pământ execuţie ml 
  Desfundare şanţuri execuţie ml 
  Întreţinere drenuri execuţie 100 ml 

  
Amenajări ale torenţilor şi canalelor de evacuare până 

la 200 m lungime 
execuţie 100 ml 

8 101.2.3. Întreţinerea mijloacelor pentru siguranţa circulaţiei   
  Întreţinerea indicatoarelor de km (borne) execuţie buc 
  Întreţinere parapet elastic execuţie 100 ml 
  Întreţinere parapet rigid execuţie 100 ml 
  Văruirea plantaţiilor şi accesoriilor (coronamente etc.) execuţie mp 

9 101.2.4. Asigurarea esteticii rutiere   
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  Revizii curente şi intervenţii operative execuţie ore 
  Cosirea vegetaţiei ierboase execuţie 100 mp 

10 101.2.5. Întreţinerea drumurilor laterale   

  
Aducerea la profil şi întreţineri locale, asigurarea 

scurgerii apelor - drumuri laterale 
execuţie buc 

11 101.3. Întreţinerea curentă a podurilor   
12 101.3.1. Poduri din beton   

  
Reparaţii tencuieli, curăţirea căii de noroi, desfundarea 

gurilor de scurgere, reparaţii parapete, trotuare, 
sferturi de con 

execuţie ml 

13 101.3.2. Întreţinerea albiilor din zona podurilor   

  
Înlăturarea din albii a depunerilor, curăţirea de răgălii a 

infrastructurii şi a albiilor 
execuţie 100 mp 

  
Reparaţii izolate la praguri de fund şi la apărări de 

maluri 
execuţie buc 

14 101.3.3. Întreţinerea podeţelor   

  
Reparaţii izolate la coronamentele aripilor, camere de 
liniştire, peree, desfundări şi decolmatări de podeţe 

execuţie buc 

15 102 Întreţinere curentă pe timp de iarnă   
16 102.2. Aprovizionare nisip + transport în baze execuţie mc 

 
Aprovizionare sare + transport în baze execuţie to 
Transport nisip în depozite mici, figurat execuţie mc 

Amestec nisip + sare execuţie mc 

17 102.5. 
Prevenirea şi combaterea lunecuşului şi înzăpezirii 

drumurilor publice 
execuţie mc 

  Curăţirea manuală a zăpezii afânate 15 cm execuţie 100 mp 
  Curăţirea manuală a zăpezii afânate 16-25 cm execuţie 100 mp 
  Curăţirea manuală a zăpezii afânate 26-35 cm execuţie 100 mp 
  Curăţirea manuală a zăpezii afânate 36-50 cm execuţie 100 mp 
  Curăţirea manuală a zăpezii îmbibate cu apă 15 cm execuţie 100 mp 
  Curăţirea manuală a zăpezii îmbibate cu apă 16-25 cm execuţie 100 mp 
  Curăţirea manuală a zăpezii îmbibate cu apă 26-35 cm execuţie 100 mp 
  Curăţirea manuală a zăpezii îngheţate 15 cm execuţie 100 mp 
  Curăţirea manuală a zăpezii îngheţate 16-25 cm execuţie 100 mp 
  Curăţirea manuală a zăpezii îngheţate 26-35 cm execuţie 100 mp 

  
Combaterea poleiului prin aşternere de material 

antiderapant manual 
execuţie to 

  
Combaterea poleiului prin aşternere de material 

antiderapant mecanizat 
execuţie to 

  Informare operativă pe timp de noapte şi sărbători execuţie ore 
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Informare operativă în timpul programului execuţie ore 

  Curăţirea mecanizată a zăpezii execuţie mii lei 
  Utilaje deszăpezire - aşteptare I execuţie mii lei 
  Utilaje deszăpezire - aşteptare II execuţie mii lei 

18 103 Tratamente bituminoase execuţie km 

19 106 Covoare bituminoase 
execuţie 

100 mp 
proiectare 

20 107 Siguranţa rutieră   

21 107.1. 
Aprovizionare şi montare cu indicatoare rutiere, stâlpi, 

stâlpişori de dirijare 
execuţie 100 buc 

22 107.2.1. Aprovizionare şi montare parapet execuţie ml 
23 107.2.2. Aprovizionare şi montare borne execuţie buc 
24 107.3.1. Executarea marcajelor longitudinale execuţie km 
25 107.3.2. Executarea marcajelor transversale execuţie mp 

26 107.4. 
Amenajarea locurilor de parcare, inclusiv procurarea 
dotărilor (coşuri de gunoi, mese, scaune, jardiniere) 

execuţie 
buc 

proiectare 

27 107.5.1. Amenajarea intersecţiilor (sensuri giratorii) 
execuţie 

buc 
proiectare 

28 107.5.2. Amenajarea intersecţiilor cu drumuri laterale 
execuţie 

buc 
proiectare 

29 108 Plantaţii rutiere   

30 108.2. 
Întreţinere, completări şi defrişări pe zona şi spaţiile 

verzi 
execuţie 100 mp 

31 111 Protejarea corpului şi platformei drumului   

32 111.2.1. Şanţuri dalate 
execuţie 

ml 
proiectare 

33 111.2.2. Şanţuri pereate 
execuţie 

ml 
proiectare 

34 111.3. Drenuri 
execuţie 

100 ml 
proiectare 

35 111.5. Ziduri de sprijin din b.a. 
execuţie 

ml 
proiectare 

36 111.6. Drumuri de acces 
execuţie 

buc 
proiectare 

37 111.7. 
Amenajarea platformei pentru verificarea tonajelor 

autovehiculelor 
execuţie 

buc 
proiectare 

38 111.8. Întreţineri drumuri pietruite execuţie km 
39 112 Întreţinerea periodică a podurilor şi podeţelor   

  
Înlocuirea hidroizolaţiei pe cale; înlocuire borduri; 

înlocuire parapet; înlocuire dispozitive pentru 
execuţie ml 
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acoperirea rosturilor de dilataţie; refaceri ale betonului 
degradat prin torcretare; consolidarea elementelor din 

beton armat 
proiectare 

 113 Lucrări accidentale   

40 113.1. Lucrări accidentale 
execuţie 

ml 
proiectare 

41 113.2. Refaceri după inundaţii 
execuţie 

100 mp 
proiectare 

42 113.3. Aducerea drumurilor la starea tehnică iniţială 
execuţie 

km 
proiectare 

43 114 Îmbrăcăminte asfaltică uşoară 
execuţie 

km 
proiectare 

44 115 Ranforsări ale sistemului rutier 
execuţie 

km 
proiectare 

45 118 Definitivări podeţe   

46 118.1. Podeţ Ø 600 
execuţie 

buc 
proiectare 

47 118.2. Podeţ Ø 800 
execuţie 

buc 
proiectare 

48 118.3. Podeţ Ø 1000 
execuţie 

buc 
proiectare 

Pentru activitatea de întreținere și reparații efectuată pe drumurile publice județene, în anul 2016 
s-au efectuat plăți în valoare de 14.733.911,87 lei, din care 14.202.960,40 lei pentru activitate de 
întreținere și reparare propriu zisă și 530.951,48 lei  pentru siguranța circulației. 
 

I. CHELTUIELI DE INVESTIŢII 
În cadrul titlului de cheltuieli „active nefinanciare” au fost efectuate plăţi în sumă de 

23.874.853,87 lei, creditele bugetare fiind în sumă de 26.910.250,00 lei.  
Analizând execuţia obiectivelor investiţionale programate pe drumurile publice judeţene, atât în 

privinţa serviciilor de proiectare, cât şi referitor la realizarea lucrărilor prevăzute în cadrul listelor de 
investiţii, situaţia, pentru fiecare obiectiv în parte, se prezintă astfel:  

• EXECUȚIE LUCRĂRI ,,Consolidare terasamente pe DJ 675C, km 19+000 – 19+170, 
respectiv km 20+000 – 20+400, comuna Roşia de Amaradia, județul Gorj” 
 

Execuția lucrărilor pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse de inundaţii în 
perioada aprilie-iulie 2014, la obiectivul de investiție ,,Consolidare terasamente pe DJ 675C, km 19+000 
– 19+170, respectiv km 20+000 – 20+400, comuna Roşia de Amaradia, județul Gorj”, a fost aprobată prin 
Hotărârea nr. 46/31.03.2016  privind rectificare bugetului propriu pe anul 2016. 

În urma precipitaţiilor sub formă de ploaie cu caracter torenţial, căzute pe teritoriul judeţului Gorj, 
în perioada 22-24 martie 2016, au fost înregistrate scurgeri masive pe versanţi, torenţi, creșteri ale 
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aportului de apă și reactivări ale alunecărilor de teren pe drumul județean 675C, în comuna Roșia de 
Amaradia. 

Prin adresa nr. 2589 din 24.03.2016, emisă de Primăria Roșia de Amaradia și înregistrată la sediul 
U.A.T. – Județul Gorj sub nr. 3841 din 24.03.2016, se comunică faptul că, din cauza precipitațiilor din ultima 
perioadă, alunecările de teren de la km 19+000 și 20+400 s-au reactivat, existând pericolul real de 
întrerupere a circulației rutiere pe drumul județean 675C, care face legătura între comuna Bustuchin și 
comuna Roșia de Amaradia și se solicită constituirea unei comisii pentru constatarea și dispunerea de 
măsuri urgente în vederea înlăturării efectului de alunecare de teren și refacerea infrastructurii și 
suprastructurii drumului județean în zona afectată la parametrii normali de funcționare a circulației. 

Ca urmare a celor sesizate, în data de 25 martie 2016, s-a deplasat, la fața locului, comisia mixtă 
de constatare și evaluare a pagubelor produse în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase în 
unitățile administrativ teritoriale din județul Gorj, constituită  prin Ordinul Prefectului nr. 167 din 
22.07.2014, alcătuită din reprezentanți ai Consiliului Județean Gorj, Instituției  Prefectului -  Județul Gorj, 
Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Lt. col. Dumitru Petrescu”, Inspectoratului Județean în 
Construcții Gorj și Sistemului de Gospodărire a Apelor Gorj, încheind astfel, Nota de constatare       nr. 
2642 din 25.03.2016, înregistrată la sediul U.A.T. – Județul Gorj sub nr. 3937 din 28.03.2016. 

Prin Nota de constatare menționată, s-au dispus măsuri imediate de semnalizare a zonei 
calamitate și de asigurare a desfășurării circulației rutiere în condiții de siguranță, precum și demararea, 
în regim de urgență, a procedurilor de întocmire a documentației tehnico-economice necesară pentru 
execuția lucrărilor de consolidare a terasamentelor pe drumul județean 675C, km 19+000 – 19+170, 
respectiv km 20+000 – 20+400, comuna Roşia de Amaradia, județul Gorj”.

                
DJ 675C, km 19+170, comuna Roșia de Amaradia, județul Gorj, zona afectată 
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DJ 675C, km 20+400, comuna Roșia de Amaradia, județul Gorj, zonă afectată 

 Lucrările executate 
 Pentru poziția km 19+000-19+170 
 Lucrările de sprijinire au constat în realizarea unui zid de sprijin realizat din gabioane de tipul 
3*2*1 ; 3*1*1 si 3*1*0,75 pe o înălțime de 3 m și o lungime de 40 ml pe partea stângă a drumului și 40 
ml pe partea dreapta a drumului. Zidul a fost amplasat la marginea părții carosabile a drumului, pe partea 
unde s-a dezvoltat alunecarea (40 ml) și ceilalți 40 ml au sprijinit excavațiile executate pentru aducerea 
drumului la lățimea de drum județean, în  versantul pe partea opusa. 
 Tranșeea drenantă a fost amplasată cu plecare de la mijlocul zidului de sprijin, perpendicular pe 
axul drumului și a fost construită pe o distanță de 100 m. 
 La partea superioara a acestei tranșei s-a amenajat un șanț colector din pământ. 
 S-a amenajat partea carosabilă.  La finalul lucrărilor enumerate mai sus s-a refăcut și compactat 
cu balast terasamentul drumului și s-a amenajat si geometrizat zona afectată pe o suprafață de cca. 280 
m2. 

