RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL - 2016
Potrivit dispozițiilor Legii administrației publice locale nr.215/2001
republicată, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de Vicepreședinte,
vă prezint raportul de activitate privind atribuțiile specifice și hotărârile Consiliului
Județean pe parcursul perioadei iunie-decembrie 2016.
Prezentul raport cuprinde, în sinteză, activitatea tuturor direcțiilor și
serviciilor aflate în coordonarea , mea directă dar și a compartimentelor de
specialitate din cadrul aparatului propriu, activitate desfășurată în vederea atingerii
obiectivelor propuse și care decurg din aplicarea legislației specifice.
În perioada iunie-decembrie 2016, Consiliul Județean Gorj s-a întrunit în 10
ședințe; o ședință de constituire, 7 ședințe ordinare și 2 extraordinare, adoptându-se
111 hotărâri.

RAPORT DE ACTIVITATE AL S.J.G.D.A.S.GORJ
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.Consecințele renunțării la implementarea
proiectului SMID (proiect finalizat ,finanțat din fonduri europene și guvernamentale )
pentru județul Gorj:
- Acoperirea incompletă cu servicii de colectare a deșeurilor și insuficiența sau chiar
inexistența infrastructurii necesare colectării separate , la sursă ,în locuința cetățenilor a
deșeurilor ,pe cel puțin următoarele trei tipuri de deșeuri:biodeșeuri,reciclabile(hîrtiecarton,metale,sticlă și materiale plastice) și fracția umedă pentru eliminarea prin
depozitare;
- Dependență mare de eliminarea prin depozitare (peste 90% din deșeurile municipale
colectate în județ sunt eliminate final la depozitul ecologic din Dealul Calului-Bîrsești);
-Eliminarea finală a deșeurilor se face fără ca acestea să treacă printr-o operațiune de
tratare , lipsind o stație de tratare mecano-biologică ,combinat cu faptul că majoritatea
deșeurilor pleacă neseparate de la gospodării;
-Rata de reciclare a deșeurilor la nivel de județ este foarte scăzută ,în jur de 5% procent
atins în special prin aportul lanturilor de mari magazine;
-Comisia Europeană a decis să acționeze în judecată România la Curtea Europeană de
Justiție pentru că autoritățile nu au reușit să finalizeze închiderea a 68 depozite de deșeuri
neconforme până la sfârșitul anului 2016.Pe lista neagră a Comisiei Europene se află și
județul Gorj cu două depozite municipale de deșeuri neînchise, la Motru și Novaci;
- O contribuție de 100 lei / to,datorată de unitățile administrativ-teritoriale pentru
neîndeplinirea obiectivului anual de reducere cu 15 % a cantităților de deșeuri municipale
eliminate prin depozitare,plata facându-se pentru diferența dintre cantitatea efectiv
depozitată și cantitatea reprezentand 85 % din cea depozitată in anul anterior ;
- Mărirea cuantumului taxelor legate de gestionarea deșeurilor care trebuie plătite de
cetățean , de la 1 ianuarie 2017,prin introducerea pe lângă existenta taxă de salubrizare a
unei taxe pentru depozitarea deșeurilor de aproximativ 2,5 lei/lună/persoană (80 lei /to fară
TVA în 2017,urmând să crescă la 120 lei/to în 2018 ).
-Punerea sub semnul întrebării a existenței Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
"ADIS GORJ" înființată cu eforturi mari din partea salariaților noștri, una din condițiile
impuse de Uniunea Europeană pentru a acorda finanțare nerambursabilă în cadrul POS
Mediu fiind aceea că toate unitățile administrativ teritoriale să constituie o A.D.I.
- Decredibilizarea salariaților nostri în fața autorităților locale prin neacordarea sprijinului
promis prin implementarea SMID
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- Întrucât banii aferenți investițiilor din perioada 2007-2013 au fost practic pierduți prin
renunțarea la SMID, pe plan local nu avem un management real al deșeurilor.
Am menționat aceste neajunsuri pentru a atenționa încă o dată că nu mai poate fi
amânată la nesfărșit implementarea sistemului de colectare separată la nivelul populației
județului ,ne paște Infrigementul Uniunii Europene.
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 , 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 ,
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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
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gestionează activitatea depozitului ecologic în vederea transportării şi preluării
(depozitării) gratuite a deşeurilor colectate în cadrul proiectului;
- 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.
Ca un protest la defrișările barbare de pădure ce s-au făcut la nivelul țării , la
acțiunile de plantare la care am participat efectiv am afișat și un baner cu sloganul
"PLANTĂM NU PENTRU CA AUSTRIECII
DE LA HOLZINDUSTRIE
SCHWIGAFER SĂ AIBĂ CE TĂIA ,CI PENTRU CA GENERAȚIILE VIITOARE SĂ
POATĂ RESPIRA".
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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 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
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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
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
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intervenție pentru combaterea poleiului și înzăpezirii drumurilor județene în iarna 20152016 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 fii :
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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RAPORTUL DE ACTIVITATE
AL
S.C. PARC INDUSTRIAL GORJ S.A
Activitate
La 31.12.2016
S.C. Parc Industrial Gorj S.A. Bumbesti-Jiu avea inchiriata o suprafata de 5024 m.p.
din care 3574 m.p. cladiri si 1450 m.p. spatii depozitare ( valorile nu includ suprafata
inchiriata de S.C. Pirelli & C.ECO TECHNOLOGY ) .
Pe aceste suprafete chiria lunara incasata este de 2596,8 euro.
La 31.12.2015 in Parcul Industrial isi desfasurau activitatea 7 societati prezentate in
Anexa 1
In prezent S.C. Parc Industrial Gorj S.A. Bumbesti-Jiu are disponibile circa 3000 m.p
spatii 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.
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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.