            
Lucrări executate la km 19+000-19+170 
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 Pentru poziția km 20+000-20+400 
 Lucrările de sprijinire au constat în realizarea unui zid de sprijin realizat dintr-un număr de 220 de 
micropiloți executați din țeavă cu diametrul de  Φ 140x8 mm dispuși unul în lipsa altuia pe două rânduri 
la o distanță de 1,00 m unul față de  altul și 0,50 m între rînduri. 
 Aceștia au fost consolidați prin turnarea de beton în interiorul lor (în cazul țevilor) sau în gaura 
forată pentru introducerea lor în teren. Capetele micropiloților au  fost uniți într-o grindă armată, 
betonată pentru monolitizarea acestora, conform detaliilor de execuție. Grinda a fost prevăzută cu 
barbacane pentru scurgerea apelor din terasamentul drumului.  
 Lungimea zidului de sprijin realizat este de 110 ml, amplasat la marginea drumului alunecat. 
 Pe grinda de monolitizare a fost realizat un zid de sprijin din gabioane de tipul 3*3*1 ;  3*2*1 si 
3*1*1 pe o înălțime de 3 m și o lungime de 110 ml.  
 La finalul lucrărilor s-a refăcut și compacta cu balast terasamentul drumului și s-a amenajat și 
geometrizat zona afectata pe o suprafață de cca. 3300m2 . 
 Totodată, la baza alunecării a fost construit un pinten antierozional compus din trei rânduri de  
saltele de gabioane de tipul 15*15*0,5. 
 Au fost curățate și decolmatate șanțurile și podețele existente pe amplasament.

     
Lucrări executate la km 20+000-20+400 

 
În anul 2016 au fost executate lucrări în valoare de 1.733.884,796 lei inclusiv T.V.A. 
În data de 14.10.2016 au fost finalizate lucrările la obiectivul de investiție ,,Consolidare terasamente pe 
DJ 675C, km 19+000 – 19+170, respectiv km 20+000 – 20+400, comuna Roşia de Amaradia, județul Gorj”, 
încheindu-se în acest sens procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 12852. 
 
• EXECUȚIE LUCRĂRI ,,Reabilitare sistem rutier pe DJ 674 C, km  0+000 - km 7+058, Câlnic (DN 67) 
– Şomăneşti – DN 66, judeţul Gorj” 
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Drumul județean 674C are lungimea reală de 7+100 km, poziția kilometrică 0 aflându-se la intersecția cu 
DN 67, în localitatea Câlnic.  
DJ674C trece prin următoarele localități: Câlnic, la km 0+000, Stejerenii Noi, la km 1+100 și Șomănești, la 
km 3+000. 

 
DJ 674 C, km  0+000 - km 7+058, Câlnic (DN 67) – Şomăneşti – DN 66, judeţul Gorj 

 
Scopul principal al finalizării acestui proiect a fost asigurarea circulaţiei rutiere pe drumul judeţean DJ 674 
C, km  0+000 - km 7+058, Câlnic (DN 67) – Şomăneşti – DN 66, în condiţii de siguranţă. 
Investiţia care s-a realizat prin acest proiect, a presupus aducerea drumului judeţean DJ 674 C, km  0+000 
- km 7+058, Câlnic (DN 67) – Şomăneşti – DN 66, la parametrii tehnici corespunzători, contribuind la 
creşterea gradului de siguranţă a circulaţiei în trafic. 
Proiectul a urmărit viabilizarea, respectiv aducerea drumului la parametri tehnici actuali, şi va consta în 
principal din: 
• rectificarea în plan, în profil transversal, a elementelor drumului existent şi eliminarea punctelor 
periculoase; 
• modernizarea structurii rutiere; 
• amenajarea acostamentelor; 
• rezolvarea scurgerii apelor pe tot traseul drumului expertizat; 
• amenajarea de rigole şi şanţuri de colectare şi dirijare a apelor pluviale; 
• amenajarea podeţelor în scopul asigurării preluării şi scurgerii apelor pluviale. 
În anul 2015, s-a încheiat contractul de lucrări, acestea fiind demarate conform ordinului de începere nr. 
12996 din data de 12.10.2015 și termen de finalizare a lucrărilor 24 de luni. 
În anul 2016, au fost executate lucrări în valoare de 3.172.768,38 lei inclusiv .T.V.A. și au constat în 
principal din: 
• executarea stratului de îmbrăcăminte asfaltică din mixture tip BA16 – stratul de uzură; 
• executarea dispozitivelor de scurgere și evacuare a apelor pluviale – șanțuri dalate, accese la 
proprietăți, podețe transversale; 
• executarea semnalizării verticale (stîlpi și indicatoare rutiere) și a semnalizării transversal (marcaje 
longitudinale și transversale); 
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• montare borne km și hm; 
• execuție drumuri laterale; 
• reabilitare pod peste râul Tismana. 
 
În  data de 07.11.2016 a fost încheiat procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

    
 

    
Lucrări executate pe DJ 674C, km 0+000 – km 7+058, Câlnic (DN 67) – Şomăneşti – DN 66, judeţul Gorj 

 
• EXECUȚIE LUCRĂRI ,,Reabilitare sistem rutier pe DJ671B, km 4+500 – km 41+000, limita județului  
Mehedinți – Văgiulești – Samarinești – Motru – Lupoaia – Cătunele – Glogova – Cămuiești, Județul Gorj” 
 
Obiectivul de investiție ,,Reabilitare sistem rutier pe DJ 671B, km  4+500-41+000, limita Județului 
Mehedinţi – Văgiuleşti – Samarineşti – Motru – Lupoaia – Cătunele – Glogova – Cămuieşti, judeţul Gorj” 
a fost inclus în Lista obiectivelor de investiții finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală. 
Amplasamentul lucrării: Drumul județean DJ 671B, km 4+500 - km 41+000, traversează judeţul Gorj. 
Sectorul de drum km 0+000 - 4+500 este amplasat  în județul Mehedinți. DJ671B trece prin următoarele 
localități: Văgiulești, la km 4+500, Cârciu, la km 7+000, Samarinești, la km 12+250, Boca, la km 12+550, 
Însurăței, la km 16+000, Motru, la km 18+200, Lupoaia, la km 20+400, Valea Mânăstirii, la km 21+270, 
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Steic, la km 24+350, Valea Perilor, la km 25+650, Olteanu, la km 29+200, Iormănești, la km 32+400, 
Glogova, la km 34+670 și Cămuiești, la km 37+700.  
 

 
DJ 671B, km 4+500 – km 41+000, limita județului  Mehedinți – Văgiulești –  

Samarinești – Motru – Lupoaia – Cătunele – Glogova – Cămuiești 
Obiectivul de investiție ,,Reabilitare sistem rutier pe DJ 671B, km 4+500 – km 41+000, limita județului  
Mehedinți – Văgiulești – Samarinești – Motru – Lupoaia – Cătunele – Glogova – Cămuiești, Județul Gorj” 
se încadrează în prioritățile de dezvoltare ale strategiei de dezvoltare durabilă a județului Gorj 2011-2020, 
strategie ce concordă cu prioritățile de dezvoltare ale Programului de Dezvoltare Regională S-V Oltenia. 
În anul 2015, s-a încheiat contractul de lucrări, acestea fiind demarate conform ordinului de începere nr. 
4636 din data de 06.04.2015. 
Până în prezent, au fost executate lucrări în valoare de 22.968.755,18 lei, din care 21.643.192,48 lei 
decontate din fonduri de la bugetul de stat, în baza Programului Național de Dezvoltare Locală, și  
325.562,70 lei din fonduri de la bugetul propriu al Consiliului Județean Gorj 
Lucrările executate au constat în: 
• reparații îmbrăcăminte asfaltică existent, prin decapare, frezare și plombare cu mixtură asfaltică; 
• așternere strat de binder pe o lungime de aproximativ 36,5 km. 
• așternerea stratului de uzură pe toată lungimea de aproximativ 5 km;  
• execuția dispozitivelor de colectare și evacuare a apelor pluviale (șanturi pereate, rigole 
carosabile, podețe transversale, accese la proprietăți etc); 
• drumuri laterale; 
• reabilitări de poduri; 
Pentru anul 2017, se propune finalizarea lucrărilor la obiectivul de investiție ,,Reabilitare sistem rutier pe 
DJ671B, km 4+500 – km 41+000, limita județului  Mehedinți – Văgiulești – Samarinești – Motru – Lupoaia 
– Cătunele – Glogova – Cămuiești, Județul Gorj”, conform contractului de execuție lucrări. 
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• Execuție lucrări ,,Refacere şi consolidare terasamente DJ675C km 26+900 – km 28+000, sat 
Corşoru, comuna Alimpești, județul Gorj” 
În urma precipitaţiilor cu caracter torenţial căzute pe teritoriul judeţului Gorj, în perioada  13 - 20 iunie  
2016, au fost înregistrate scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie,  producându-se alunecări de 
teren pe sectorul de drum de la km 26+900 la km 28+000, sat Corșoru, comuna Alimpești, care au condus 
la distrugerea terasamentului drumului  DJ675C și la întreruperea circulației rutiere pe un sens de 
circulație.  
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DJ 675C, km 26+900 – km 28+000, sat Corșoru, comuna Alimpești, județul Gorj 

  
Prin adresa nr. 2515 din 14.06.2016, emisă de Primăria Comunei Alimpești, s-a comunicat faptul că, din 
cauza precipitațiilor din ultima perioadă, alunecările de teren de la km 26+900 la km 28+000 s-au reactivat, 
existând pericolul real de întrerupere a circulației rutiere pe drumul județean 675C, care face legătura 
între comuna Alimpești și comuna Roșia de Amaradia și se solicită constituirea unei comisii pentru 
constatarea și dispunerea de măsuri urgente în vederea înlăturării efectului de alunecare de teren și 
refacerea infrastructurii și suprastructurii drumului județean în zona afectată la parametrii normali de 
funcționare a circulației.                        
În data de 15 iunie 2016, s-a deplasat, la fața locului, comisia mixtă de constatare și evaluare a pagubelor 
produse în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase în unitățile administrativ teritoriale din 
județul Gorj, constituită prin Ordinul Prefectului nr. 167 din 22.07.2014, alcătuită din reprezentanți ai 
Consiliului Județean Gorj și Instituția Prefectului - Județul Gorj, Inspectoratul pentru Situații de Urgență 
“Lt. col. Dumitru Petrescu”, Inspectoratul Județean în Construcții Gorj și Sistemul de Gospodărire a Apelor 
Gorj, încheindu-se Nota de constatare nr. 2531/15.06.2016, înregistrată la sediul instituției noastre sub 
nr.7722 din 16.06.2016. 
 Prin procesul verbal nr. 2667 din 27.06.2016 privind constatarea și evaluarea pagubelor produse 
în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase, în comuna Alimpești, în perioada 13.06 - 
20.06.2016, s-a constatat distrugerea terasamentului drumului și a părții carosabile (alunecare de teren) 
pe o lungime de 1,100 km, cu o valoare estimată de 5.000.000,00 lei. 
Ca urmare a Hotărârii nr. 2145014/29.06.2016, adoptată în ședința   extraordinară  a Comitetului Județean 
pentru Situații de Urgență Gorj, Instituția Prefectului Județului Gorj și Consiliul Județean Gorj au inițiat 
Proiectul de Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la  dispoziția Guvernului, 
prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016, pentru județul Gorj, și l-au înaintat către Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice, prin adresa comună nr. 9544/8242/ 29.06.2016. 
După efectuarea acestui demers procedural și necesar, în data 06.07.2016 a fost emisă Hotărârea de 
Guvern nr. 468 privind alocarea unei sume din Fondul de Intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în 
bugetul de stat pe anul 2016, pentru unele unități administrativ-teritoriale afectate de calamități naturale 
produse de inundații, în vigoare începând cu data de 08 iulie 2016, care, prin anexa pentru repartizarea 
sumelor pentru achitarea unor cheltuieli urgente în vederea înlăturării efectelor calamităților naturale 
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produse de inundații, la poziția nr. 14, alin 1, pentru obiectivul de investiție ,,Refacere şi consolidare 
terasamente DJ675C km 27+200 – km 28+000, sat Corşoru, comuna Alimpești, județul Gorj”, Consiliului 
Județean Gorj i se alocă suma de 5.000,00 mii lei. 
Lucrările  propuse pentru consolidarea terasamentelor în zona supusă alunecărilor de teren sunt: 
 Ziduri de sprijin pe coloane Benotto: 
- km 26+930, L = 50 m, h = 1.50 – 1.95 m; 
- km 27+070, L = 50 m, h = 1.50 – 1.95 m; 
- km 27+207, L = 20 m, h = 3.25 m. 
 Parapeți adânciți 
 Drenuri  
 Refacere sistem rutier 
 Dispozitive de preluare și evacuare a apelor pluviale (rigole și șanțuri) 
 
Astfel, în anul 2016 au fost executate lucrări în valoare de 3.046.404,58 lei inclusive T.V.A. și au constat în 
principal din realizarea zidurilor de sprijin din coloane Benotto, a parapeților adînciți și refacerea părții 
carosabile. 
Pentru anul 2017 se propune finalizarea lucrărilor la obiectivul de investiție ,,Refacere şi consolidare 
terasamente DJ675C km 27+200 – km 28+000, sat Corşoru, comuna Alimpești, județul Gorj”, conform 
contractului de execuție lucrări. 
 
• Execuție lucrări Reparaţii drum acces şi parcare Spitalul Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu,  str. 
Progresului, nr.18 
 
În anul 2016 a fost realizată o parcare și un drum de acces în suprafață de cca. 1100 mp, pentru 
autoturismele vizitatorilor la bolnavii internați, cât și pentru salariații ce-și desfășoară activitatea la locația 
Spitalului nr. 3, din strada Progresului, nr.18. 
Necesitatea realizării acestei lucrări a constat în faptul că spațiul de parcare din incinta acestei locații 
existent la data solicitării, era insuficent, îngreunând accesul ambulanțelor, cât și al autoturismelor cu 
urgențe, la rampa de primire a urgențelor, spațiul de parcare fiind amenajat de la înființarea spitalului, în 
anul 1975, fiind proiectat pentru cerințele de la acea dată.  
Oportunitatea execuției lucrării a rezultat din faptul că traficul la această locație este foarte mare, în 
incinta spitalului funcționând și Direcția de Sănătate Publică Gorj.  
Plățile efectuate în anul 2016 pentru realizarea ,,Reparaţii drum acces şi parcare Spitalul Judeţean de 
Urgenţă Tg-Jiu,  str. Progresului, nr.18”, au fost în sumă de 243.483 lei inclusive T.V.A.. 
 Lucrările au fost finalizate în anul 2016, încheindu-se în acest sens procesul verbal de recepție la 
terminarea lucrărilor nr. 7783 din 17.06.2016. 
 
• Execuție lucrări Reparații curente drum acces, alei și parcare la Spitalul de Pneumoftiziologie 
Tudor Vladimirescu, comuna Runcu, județul Gorj 
Spitalul de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu este amplasat în partea de nord a judeţului Gorj, pe 
teritoriul satului Suseni, com. Runcu, judetul Gorj, într-o zonă submontană (zona subcarpatică), la poalele 
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masivului Vâlcan, la altitudinea de 850 m şi la o distanţă de aproximativ 20 km de municipiul Tg-Jiu și 
aproximativ 150 km de Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie Victor Babeş, din Craiova.  
 
Spitalul funcţionează într-o clădire principală tip monobloc şi o clădire anexă, în care se află o salină 
artificială de suprafaţă situată la 25 m de clădirea principală, ce deserveşte atât populaţia judeţului Gorj, 
cât şi a judeţelor limitrofe. 
Curtea interioară a spitalului a fost afectată, de-a lungul timpului, de lucrări de curăţire a arbuştilor şi 
mărăcinilor, acestea fiind efectuate din bugetul propriu al spitalului.  

 
Situația existentă 

Din aceste considerente, pentru anul 2016 au fost propuse executarea unor lucrări de reparaţii curente la 
drumul de acces alei şi parcare pe suprafaţa din faţa spitalului, de aproximativ 1200 mp, constând în: 
lucrări de reamenajare strat suport, montare borduri, covor asfaltic, marcare. 
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Spitalul de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu, comuna Runcu, județul Gorj 
Plățile efectuate în anul 2016 pentru realizarea ,,Reparații curente drum acces, alei și parcare la Spitalul 
de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu, comuna Runcu, județul Gorj”, au fost în sumă de 194.984 lei 
inclusiv T.V.A.. 
 Lucrările au fost finalizate în anul 2016, încheindu-se în acest sens procesul verbal de recepție la 
terminarea lucrărilor nr. 8289 din 30.06.2016. 
 
• Servicii întocmire documentații tehnico-economice 
 
În anul 2016 au fost întocmite documentații tehnico-economice în conformitate cu prevederile Hotărîrii 
de Guvern nr. 28 din 09.01.2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-
economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului 
general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii și Ordinului 863/2008 pentru aprobarea 
Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea 
conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a 
structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de 
intervenţii pentru următoarele obiective de investiții: 
 ,,Reabilitare drum județean 664A, km 16+020 – km 18+920, comuna Stănești, județul Gorj” – faza 
expertiză tehnică, studiu geotehnic, studiu topografic, și D.A.L.I; 
 ,,Reabilitare drum județean 665A, km 1+650 – km 3+650, comuna Bălănești, județul Gorj” – faza 
expertiză tehnică, studiu geotehnic, studiu topografic, și D.A.L.I; 
 ,,Reabilitare drum județean 672C, km 10+200 – km 14+700, comuna Runcu, județul Gorj” – faza 
expertiză tehnică, studiu geotehnic, studiu topografic, și D.A.L.I; 
 ,,Consolidare  terasamente pe DJ 675A, km 1+100, comuna Licurici, județul Gorj” – faza expertiză 
tehnică, studiu geotehnic, studiu topografic, și D.A.L.I; 
 ,,Consolidare terasamente pe DJ 675A, km 11+500 – km 11+750, comuna Bustuchin, județul Gorj” 
- – faza expertiză tehnică, studiu geotehnic, studiu topografic, și D.A.L.I; 
 „Modernizare drum judeţean (675B) ce traversează localităţile Câmpu Mare-Albeni-Călugăreasa-
Prigoria-Zorlești-Alimpești, pînă în DJ675C” – faza SF și PT; 
 ,,Modernizare drum județean (675C), cu originea în DN 67B, ce traversează localităţile Târgu 
Logreşti, Popeşti, Bustuchin, Poiana Seciuri, Seciurile, Roşia de Amaradia, Becheni, Corşoru, Alimpeşti, 
Sârbeşti, Ciupercenii de Olteţ, până în DN 67”-faza SF și PT; 
 „Modernizare drum judeţean (674B) ce traversează localităţile Negomir, Artanu, Valea Racilor, 
Raci, Nucetu, Baniu, Borăscu, Gura Menţi, Menţii din Dos, până la limita cu județul Mehedinți” – faza PT; 
 ,,Refacere şi consolidare terasamente DJ675C km 26+900 – km 28+000, sat Corşoru, comuna 
Alimpești, județul Gorj” – faza PT; 
 ,,Reabilitare drum județean 673, ce traversează localitățile Slivilești, Șiacu, Bolboși, Igirosu, 
Borăscu, Calapăru, Turceni, Broșteni, până în DN 66 (E79), Județul Gorj” – faza expertize tehnice, D.A.L.I 
și PT. 
Valoarea serviciilor de întocmire documentații tehnico-economice achitate în anul 2016, a fost de 
454.233,90 lei inclusiv T.V.A. 
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• Servicii de întocmire documentații cadastrale pe rețeaua de drumuri publice județene 
 
Pentru întocmirea documentaţiilor tehnico-cadastrale necesare înscrierii bunurilor publice în evidenţa 
cadastral - juridică și patrimonială a Judeţului Gorj sau actualizarea unor documentații cadastrale 
existente, prin modificări intervenite asupra imobilelor din  proprietatea Județului Gorj, în conformitate 
cu prevederile Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, astfel cum a fost rectificată, în anul 
2016 a fost prevăzută suma de 250.000 lei. 
Astfel, pentru întocmire „Documentații tehnico-cadastrale” în vederea avizării, recepției și înscrierii în 
cartea funciară a drumurilor județene ce aparțin domeniului public al județului Gorj și întocmirea 
planurilor topografice pentru gestionarea optimizată a drumurilor județene, au fost propuse următoarele 
drumuri județene: 
 

Nr. 
Crt. 

Denumire
a drumului 

Traseul drumului 
Poziţia km 

Lungim
e HGR 
540/20

00 

  

Origine Destinaţie 

1 DJ 605A 
Limită. Jud.Dolj-Petrăchei-Dănciuleşti-
Hălăngeşti-Rădineşti-Bibuleşti-Obârşia-
Lim.Jud.Vâlcea 

36+757 55+000 18,243 km 

2 DJ605B 
Brăteşti(DN 6B)-Baloşani-Stejari-Popeşti 
Stejari-Piscoiu-Obârşia(DJ 605 A) 

0+000 24+500 24,500 km 

3 DJ665A 
Drăgoieni(DN67)-Bălăneşti-Voiteştii din 
Vale-Grui(DJ 665) 

0+000 11+787 11,787 km 

4 DJ665D 
Pociovalişte(DN 67 C)-Siteşti-Bumbeşti 
Piţic (DN 67) 

0+000 4+810 4,810 km 

5 DJ 674C Câlnic(DN67)-Șomanești – Vârț(DN66) 0+000 7+058 7,058 km 

6 DJ 673 A 
DJ 673-Trestioara-Drăgoteşti-Mătăsari-
Brădet-Strâmba Vulcan(DN67) 

0+000 27+790 27,790 km 

7 DJ 674 

Vlăduleni(DN 66)-Fărcăşeşti Moşneni-
Fărcăşeşti-Valea cu Apă-Peşteana de Jos-
Hotăroasa-Urdari-Fântânele-Valea Viei-
Murgeşti-Jilţu-Turceni-Ioneşti-Gura 
Şuşiţei-Picu-Limită Jud. Mehedinţi 

0+000 38+400 38,400 km 

8 DJ 674 B 

Rovinari(DN 66)-Negomir-Artanu-Valea 
Racilor-Raci-Nuceetu-Baniu-Borăscu-
Gura Menţi-Menţii din Dos-Limită 
Jud.Mehedinţi 

8+700 37+250 28,550 km 

9 DJ 675 
Târgu Cărbuneşti(DN 67 B)-Ţicleni-
Peşteana Jiu(DN 66) 

0+000 24+865 24,865 km 
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10 DJ 675 B 
Câmpu Mare(DN 67)-Călugăreasa-
Dobrana-Prigoria-Zorleşti-Alimpeşti(DJ 
675 C) 

0+000 25+450 25,450 km 

11 DJ 675 C 

Târgu Logreşti(DN 67 B)-Popeşti-
Bustuchin-Poiana Seciuri-Roşia de 
Amaradia-Becheni-Corşoru-Nistoreşti-
Alimpeşti-Ciupercenii de Olteţ-Baia de 
Fier 

0+000 42+000 42,000 km 

12 DJ 671 
 (DN 67D)Apa Neagră – Padeş – Văieni – 
Călugăreni - Cloşani – Valea Mare          

0+000 18+700 18,700 km 

13 DJ 607 Lim. Jud. Mehedinți – Gura Șușiței 25+352 27+352 2,000 km 

14 DJ 672E 
DN67(Cornești) – Stolojani – Arcani – 
Runcu (DJ 672C) 

0+000 15+670 15,670 km 

15 DJ 664A 
Turcinești(DJ 664) – Rugi – Curpen – 
Stănești – Ursați (DJ 672B 

0+000 18+920 18,920 km 

16 DJ 675A 
Licurici (DN 67B) – Berlești – Pojaru (DJ 
675C) 

0+000 16+500 16,500 km 

 
În anul 2016, pentru întocmire documentații cadastrale pe rețeaua de drumuri publice județene, au fost 
efectuate plăți în sumă de 7.650,00 lei. 
 
• Acorduri și autorizații de amplasare și acces la drum 
 
În anul 2016, Consiliul Județean Gorj a emis un număr de 98 acorduri prealabile în valoare de 20.055 lei, 
96 autorizații de amplasare și acces la drum în valoare de 9.628 lei și un număr de 59 autorizații speciale 
de transport în valoare de 49.257 lei. 
2. Investiții publice 

I. Cheltuieli curente 
I.1. Reparaţii curente la învelitoarea din tablă a Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu, strada Tudor 
Vladimirescu  

Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu a fost înființat, ca unitate spitalicească, în anul 1846,  de-a 
lungul timpului fiind extins și modernizat. 

Odată cu aderarea României la UE, este necesar ca unitățile spitalicești să respecte directivele 
Uniunii Europene privind dotarea cu aparatură și echipamente medicale, precum și asigurarea tuturor 
condițiilor necesare desfășurării unui act medical de bună calitate. 

Spitalul nr. 2 funcționează ca unitate sanitară și este amplasat în centrul orașului, strada Tudor 
Vladimirescu, este construit în două etape și este tip monobloc. Partea veche a spitalului este formată 
dintr-o clădire din zidărie portantă, cu acoperiș din tablă, construită în anii 1950, în care funcționează 
secțiile ORL, Oftalmologie, precum și secțiile BFT, Medicală II, Farmacie și  Medicină legală.  
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De la data construirii, acoperișul clădirii, nu a suferit nici o intervenție majoră, motiv pentru care 
au apărut infiltrații de apă în saloane și holuri, fapt ce conducea la deteriorarea clădirii și implicit, la 
afectarea actului medical. 

În anul 2016 s-au finalizat lucrările la obiectivul mai sus menționat, decontându-se suma de 
19.502,00 lei, reprezentând diferența pentru lucrările executate în baza contractului de lucrări nr. 
8961/28.07.2015. 
 
I.2. Reparații curente - Înlocuire tâmplărie secția ginecologie, Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, 
str. Progresului, nr. 18 

Prin bugetul propriu al județului Gorj pe anul 2016, s-a aprobat execuția lucrărilor de reparații 
curente – înlocuire tâmplărie exterioară la secția ginecologie, Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, str. 
Progresului nr. 18. 

Pentru realizarea acestei obiectiv, în anul 2016, s-a încheiat contractul de lucrări nr. 3827 din 
24.03.2016, având ca obiect execuția, finalizarea și întreținerea lucrării „Reparații curente - Înlocuire 
tâmplărie secția ginecologie, Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, str. Progresului, nr. 18”, valoarea 
totală decontată suma de 98.876,00 lei, lucrările fiind finalizate și recepționate. 
 
I.3. Reparații curente la secția neurologie și secția ginecologie – Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, 
str. Progresului nr. 18 

Pentru realizarea acestei lucrări, în anul 2015, s-a încheiat contractul de lucrări nr. 14550 din 
10.11.2015, având ca obiect execuția, finalizarea și întreținerea lucrării „Reparații curente la secția 
neurologie și secția ginecologie – Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, str. Progresului nr. 18”, 
lucrările fiind finalizate și recepționate în cursul anului 2016, decontându-se suma de 2.489,00 lei, 
reprezentând diferență lucrări executate. 
 
I.4. Reparații curente la învelitoarea din tablă a Palatului Administrativ – corp nou 

Construcția clădirii Palatului Administrativ, respectiv partea dinspre Piața Victoriei, în care își au 
sediul Instituția Prefectului – Județul Gorj și aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj, datează 
încă din 22 august 1898, când s-a pus piatra de temelie a Primăriei orașului Târgu-Jiu.  

În urma împărțirii administrativ-teritoriale din 1968, prin înființarea județului Gorj, s-a impus 
constituirea unui nou sediu politico-administrativ. În aceste circumstanțe, în anul 1969, au fost demolate 
cele două anexe ale corpului principal al Primăriei, începându-se, astfel, construcția actualului Palat 
Administrativ. 

În prezent, la etajul II al clădirii Palatului Administrativ (corp nou) își desfășoară activitatea 
personalul din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj. 

Acoperișul noii clădiri are șarpanta din lemn, învelitoare din tablă, cu scurgerea apelor pluviale 
prin conducte din fontă, mascate în construcție. 
Deoarece tabla are o vechime de 45 de ani, prin anumite porțiuni au loc infiltrații de apă în clădire, fapt 
ce conduce la deteriorarea clădirii (afectarea tavanelor, pereților, pardoselilor, instalații electrice etc.), și, 
implicit, la degradarea mobilierului, echipamentelor IT și alte bunuri din dotare, precum și afectarea 
sănătății salariaților. 
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În cursul anului 2016, a fost încheiat contractul de lucrări, acesta fiind reziliat datorită faptului că 
executantul nu si-a îndeplinit obligațiile conform clauzelor contractuale, decontându-se suma de 
11.856,00 lei reprezentând valoarea serviciilor  de proiectare finalizate și recepționate. 
 
I.5. Lucrări de reparații la sistemul de ventilație existent la clădirea în care funcționează bucătăria 
Spitalului Județean de Urgență Târgu – Jiu, Str. Progresului, nr. 18 

Prin nota de fundamentare nr. 29230/23.09.2016, înregistrată la Consiliul Județean Gorj  sub nr. 
11988/23.09.2016, Spitalul Județean de Urgență Târgu – Jiu, a solicitat devierea tubulaturii de gaze arse 
de la plitele de la bucătăria spitalului, precum și a ventilației existente la subsolul clădirii în care s-a 
amenajat spațiul administrativ. 

Pentru realizarea acestei lucrări, în anul 2016, s-a încheiat contractul de lucrări nr. 15532 din 
13.12.2016, având ca obiect execuția, finalizarea și întreținerea lucrării „Lucrări de reparații la sistemul 
de ventilație existent la clădirea în care funcționează bucătăria Spitalului Județean de Urgență Târgu – 
Jiu, Str. Progresului, nr. 18”, fiind decontată suma de 28.705,00 lei, reprezentând valoarea lucrărilor 
finalizate și recepționate. 

 
 

II. Cheltuieli de capital 
 
II.1. Reabilitare șarpantă și învelitoare la clădire – Punct recrutare încorporare, Centrul Militar Județean 
Gorj  

Clădirea este formată din parter, cu zidărie portantă, fundații din beton, pereți din zidărie și lemn, 
cu planșeu din lemn, tavan din scândură cercuită și tencuită, căpriori și astereală din lemn pe care este 
așezată învelitoarea din carton bituminat ondulat. Edificiul se încadrează ca arhitectură comună, fără 
valoare deosebită sau decorații speciale, dotată cu mobilier necesar desfășurării activităților specifice. 

 Datorită uzurii avansate  a acoperișului din carton bituminat și a infiltrațiilor de apă meteorică, 
au fost afectate activitățile specifice unității, precum și spațiile interioare (instalația electrică interioară, 
tablourile de distribuție, prizele, întrerupătoarele, corpurile de iluminat, zugrăvelile interioare și 
exterioare, pardoselile etc.). 

Pentru efectuarea lucrărilor (dezafectarea șarpantei și învelitoarei existente, refacerea șarpantei, 
învelitoarei din tablă, montarea jgheaburilor și a burlanelor etc.), în vederea protejării imobilului mai  sus 
menționat, s-a încheiat, în anul 2015, contractul de lucrări nr. 15508/20.12.2015, având ca obiect 
elaborarea documentației tehnico-economică (expertiză tehnică, D.T.A.C, D.A.L.I, proiect tehnic, detalii 
de execuție, documentație pentru securitatea la incendiu) și execuție lucrări, acesta fiind reziliat datorită 
faptului că executantul nu si-a îndeplinit obligațiile conform clauzelor contractuale, decontându-se suma 
de 11.856,00 lei reprezentând valoarea serviciilor de proiectare finalizate și recepționate. 
 
II.2. Amenajare și modernizare spitalizare de zi și saloane de urgență Spitalul Județean de Urgență 
Târgu-Jiu, str. Progresului nr.18  
Amenajarea structurii organizatorice denumită spitalizare de zi, în locaţia Spital 3 din str. Progresului, 
amplasată în apropierea accesului principal, în legătură cu serviciul ambulatoriu, cu serviciul de urgenţă şi 
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cu circuitele principale, care fac legătura cu serviciile tehnico-medicale, a reprezentat unul din obiectivele 
care trebuiau realizate pentru obţinerea acreditării Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu. 

Distribuţia paturilor de spitalizare de zi pentru locaţia nr. 3 (centrală) -  Str. Progresului, nr. 18, 
este de 25 de paturi, spitalizarea fiind amenajată în spaţiile deţinute anterior de administraţia spitalului, 
situată la parterul Spitalului 700, în zona de sud. 

Pentru realizarea acestui obiectiv, în anul 2016, s-a încheiat contractul de lucrări nr. 1585 din 
05.02.2016, având ca obiect proiectarea și execuția lucrării „Amenajare și modernizare spitalizare de zi 
și saloane de urgență Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, str. Progresului nr.18”, fiind decontată 
suma de 498.390,00, reprezentând valoarea serviciilor prestate, respectiv valoarea lucrărilor finalizate și 
recepționate. 
 
II.3. Amenajare saloane de urgenţă la Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu, str. Progresului, nr. 18 

Prin adresa nr. 24647, înregistrată la Consiliul Județean sub nr. 10554/18.08.2015, Spitalul 
Județean de Urgență Târgu – Jiu, a solicitat realizarea obiectivului de investiție de mai sus, respectiv 
amenajarea și modernizarea structurii organizatorice denumită  saloane de urgență pe secții (etajele 1-5) 
şi urgenţe copii (parter), în legătură cu serviciul ambulatoriu, cu serviciul de urgenţă şi cu circuitele 
principale care fac legătura cu serviciile tehnico-medicale, astfel: 

• secția neurologie etaj I - amenajarea a patru rezerve din două saloane, prin compartimentarea cu 
pereți despărțitori, grupuri sanitare, instalație de aer condiționat, instalație electrică, instalație 
termică etc.; 

• modernizarea celor două grupuri sanitare din secție; 
• secția ginecologie etaj I – amenajarea patru rezerve din două saloane, prin compartimentarea cu 

pereți despărțitori, grupuri sanitare, instalație de aer condiționat; 
• modernizarea celor două grupuri sanitare din secție, instalație electrică, instalație termică etc.; 
• secția obstetrică etaj II - modernizarea a 2 rezerve prin înlocuirea tâmplăriei din lemn cu tâmplărie 

din PVC, vopsitorii lavabile, șapă la pardoseli, covor P.V.C., tapet la pereți, igienizare grup sanitar, 
înlocuire instalații electrice și sanitare, instalație de aer condiționat, instalație electrică, instalație 
termică etc.; 

• secția cardiologie etaj III - modernizarea a 2 rezerve prin înlocuirea tâmplăriei din lemn cu 
tâmplărie din PVC, vopsitorii lavabile, șapă la pardoseli, covor P.V.C., tapet la pereți, igienizare 
grup sanitar, înlocuire instalații electrice și sanitare, instalație de aer condiționat etc; 

• secția endocrinologie etaj III - modernizarea a 2 grupuri sanitare, prin înlocuirea tâmplăriei din 
lemn cu tâmplărie din PVC, pardoseli din gresie, placarea pereților cu faianță, obiecte sanitare 
(lavoar din porțelan, wc, oglindă, port-prosop, port-hârtie, etajeră, vopsitorii lavabile,  înlocuire 
instalații electrice, sanitare și termice) etc; 

• secția medicală I etaj IV- modernizarea a 2 rezerve prin înlocuirea tâmplăriei din lemn cu tâmplărie 
din PVC, vopsitorii lavabile, șapă la pardoseli, covor P.V.C., tapet la pereți, igienizare grup sanitar 
propriu, înlocuire instalații electrice și sanitare, instalație de aer condiționat etc; 

• secția gastroenterologie etaj IV - amenajarea a două rezerve dintr-un salon, prin 
compartimentarea cu pereți despărțitori, grup sanitar, instalație de aer condiționat, instalație 
electrică, instalație termică etc.; 
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• secția pediatrie etaj V - se dorește amenajarea a două rezerve dintr-un salon, prin compartimentat 
cu pereți despărțitori din rigips, grup sanitar aferent, instalație de aer condiționat, instalație 
electrică, instalație termică, instalație sanitară etc. 
În cursul anului 2016, s-a încheiat contractul de lucrări nr. 1585 din 05.02.2016 având ca obiect 

servicii de proiectare, execuția, finalizarea și întreținerea obiectivului de investiție „Amenajare saloane 
de urgenţă la Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu, str. Progresului, nr. 18”, decontându-se suma de 
403.675,00 lei, reprezentând valoarea serviciilor prestate și parțial a lucrărilor executate,  acestea urmând 
a fi finalizate în cursul anului 2017. 
 
 
II.2. Amenajare și modernizare spitalizare de zi  Spitalul Județean de Urgență Tg-Jiu, str. Tudor 
Vladimirescu 

Întrucât strategia de dezvoltare a Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu se va baza, din ce în ce 
mai mult, pe servicii oferite în regim de spitalizare de zi, s-a impus promovarea în cursul anului 2016 a 
obiectivului de investiții ,,Amenajare și modernizare spitalizare de zi  Spitalul Județean de Urgență Tg-
Jiu, str. Tudor Vladimirescu”, cu asigurarea circuitelor sanitare obligatorii conform normativelor, în 
vederea obținerii Autorizației de funcționare. 

Pentru realizarea acestui obiectiv de investiție, în anul 2016, s-a încheiat contractul de lucrări nr. 
1181 din 28.01.2016, având ca obiect servicii de proiectare, execuția, finalizarea și întreținerea 
obiectivului de investiție „Amenajare și modernizare spitalizare de zi  Spitalul Județean de Urgență Tg-
Jiu, str. Tudor Vladimirescu”, în cursul anului 2016, decontându-se suma de 422.465,00 lei reprezentând 
valoarea serviciilor și a lucrărilor finalizate și recepționate. 
 
II.3. Amenajare spațiu administrativ Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, str. Progresului nr.18 

În spațiile în care și-a desfășurat activitatea personalul administrativ din cadrul Spitalului Județean 
de Urgență Târgu-Jiu, s-a amenajat spitalizarea de zi. 

Pentru buna funcționare a activității administrative din cadrul Spitalului 700, s-a impus 
amenajarea unui nou spațiu administrativ, în care să-și desfășoare activitatea întregul personal 
administrativ, format din 20 de birouri, sală ședințe, grupuri sanitare etc.                        

Amenajarea spațiilor administrative s-a realizat prin extinderea, pe verticală, a construcției cu 
regim de înălțime P, aflată în partea de est a clădirii spitalului. 

Astfel, în anul 2016, s-a încheiat contractul de lucrări nr. 840 din 20.01.2016, având ca obiect 
servicii de proiectare, execuția, finalizarea și întreținerea obiectivului de investiție ,,Amenajare spațiu 
administrativ Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, str. Progresului nr.18”, decontându-se suma de 
1.587.104,00 lei, reprezentând valoarea serviciilor prestate și parțial a lucrărilor executate, acestea 
urmând a fi finalizate în cursul anului 2017. 
 
II.4. Sistem de încălzire la secția Dermato - venerice din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu, 
locația str. A.I. Cuza   
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Prin bugetul propriu al județului Gorj pe anul 2016, s-a alocat fonduri, pentru elaborarea 
documentației tehnico-economică, documentație de avizare a lucrărilor de intervenție - D.A.L.I., proiect 
tehnic și detalii de execuție, documentație pentru instalație utilizare gaze naturale, pentru contractarea 
serviciului de asistență tehnică prin diriginte de șantier și execuția lucrării. 

Pentru realizarea acestui obiectiv de investiție, în anul 2016, s-a încheiat contractul de lucrări nr. 
7431 din 10.06.2016, în baza căruia au fost executate lucrări se refacere a sistemului de încălzire a 
imobilului utilizând o tehnologie modernă, prin folosirea unor centrale termice proprii, cu funcționare în 
condensație, alimentate cu combustibil gazos, rețea de distribuție executată cu conducte din cupru si 
corpuri de încălzire din radiatoare de oțel. 

În cursul anului 2016, a fost decontată suma de 177.883,00 lei reprezentând valoarea serviciilor 
prestate și a lucrărilor finalizate și recepționate. 
 
II.5. Sisteme de climatizare a saloanelor din cadrul Secțiilor Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu, 
str. Progresului și str. Tudor Vladimirescu, respectiv: 
 

1. aparat aer condiționat 18.000 BTU/h – 57 bucăți; 
2. aparat aer condiționat 12.000 BTU/h – 6 bucăți; 
3. aparat aer condiționat 9.000 BTU/h – 20 bucăți; 

 
Prin bugetul propriu al județului Gorj pe anul 2016, s-a aprobat suma de 200.000,00 lei pentru 

realizarea sistemelor de climatizare a saloanelor din cadrul Secțiilor Spitalului Județean de Urgență Târgu-
Jiu, str. Progresului și str. Tudor Vladimirescu. 

Astfel, s-a încheiat contratul de furnizare nr. 8476, în baza căruia s-au achiziționat 83 aparate de 
aer condiționat, dimensionate după cum urmează: 

1. aparat aer condiționat 18.000 BTU/h – 57 bucăți; 
2. aparat aer condiționat 12.000 BTU/h – 6 bucăți; 
3. aparat aer condiționat 9.000 BTU/h – 20 bucăți, 

decontându-se suma de 199.860,00 lei. 
 

II.7. Extindere și modernizare Secție Ortopedie – Traumatologie, reabilitare tablouri electrice săli de 
operații chirurgie, Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, str. Tudor Vladimirescu, nr. 32 

Secția Ortopedie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu, str. Tudor Vladimirescu nr. 
32, este insuficientă ca și spațiu de spațiu de spitalizare a bolnavilor, fiind situată pe un coridor de trecere 
între cele două corpuri de clădire ale spitalului, care sunt deservite de un singur lift, secția fiind astfel 
tranzitată de către personalul medical, bolnavi și aparținători din cadrul altor secții, fără a exista un circuit 
corespunzător. 

În prezent, în cadrul acestei secții, nu există saloane septice și aseptice, pentru izolarea 
corespunzătoare a bolnavilor, sală de pansamente septice precum și salon postoperator cu monitorizare 
permanentă a pacienților operați. 

De asemenea, nu există o izolare completă a blocului operator de restul secției, astfel încât 
personalul sanitar din blocul operator să nu interfereze cu restul personalului din secție. 
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Pentru desfășurarea optimă a activității din cadrul acestei secții, este necesară extinderea secției 
prin amenajarea a trei cabinete de medici, două saloane septice cu minim trei paturi fiecare, o sală de 
pansamente septice, cu grupuri sanitare și reamenajarea circuitului funcțional al bucătăriei la dimensiuni 
mai mici decât cele inițiale. 

Tablourile electrice ce deservesc sălile de operații chirurgie, sunt foarte vechi, fiind echipate cu 
siguranțe fuzibile dimensionate la nivelul anilor 1970, fapt ce conduce la întreruperi frecvente în 
alimentarea cu energie electrică, periclitând desfășurarea în bune condiții a actului medical și punând în 
pericol viața pacienților aflați pe masa de operație. 

Circuitele electrice din  Aluminiu sunt subdimensionate, puterea instalată mărindu-se an de an 
prin creșterea consumatorilor. 
  

Pentru realizarea acestei lucrări, în anul 2016, s-a încheiat contractul de servicii nr. 11645 din 
16.09.2016, având ca obiect prestare servicii de proiectare - faza D.A.L.I. pentru realizarea obiectivului de 
„Extindere și modernizare Secție Ortopedie – Traumatologie, reabilitare tablouri electrice săli de 
operații chirurgie, Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, str. Tudor Vladimirescu, nr. 32”, decontându-
se suma de 8.175,00 lei, reprezentând valoarea serviciilor de proiectare finalizate și recepționate. 
 
II.8. Sisteme de avertizare pat bolnav la Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu   

Prin bugetul propriu al județului Gorj pe anul 2016, s-au alocat fonduri, pentru elaborarea 
documentației tehnico-economică și execuția lucrărilor.  

Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu are ca obiect principal asigurarea asistenței medicale de 
urgență și în ambulatoriu, personalul medical specializat deservind populația județului Gorj, precum și cea 
din localitățile limitrofe județului, în consecință, fiind necesar ca spitalul să fie modernizat și dotat 
corespunzător. 

Având în vedere, că în ultima perioadă au fost modernizate spațiile de cazare din unele secții, este 
imperios necesar ca acestea să fie și dotate conform, pentru a se putea încadra în standardele aplicabile 
în domeniul sanitar, distribuția paturilor pe secții fiind: 
 
1. Spital nr. 1 – str. A.I. Cuza: 
- Secția Dermatovenerologie – 30 paturi: 4 saloane x 4 paturi; un salon x 2 paturi; 2 saloane a 6 paturi; 
- Secția Oncologie – 35 paturi: 2 saloane x 2 paturi; 9 saloane x 3 paturi; 1 saloane x 4 paturi; 
- Secția Boli Infecțioase – 55 paturi: 1 rezervă x 1 pat; 2 rezerve x 2 paturi; 2 saloane x 3 paturi; 11 saloane 
x 4 paturi . 
 
2. Spital nr. 2 – str. Tudor Vladimirescu: 
- Secția Balneofizioterapie – 56 paturi: 5 saloane x 2 paturi; 14 saloane x 3 paturi; 1 salon x 4 paturi; 
- Secția Medicină Internă 2 – 30 paturi: 6 saloane x 3 paturi; 3 saloane x 4 paturi; 
- Compartiment Geriatrie – 10 paturi: 2 saloane x 3 paturi; 1 salon x 4 paturi; 
- Secția Oftalmologie – 35 paturi: 1 salon x 3 paturi; 2 salon x 4 paturi; 4 saloane x 6 paturi;  
- Secția ORL + Compartiment Chirurgie maxilo – facială – 33 paturi: 1 rezervă x 2 paturi; 5 saloane x 5 
paturi; 1 salon x 6 paturi; 
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- Secția Urologie – 25 paturi: 1 salon x 2 paturi; 5 saloane x 3 paturi; 2 saloane x 4 paturi; 
- Secția Chirurgie 1 – 50 paturi: 8 saloane x 2 paturi; 6 saloane x 4 paturi; 2 saloane x 5 paturi; 
- Secția Chirurgie 2 – 53 paturi: 4 saloane x 2 paturi; 15 saloane x 3 paturi; 
- Secția A.T.I. II – 25 paturi: 1 salon x 10 paturi; 1 salon x 2 paturi; 1 salon x 13 paturi. 
 
3. Spitalul nr. 3 – str. Progresului: 
- Secția Pediatrie – 69 paturi: 3 saloane x 1 pat; 10 saloane x 3 paturi; 6 saloane x 6 paturi; 
- Secția Medicină Internă 1 –  54 paturi: 2 rezerve x 2 paturi; 10 saloane x 5 paturi; 
- Secția Gastroenterologie – 35 paturi: 2 rezerve x 2 paturi; 4 saloane x 6 paturi; 1 salon x 7 paturi; 
- Secția Cardiologie – 65 paturi: 2 rezerve x 2 paturi; 1 salon x 1 pat; 2 saloane x 4 paturi; 2 salon x 5 paturi; 
6 saloane x 7 paturi; 
- Secția Endocrinologie – 30 paturi: 1 rezervă x 1 pat; 1 rezervă x 2 paturi; 1 rezervă x 3 paturi; 2 saloane x 
6 paturi; 2 saloane x 6 paturi; 
- Secția Obstetrică – 46 paturi: 2 rezerve x 1 pat; 3 saloane x 2 paturi; 6 saloane x 3 paturi; 5 saloane x 4 
paturi; 
- Secția Neonatologie – 43 paturi: 4 saloane x 1 pat; 3 saloane x 2 paturi; 8 saloane x 3 paturi; 1 salon x 4 
paturi; 1 salon x 5 paturi; 
- Secția Neurologie – 70 paturi: 1 salon x 5 paturi; 7 saloane x 7 paturi; 2 saloane x 8 paturi; 
- Secția Ginecologie – 32 paturi: 1 salon x 2 paturi; 5 saloane x 4 paturi; 2 saloane x 5 paturi; 
- Secția A.T.I. I + Compartiment Dializă – 20 paturi: 1 salon x 7 paturi; 1 salon x 8 paturi; 1 salon x 1 pat; 2 
saloane x 2 paturi. 
 

Pentru realizarea acestui obiectiv, în anul 2016, s-a încheiat contractul de servicii nr. 11233 din 
07.09.2016., având ca obiect servicii de proiectare – faza D.A.L.I. 
 
II.9. Sistem de detectare, semnalizare și avertizare incendiu la Centrul Militar Județean Gorj 

Pentru protejarea imobilelor din incinta Centrului Militar Județean Gorj și având în vedere intrarea 
în vigoare a Normativului P 118-3/2015 ,,Normativ pentru securitatea la incendiu a construcțiilor partea a 
III-a: instalații de detectare, semnalizare și avertizare incendiu”, în anul 2016 s-a încheiat contractul de 
servicii nr. 14195/11.11.2016, având ca obiect elaborarea documentației tehnico-economică – faza S.F., 
documentația fiind finalizată și recepționată, decontându-se suma de 10.800,00 lei. 
 
II.10. Elaborare audit energetic și certificat de performanță energetică a Ambulatoriului Spitalului 
Județean de Urgență Târgu-Jiu  

Prin bugetul propriu al județului Gorj pe anul 2016, s-a prevăzut suma de 8.000,00 lei pentru 
achiziționarea serviciilor de proiectare - ,,Elaborare audit energetic și certificat de performanță 
energetică a Ambulatoriului Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu”. 

Având în vedere, că la sfârșitul anului 2015, au fost finalizate lucrările la obiectivul de investiție 
,,Reabilitarea, modernizarea și echiparea ambulatoriului Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu, în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 372/2005, privind performanță energetică a clădirilor, care stabilește 
condiții cu privire la: 
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   a) cadrul general al metodologiei de calcul privind performanță energetică a clădirilor și a unităților 
acestora; 
   b) aplicarea cerințelor minime de performanță energetică la clădirile noi și la noile unități ale acestora; 
   c) aplicarea cerințelor minime de performanță energetică la clădirile existente, unitățile de clădire și 
elementele care alcătuiesc anvelopa clădirii supuse unor lucrări de renovare majoră, precum și în cazul 
instalării/înlocuirii/modernizării sistemelor tehnice ale clădirilor; 
   d) certificarea energetică a clădirilor și a unităților acestora; 
   e) inspecția sistemelor de încălzire și a sistemelor de climatizare din clădiri; 
   f) sistemul de control al certificatelor de performanță energetică, al rapoartelor de audit energetic, 
precum și al rapoartelor de inspecție a sistemelor tehnice ale clădirilor” și prevederile Legii nr. 121/2014 
privind eficiența energetică,  
investitorul are obligația obținerii certificatului energetic, pentru acest imobil.  

În acest sens, s-a încheiat contractul de servicii nr. 3180/10.03.2016, în valoare de 6.650,00 lei. 
Documentația a fost elaborată și recepționată, decontându-se suma de 6.650,00 lei. 
 
II.11. Elaborare audit energetic și certificat de performanță energetică a Punctului de recrutare, 
încorporare, Centrul Militar Județean Gorj 

În anul 2015 au fost finalizate lucrările la obiectivul de investiție ,,Sistem de încălzire locală și 
reparații la clădire C3 - Corp clădire birouri, Centrul Militar Județean Gorj” și, în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, investitorul are obligația 
obținerii certificatului energetic pentru acest imobil. 
În acest sens, în anul 2016, s-a încheiat contractul de servicii nr.  3179/10.03.2016, documentația fiind 
elaborată și recepționată, decontându-se suma de 1.655,00 lei. 
 
II.12. “Extindere și dotare Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu - Jiu”  

Prin realizarea acestui proiect, se urmărește îmbunătățirea calității infrastructurii și serviciilor 
educaționale și de recuperare a stării de sănătate, pentru un număr de 250 copii și tineri școlarizați în 
Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu-Jiu și în școli sau structuri integratoare în unitățile de 
învățământ de masă, din Târgu - Jiu și Județul Gorj, cu scopul încadrării în standardele de calitate a tuturor 
serviciilor din cadrul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu-Jiu.  
Acest proiect vizează extinderea unității de învățământ, printr-o construcție nouă P+1, având forma literei 
L, cu suprafața la sol de 600 mp, atașată corpului 1 (existent) al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă 
Târgu-Jiu, pentru a facilita accesul și circulația elevilor și a personalului între corpul vechi al clădirii și corpul 
nou, evitând, astfel, circuitul, prin exteriorul clădirilor.  
Conform structurii propuse, la parter va funcționa complexul sportiv/baza de recuperare, compus din: 

• sala de sport care, în funcție de activitățile planificate, va putea fi, cu ușurință, 
transformată în sală de festivități, sală de conferințe, sală de formare și perfecționare, sală de ședințe 
(consilii profesorale, cercuri pedagogice, comisii 

• metodice, schimburi de experiență, activități în parteneriat educațional sau instituțional). 
• sală pentru activități de kinetoterapie; 
• sală pentru activități de educație psihomotrică și ludoterapie; 
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• bazin pentru recuperare deficiențe neuro-motorie; 
• grupuri sociale pentru elevi; 
• vestiare; 
• magazie materiale; 
• La etaj vor fi amenajate următoarele spații: 
• Centru de documentare și informare pentru învățământul special și special integrat din județul 

Gorj (C.D.I.), care trebuie înțeles ca un spațiu de formare permanentă a elevilor în domeniul 
utilizării informației; 

• Atelier de instruire practică învățământ special în domeniul turism și alimentație, specializarea 
bucătar; 

• Ateliere pentru activități de pre-profesionalizare; 
• Sală pentru educație muzicală; 
• Sală pentru educație plastică și artterapie; 
• Sală pentru comisia internă de evaluare continuă; 
• Sală pentru comisia de evaluare și asigurare a calității în educație; 
• săli pentru logopedie; 
• Cancelarie profesori; 
• Grupuri sociale elevi. 

Se vor realiza instalații electrice, instalații sanitare, instalații climatizare, panouri solare amenajate 
pe acoperiș (cu posibilitatea de a fi racordată și clădirea existentă), sistem supraveghere video și sistem 
antiefracție, instalații siguranță la foc, instalații și echipamente încălzire termică și apă caldă, lift pentru 
accesul persoanelor cu dizabilități. De asemenea, vor fi achiziționate toate dotările necesare pentru 
funcționarea centrului. 

Astfel, în anul 2016, s-a elaborat documentația tehnico-economică, faza Studiu de Fezabilitate, 
decontându-se suma de 33.980,09 lei reprezentând valoarea serviciilor de proiectare finalizate și 
recepționate. 
 
II.13. Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu – locația str. Tudor 
Vladimirescu  
 Prin bugetul propriu al județului Gorj pe anul 2016, s-au alocat fonduri pentru achiziționarea 
serviciilor de proiectare în scopul elaborării documentației tehnico-economică – faza D.A.L.I. pentru 
realizarea obiectivului de investiție “Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu 
– locația str. Tudor Vladimirescu”. 

În acest sens, în cursul anului 2016, s-a încheiat contractul de servicii nr. 6432/19.05.2016, 
având ca obiect elaborarea documentației tehnico-economică faza D.A.L.I., documentația fiind finalizată 
și recepționată, decontându-se suma de  56.099,20 lei. 
 
II.14. Ușă glisantă automată – Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu – 2 bucăți 
 

Prin nota de fundamentare nr. 9681/22.03.2016, Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, a 
solicitat alocarea de fonduri pentru achiziționarea a două uși glisante automate în vederea montării în 
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cadrul compartimentului UPU, la locația din strada Tudor Vladimirescu, a Spitalului Județean de Urgență 
Târgu-Jiu. 

În cursul anului 2016, a fost încheiat contractul de furnizare nr.                   , , având ca obiect 
furnizare și montare 2 bucăți uși glisante automate, decontându-se  suma de 24.000,00 lei. 
 
II.15. Mașină de spălat și aspirat paviment - Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu – 5 bucăți 

Acestea au fost necesare pentru asigurarea cât mai eficientă a curățeniei în cele 12 secții medicale 
și a Ambulatoriului Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu, locația din  strada Progresului, cu o suprafață 
a pavimentului de circa 15.000 mp, precum și la locația din strada Tudor Vladimirescu, unde funcționează 
12 secții medicale, cu o suprafață a pavimentului de circa 10.000 mp și, implicit, o bună desfășurare a  
activității medicale. 

În cursul anului 2016, a fost încheiat contractul de furnizare nr.                    , având ca obiect 
furnizare a 5 bucăți mașini de spălat, decontându-se suma de 69.960,00 lei. 
 
II.16. Ascensor persoane - Spitalul de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu, comuna Runcu, Județul 
Gorj  

În prezent, pacienții nedeplasabili sunt transportați, la etajele inferioare sau superioare la 
internare/externare sau pentru efectuarea de investigații, cu targa sau căruciorul pe scări de către 
personalul medical al spitalului, care este preponderent de sex feminin.  

În turele II și III, transportul pacienților nedeplasabili pe scări constituie o problemă majoră, având 
în vedere faptul că în această perioadă, în unitate, rămâne doar personalul medical necesar pentru 
desfășurarea activității medicale și nu mai există personal disponibil din cadrul altor sectoare de activitate, 
în special bărbați, pentru a ajuta la transportul pacienților. 

Angajarea brancardierilor necesari pentru desfășurarea acestei activități pentru cele 3 ture, deși 
constituie o soluție, nu se justifică datorită cheltuielilor de personal la nivelul unității, raportat la 
periodicitatea rulajului de pacienți. 
Necesitatea achiziționării ascensorului de persoane se relevă și din faptul că unitatea medicală dispune de 
o sală de kinetoterapie, în curs de finalizare în regie proprie aflându-se și amenajarea unei săli de 
recuperare respiratorie, amplasate la etajul III al clădirii, deplasarea pacienților greu deplasabili care 
necesită recuperare medicală respiratorie, făcându-se, din lipsa dotării cu ascensor de persoane, în 
aceleași condiții ca cele specificate mai sus. 

În cursul anului 2016,  a fost elaborată documentația tehnico – economică – faza D.A.L.I., 
decontându-se suma de 4.535,00 lei reprezentând valoarea serviciilor de proiectare finalizate și 
recepționate.. 

  
II.16. “Conservarea, restaurarea, protejarea și promovarea ANSAMBLULUI ARHITECTURII POPULARE de 
la Curtișoara” 
Comisia Europeană a adoptat Acordul de Parteneriat 2014-2020 cu România (RO16M8PA001.1.2), 
document ce prezintă modul în care vor fi folosite fondurile europene structurale și de investiții, în 
viitoarea perioadă de programare. În Programul Operațional Regional 2014-2020, varianta ianuarie 2015, 
sunt prezentate axele prioritare, care cuprind prioritățile de investiții, principalele acțiuni finanțate și 
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alocările financiare aferente fiecărei axe. Pentru a beneficia de fonduri nerambursabile în cadrul 
Programului Operațional Regional 2014-2020, este necesară identificarea obiectivelor de investiții 
prioritare, ce întrunesc condițiile de eligibilitate, și întocmirea documentațiilor tehnico-economice 
aferente. Documentațiile tehnico-economice reprezintă suportul tehnic și economic, necesar elaborării 
cererilor de finanțare și întocmirii bugetelor aferente proiectelor, și fac parte integrantă din dosarul de 
finanțare, documente ce vor deveni, ulterior, anexe ale contractului de finanțare. 
 
În acest sens, Consiliul Județean Gorj a identificat oportunitatea finanțării, în cadrul Programului 
Operațional Regional 2014-2020, a proiectului ,,Conservarea, restaurarea, protejarea și promovarea 
Ansamblului Arhitecturii Populare”. 

În cursul anului 2016, s-a decontat suma de 60,00 lei, reprezentând contravaloare taxe și avize. 
 
II.18. Conservarea, restaurarea și valorificarea turistică și culturală a Casei memoriale Iosif  Keber 
În scopul îndeplinirii condițiilor de eligibilitate, în vederea depunerii spre finanțare a proiectului 
,,Conservarea, restaurarea și valorificarea turistică și culturală a Casei memoriale Iosif Keber”,  în cadrul 
Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară: 5. Îmbunătățirea mediului urban 
și  conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții:  5.1 – 
Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, 
prin bugetul propriu al județului Gorj pe anul 2016, au fost prevăzute fondurile necesare, pentru realizarea 
documentaţiei tehnico-economice (expertiză tehnică, expertiză biologică, documentație de avizare a 
lucrărilor de intervenţie și planul de marketing). 
 

Documentația tehnico-economică a fost finalizată și recepționată, proiectul fiind depus spre 
finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară: 5. Îmbunătățirea 
mediului urban și  conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de 
investiții:  5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, 
decontându-se suma de 56.595,00 lei, reprezentând valoarea serviciilor de proiectare și valoarea planului 
de marketing. 
 

XIV. Centrului Militar Judeţean Gorj 
Centrul Militar Judeţean Gorj exercită competenţele ce îi revin prin lege pentru punerea în 

aplicare a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea de pregătire a populaţiei pentru 
apărare, în asigurarea cu resurse a structurilor din instituţiile cu responsabilităţi în domeniul apărării şi 
securităţii naţionale, concomitent cu promovarea proactivă a profesiei militare, recrutarea candidaţilor 
pentru formarea iniţială a personalului militar, soluţionarea în mod oportun a cererilor şi petiţiilor 
adresate centrului militar. 
În conformitate cu Legea 446 /30.11.2006, modificată cu Legea 128/ 2012 - privind pregătirea populaţiei 
pentru apărare, Centrul Militar Judeţean Gorj a desfăşurat activităţi multiple în zona de responsabilitate, 
astfel:  
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- Planificarea, organizarea şi executarea activităţilor de generare şi regenerare a forţelor armate 
prin completare cu resurse umane şi materiale a structurilor sistemului naţional de apărare aflate în zona 
de responsabilitate; 
- Evidenţa militară a cetăţenilor încorporabili şi rezerviştilor cu domiciliul pe raza judeţului; 
- Eliberarea documentelor solicitate de către rezervişti, la cererea acestora, în conformitate cu 
actele normative în vigoare; 
- Organizarea şi desfăşurarea convocărilor de pregătire, îndrumare şi verificare a activităţilor 
organelor administraţiei publice locale, instituţiilor publice şi operatorilor economici, care au obligaţii pe 
linia evidenţei militare, mobilizării la locul de muncă şi sarcini pe linia rechiziţiilor de bunuri şi prestări 
servicii în interes public; 
- Conştientizarea opiniei publice despre rolul şi locul profesiei militare în societate; 
- Generarea unei atitudini favorabile a populaţiei civile faţă de instituţia militară şi menţinerea 
bunelor relaţii de colaborare cu instituţiile administraţiei publice locale, cu instituţiile civile de învăţământ 
şi comunitatea locală; 
- Îmbunătăţirea condiţiilor de muncă a personalului; 
- Folosirea judicioasă, în conformitate cu priorităţile existente, misiunile ordonate şi competenţele 
proprii a resurselor financiare alocate.; 
În anul 2016 Centrului Militar Judeţean şi-a îndeplinit obiectivele la standardele stabilite, Consiliul 
Judeţean Gorj asigurând Centrului Militar Judeţean Gorj fondurile necesare desfăşurării activităţii 
specifice, alte dotări şi materiale astfel :  
1. Bunuri şi servicii  211.165 lei cu TVA, fiind repartizate pentru :  
- asigurarea contractelor de furnizare/ prestare de servicii de energie electrică, alimentare cu apă, 
canalizare, salubritate, televiziune, radio, telefonie, telefax, poştă, fax, paza localului centrului militar, 
achiziţionarea de carburanţi-lubrifianţi; 
- asigurarea rechizitelor de birou, a registrelor, a imprimatelor, hârtiei şi a altor materiale de 
această natură, legarea si broşarea documentelor de birou, pentru asigurarea materialelor necesare 
multiplicării fotocopierii, xerocopierii documentelor, formularelor, folosite în activităţile specifice; 
- asigurarea materialelor necesare pentru menţinerea curăţeniei şi igienei oamenilor, localurilor, 
birourilor şi magaziilor; 
- înlocuirea tehnicii de calcul şi a bunurilor de natura obiectelor de inventar ce sunt depăşite din 
punct de vedere tehnic, uzate şi necesitau înlocuire; 
- efectuarea de reparaţii curente la tehnica, echipamentele şi aparatura din administrare, pentru 
menţinerea acestora în stare de operativitate. 
2. Active nefinanciare  45.906 lei cu TVA, fiind repartizate pentru :  
- Elaborarea documentaţiei tehnico-economice, taxe, avize, acorduri necesare execuţiei lucrărilor 
de reabilitarea şarpantă şi învelitoarei la ,,clădire”- Punct recrutare încorporare, Centrul Militar Judeţean 
Gorj, cu destinaţia birouri; 
- Achiziţia unui fotocopiator color (tip xerox), format A3, necesar pentru  multiplicarea şi scanarea 
documentelor şi formularelor, format A3, întrucât  unitatea nu are în evidenţă acest tip de fotocopiator; 
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- Elaborarea documentaţiei tehnico-economice pentru instalarea unui sistem de detectare, 
semnalizare şi avertizare la incendii cu senzori de fum pentru dotarea fiecărui pavilion conform 
Normativului privind securitatea la incendiu a construcţiilor partea a IV a - I 18/ 2009; 
Pentru îmbunătăţirea activităţi specifice, Centrul Militar Judeţean Gorj are următoarele obiective ce pot 
fi finanţate din fonduri alocate de Consiliul Judeţean Gorj, astfel : 
- Reabilitarea şarpantei şi învelitoarei la ,,clădire”- Punct recrutare încorporare, Centrul Militar Judeţean 
Gorj, cu destinaţia birouri. 
- Elaborarea documentaţiei tehnico-economice, taxe, avize, acorduri necesare obţinerii autorizaţiei de 
construcţii şi execuţia unor lucrări de reparaţii curente la   Corp A COMANDAMENT şi ,,clădire”- Punct 
recrutare încorporare din Centrul Militar Judeţean Gorj, cu destinaţia birouri ; 
- Amenajarea parcării interioare şi turnarea unui covor asfaltic sau beton, deoarece în urma tasării 
pământului la ploi se acumulează apă. 
- Montarea unui sistem de detectare, semnalizare şi avertizare incendii la Centrul Militar Judeţean 
Gorj - pentru dotarea fiecărui pavilion conform Normativului privind securitatea la incendiu a 
construcţiilor partea a IV a - I 18/ 2009. 
- Înlocuirea porţilor de acces în incinta unităţii şi montarea la acestea a unui sistem automatizat de 
închidere; 
- Achiziţia unui autoturism necesar la îndeplinirea sarcinilor de transport, pentru luarea în evidenţă a 
tuturor tinerilor, recruţilor şi rezerviştilor cu domiciliul în judeţ  şi ţinerea evidenţei acestora, verificarea 
şi îndrumarea activităţii organelor administraţiei publice locale, instituţiilor publice, operatorilor 
economici, care au obligaţii pe linia evidenţei militare, ce revin Centrului Militar Judeţean Gorj, în vederea 
circulaţiei pe drumurile publice în condiţii de siguranţă, confort, consum redus de carburant. 
         Autoturismul aflat în administrarea unităţii noastre necesită a fi înlocuit din următoarele cauze :  
- are o durată normală de utilizare  îndeplinită (respectiv peste 13 ani vechime); 
- acest tip de autoturism nu se mai fabrică; 
- costurile cu reparaţiile şi întreţinerea acestuia sunt mari; 
- motorul prezintă scurgeri de ulei ce duc la un consum mărit de carburant şi ulei, prezintă risc de 
incendiu; 
- uzură avansată a elementelor de caroserie (ruginite); 
- nu are elemente de siguranţă a circulaţiei (ABS, ESP, airbaguri, etc.), prezentând un risc pentru 
personalul ce execută misiuni cu aceasta; 
- consum mare de carburant; 
- Achiziţionarea sau redistribuirea unui grup electrogen 38 – 40 KVA, pentru asigurarea funcţionalităţii în 
situaţii de situaţii de urgenţă a sistemului de comunicaţii precum şi a instalaţiilor speciale destinate pentru 
îndeplinirea sarcinilor ce revin Centrul Militar Judeţean Gorj . 
 
XIV. Camera Agricolă Gorj 

Activitatea Camerei Agricole Județene Gorj (CAJ) în anul 2016 s-a desfășurat, conform Planului 
anual de măsuri aprobat de Consiliul Județean Gorj și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin 
activități specifice ce au loc la sediul principal, prin compartimentele de specialitate (Învățământ și 
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pregătire profesională, Consultanță, extensie și promovare forme asociative, Elaborare și Implementare 
Proiecte) și la nivelul centrelor locale de consultanță agricolă situate la nivelul localităților județului. 
 
1. Asistență tehnică de specialitate 
Asistența tehnică s-a acordat, în special, în următoarele domenii de activitate: 
• cultura mare; 
• legumicultură; 
• pomicultură; 
• viticultură; 
• zootehnie; 
• mecanizare 
• legislație specifică, 
• măsuri finanțate din fonduri comunitare și naționale. 
S-au acordat 16.090 consultații de specialitate, pentru toate categoriile de ferme: exploatații mici (până 
la 10 ha) – cu pondere majoritară în acordarea de informații agricole, exploatații mijlocii (10 – 50 hectare) 
și exploatații mari (peste 50 hectare).  
Consultațiile de specialitate au fost acordate în mod gratuit pentru fermieri și producătorii agricoli. 
 
2. Demonstrații practice 
S-a realizat un număr de 65 demonstrații cu un număr total de peste 713 participanți, fie la loturile 
demonstrative realizate sau teme de interes legate de tehnologii de cultură, erbicidări, fertilizări, 
tehnologii de creștere a animalelor, utilizarea și reglarea mașinilor agricole, etc. 
 
3. Loturi demonstrative 
Având în vedere aspectele pozitive și impactul loturilor demonstrative realizate în anii anteriori, la nivelul 
Centrelor Locale de Consultanță Agricolă, s-au menținut și dezvoltat un număr de 18 loturi demonstrative 
în sectorul vegetal și animal, astfel: 
 
În sector vegetal: 
Grâu – 3 loturi demonstrative, la soiurile Crina – 1 lot la Hurezani (2,81 ha) și 1 lot la Bălești (2 ha), respectiv 
Dropia – 1 lot la Turcinești (1 ha); 
Triticale -1 lot (0,5 ha), pentru analizarea soiului Stil la Peștișani; 
Porumb - 2 loturi demonstrative, la Hurezani (5,5 ha) și Crușeț (2 ha). 
Căpșun – 1 lot (1 ha), cultivat cu soiurile Elsanto, Alba, pe o suprafață de 1 hectar la Polovragi; 
Prun – 2 loturi demonstrative (Anna Spath, Stanley și D`Agen) situate în Baia de Fier (0,40 ha), Cărpiniș 
(0,30 ha) și Polovragi (0,25 ha); 
Legume în spații protejate – 1 lot demonstrativ la Crușeț (0,2 ha) 
 
Total vegetal 11 loturi pe o suprafață totală de 15,96 ha.  
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În sector animal: 
Ovine – 3 loturi – peste 1200 capete, rasa țurcană situate în localitățile Arcani, Tismana și Baia de Fier; 
Caprine – 1 lot cu 70 de capete la Hurezani; 
Bovine – 1 lot cu 10 capete la Hurezani;   
Albine – 2 loturi (albina carpatină) în Hurezani și Dănciulești. 
Total zootehnie 7 loturi. 
 
4. Proiecte de dezvoltare rurală în implementare 
Anul 2016 a coincis cu lansarea primei sesiuni de depunere de proiecte prin noul PNDR. Drept urmare, au 
fost realizate de către specialiștii CAJ un număr de 5 proiecte pe Submăsura 6.3 – Sprijin pentru 
dezvoltarea fermelor mici și 1 proiect pe Submăsura 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri cu o 
valoare totală de 130.000 euro.  
De menționat aici este faptul că noile condiții, mult diferite de cele prevăzute în vechiul PNDR 2007 – 
2013, au avut ca rezultat o scădere a numărului de proiecte depuse. Din analiza efectuată și din experiența 
anterioară, preconizăm că începând cu anul 2017, numărul de proiecte întocmite și depuse pe măsurile 
cu finanțare pentru spațiul rural, incluzând și măsurile ce au ca obiect activități non-agricole vor crește 
semnificativ. 
 
5. Proiecte finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală – potențiali beneficiari 
În baza de date aflată la nivelul C.A.J. regăsim în prezent un număr de peste 53 de producători agricoli, 
doritori a accesa fonduri prin măsurile ce se vor derula în agricultură în perioada 2014 – 2020. 
 
6. Întâlniri de lucru 
Un element principal pentru activitatea Camerei Agricole, îl reprezintă Programul de informare a 
producătorilor agricoli din județ asupra Bunelor condiții de mediu, ecocondiționaliate, protecția împotriva 
poluării cu nitrați și nitriți, program european, gestionat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, cu 
implicarea directă a specialiștilor Camerelor Agricole Județene, program cu termen de finalizare în anul 
2018. 
Drept urmare, specialiștii consultanți au fost instruiți în domeniile sus-menționate, iar lunar, în cadrul 
întâlnirilor de lucru cu fermieri, le sunt expuse acestora materiale și procedee practice prin care să poată 
fi respectate Bunele condiții de mediu (GAEC), să poată fi împiedicată poluarea apelor și să fie pregătiți 
pentru schimbări climatice, ori pentru trecerea la producerea și folosirea de energii regenerabile. 
 
De la începutul anului până în luna decembrie 2016 a fost organizat un număr de 232 întâlniri de lucru, 
dezbateri sau mese rotunde la nivelul centrelor locale cu un număr de peste 3595 producători agricoli. 
Întâlnirile de lucru au avut ca teme, în afara celor menționate anterior, diferite domenii ale agriculturii: 
cultura mare, legumicultură, pomicultură-viticultură, zootehnie, legislație, diverse alte subiecte de 
interes. 
De asemenea, în acest an au avut loc o serie de dezbateri pe teme legislative, 
privind formele și modalitățile de asociere în agricultură, fondurile europene 
nerambursabile, posibilități și condiții de accesare, îndeosebi pe Submăsura 6.1 și Submăsura 6.3. 
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S-au organizat, de către Camera Agricolă Județeană Gorj în colaborare cu autoritățile locale: 
 „Ziua cireșului” la Turcinești (21.06.2016) și „Sărbătoarea căpșunului” la Polovragi (06-07.06.2016), unde 
au fost prezentate materiale informative și vizite la loturi demonstrative reprezentative din zonele 
respective;  
Camera Agricolă a fost prezentă cu standuri informative și sfaturi de specialitate la diverse târguri și 
festivaluri, ca de exemplu: Festivalul Apicol, ediția a II -a la Târgu Jiu (14-15.02.2016), Urcatul oilor la 
munte” – la Novaci (17.05.2016), iar în septembrie, Camera Agricolă Județeană 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” (18.09.2016), manifestare anuală de tradiție a locuitorilor din 
zonă. 
7. Cursuri de formare profesională 
Peste 7000 de mici fermieri din județul Gorj au obținut certificat de calificare în meserii agricole din anul 
2010 și până în prezent. Ca atare, în anul 2016 au fost organizate un număr de 3 cursuri, în meseriile de 
Apicultor, Lucrător în cultura plantelor, Lucrător în creșterea animalelor. Cursurile derulate de CAJ sunt 
autorizate prin Direcția Muncii. Afluxul mai redus față de anii precedenți de solicitări pentru înscrieri la 
cursurile susținute de lectorii autorizați ai Camerei Agricole se datorează numărului mare de fermieri 
gorjeni care deja au pregătire în domeniul în care activează. 
Solicitanții acestor cursuri sunt beneficiari sau potențial beneficiari de proiecte derulate prin PNDR, sunt 
persoane care doresc să-și înființeze ferme cu un anumit specific sau să-și îmbogățească cunoștințele de 
care au nevoie pentru activitatea pe care o desfășoară sau o vor desfășura în domeniul agricol. 
Tarifele practicate pentru cursurile de pregătire profesională sunt stabilite prin 
H.C.J. la un cuantum de 400 lei / cursant. 
Un element de noutate pe acest palier de activitate îl reprezintă realizarea de cursuri prin Măsura 111 – 
Formare profesională, informare și difuzare de cunoștințe, curs obligatoriu pentru fermierii ce au accesat 
măsuri de finanțare (M112, M141) prin PNDR 2007 – 2013. Astfel, până la sfârșitul anului 2016 au 
frecventat acest tip de curs un număr de 101 beneficiari de fonduri europene. Tariful pentru acest curs, 
aprobat prin HCJ este de 250 lei. 
 
8. Elaborare dosare de plată pentru proiectele finanțate prin PNDR 
O cerință esențială în cadrul măsurilor cu finanțare din fonduri europene și naționale, pentru obținerea 
tranșei II de plată este realizarea dosarului de plată din cuprinsul căruia să rezulte atingerea obiectivelor 
generale și specifice enunțate prin planul de afaceri, în concordanță cu ghidul solicitantului și fișa măsurii. 
Drept urmare, specialiștii consultanți au lucrat pe tot parcursul anului 2016, la realizarea acestor dosare 
de plăti, de altfel, un element important în cadrul veniturilor proprii atrase de CAJ.  
A fost întocmit un număr total de 51 dosare de plată, din care 45 pentru Măsura 141 și 6 dosare de plată 
pentru Măsura 112. 
 
9. Eliberarea de avize consultative pentru obținerea atestatului de producător 
În conformitate cu prevederile Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței 
produselor din sectorul agricol, Camera Agricolă Județeană Gorj eliberează la cerere, avizul consultativ, 
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necesar persoanelor fizice neautorizate pentru eliberarea atestatului de producător agricol. În acest sens, 
au fost alocate fiecărui consultant din cadrul CLCA-urilor, un număr de 5-6 comune, unde aceștia s-au 
deplasat la fața locului (ferma solicitantului), împreună cu reprezentanții primăriilor din raza teritorială, 
pentru a constata și încheia procesul-verbal asupra produselor ce fac obiectul atestatului de producător 
și al carnetului de comercializare, în urmă căruia, camera agricolă a eliberat avizul consultativ favorabil 
sau nefavorabil, funcție de situația din teren. 
Astfel, au fost eliberate un număr de 2400 de avize consultative pe întreg teritoriul județului Gorj. 
Menționăm că eliberarea acestui aviz este gratuită și s-a realizat cu efortul financiar propriu al fiecărui 
consultant agricol zonal. 
 
10. Realizarea de materiale audio-vizuale, emisiuni radio-tv 
 
Popularizarea noutăților legislative, tehnologii de cultură, finanțări prin PNDR au fost aduse permanent la 
cunoștința beneficiarilor prin elaborarea în regie proprie de pliante și alte materiale informative. 
Una din preocupările de bază ale instituției noastre a fost permanentizarea legăturii cu instituțiile de 
presă, fie că vorbim de presa scrisă, de radio sau televiziune. Am considerat aceasta un mod eficient de a 
promova activitatea și de a face cunoscute rezultatele muncii salariaților și mai ales a implementării în 
teritoriu a măsurilor europene de finanțare rurală. 
Drept urmare, alături de prezența specialiștilor și a conducerii în cadrul emisiunilor Tv sau de radio locale, 
regionale sau naționale, la fiecare solicitate a acestora, am implementat un parteneriat cu N-SAT TV, post 
local de televiziune cu impact major în zona rurală, unde, în emisiuni săptămânale cu durata de 1 oră, au 
fost prezentate rezultatele accesării măsurilor europene în urma realizării de proiecte de către CAJ pentru 
fermierii gorjeni, ca și prezentarea la timp, a noutăților legislative sau de altă natură pentru a putea fi puse 
în practică de către fermieri.  
 
11. Conform Legii nr. 157/2016 și HG 860/2016, începând cu data de 30 decembrie 2016, Camera Agricolă 
Județeană Gorj s-a desființat, personalul și patrimoniul fiind preluat în cadrul Direcției pentru Agricultură 
Județeană Gorj. 
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