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.

SITUATIA ECONOMICA LA 31.12.2016
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Societatea Comerciala S.C.Parc Industrial Gorj S.A.cu sediul in Bumbesti-Jiu,
inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J18/326/2003, cu codul fiscal 15400994 a
realizat la sfarsitul anului 2016 urmatorii indicatori economico-financiari:
- venituri totale 147,65 mii lei
- cheltuieli totale. 187,67 mii lei
Valoarea ridicata a cheltuielilor se datoreaza accesoriilor si penalitatilor platite la finante
publice in valoare de 32,699 mii lei
- impozit pe profit Veniturile sunt realizate astfel:
-venituri din chirii 132,98 mii lei
- venituri din despagubiri amenzi penalitati 14,67 mii lei
- alte venituri din exploatare Principalele cheltuieli sunt realizate astfel:
- cheltuieli privind combustibilii 7,05 mii lei
- cheltuieli privind materiale consumabile 1,05 mii lei
- cheltuieli privind obiecte de inventar 0,66 mii lei
- cheltuieli privind energia si apa. 2,19 mii lei
- cheltuieli cu serviciile executate de terti 11,66 mii lei
- cheltuieli cu alte impozite si taxe 1,35 mii lei
- cheltuieli cu salariile personalului 124,97 mii lei
- cheltuieli cu asigurarile sociale 16,78 mii lei
- cheltuieli cu somajul 0,17 mii lei
- cheltuieli privind asigurarile de sanatate 5,31 mii lei
- alte cheltuieli 38,34 mii lei
- creante 280,39 mii lei
La sfarsitul anului 2016 societatea nu mai inregistra datorii catre finante si alte societati.
La sfarsitul anului 2016 societatea inregistra un disponibil de 48 mii lei , bani proveniti
din incasare de chirii restante si care vor fi folositi pentru rezolvarea de probleme
urgente.
S.C. Parc Industrial Gorj S.A. s-a preocupat in continuare de mentinerea la un
grad ridicat al gradului de ocupare a Parcului Industrial si prin aceasta de mentinere si
chiar ridicare al numarului de angajati care lucreaza in zona.
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RAPORT PENTRU ANUL 2016
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
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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

-

Balastieră Petreşti, comuna Bărbăteşti, judeţul Gorj;

-

Secţie de reparaţii auto şi utilaje, sediul în oraşul Târgu-Jiu,

Gorj;

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 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.
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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.
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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;
-

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;
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-

Autorizaţia de gospodărire a apelor nr.228/25.07.2016, privind exploatarea

agregateor minerale emisă pentru Staţia de spălare-sortare agregate minerale TârguCărbuneşti;
-

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;
de

Agenţia

Permisul de exploatare numărul 18234 din 24.06.2015 eliberat
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;
de

Agenţia

Permisul de exploatare numărul 18715 din 26.11.2015 eliberat
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.
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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 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;
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-

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 20152019”;
- „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:
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- beneficiar Primăria Oraşului Bumbeşti Jiu:


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 TârguLogresti, 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”;
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- 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-spălareconcasare, 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 de Societatea Comercială
Întreprinderea de Drumuri şi Poduri S.A., sau valorificate către alţi beneficiari.
3. Informaţii asupra evoluţiei probabile a activităţii întreprinderii.
În anul 2017, Societatea Întreprinderea de Drumuri şi Poduri Gorj S.A., va
continua să-şi desfăşoare activitatea în domeniul lucrărilor de construcţii a
drumurilor. Pentru realizarea obiectivelor urmărite vor fi avute în vedere următoarele
aspecte:
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-

Finalizarea lucrărilor la termenele prevăzute în contracte, respectând

condiţiile privind calitatea, siguranţa în muncă şi protecţia muncii;
-

Intensificarea eforturilor în vederea creşterii productivităţii muncii, a

calităţii lucrărilor executate şi produselor realizate;
-

Optimizarea costurilor în vederea reducerii cheltuielilor de producţie,

desfacere şi administraţie, cu consecinţe directe în obţinerea unor preţuri şi tarife
competitive pentru lucrările executate şi serviciile prestate;
-

Încheierea de contracte noi de execuţie lucrări şi prestări servicii, care să

asigure continuitatea activităţii în condiţii de eficienţă şi economicitate;
-

Crearea unui microclimat propice activităţii de producţie pentru toţi

salariaţii societăţii;
-

Urmărirea încasării în timp optim a serviciilor prestate, pentru a asigura

plata la timp a datoriilor către furnizorii de bunuri şi servicii, a contribuţiilor la
bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale.
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RAPORTUL
CAMEREI AGRICOLE JUDEŢENE 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 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 la10 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
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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 lo turi 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.
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 Submăsu ra 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.
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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 pes te
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 Camere lor 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 ante rior, 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.
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 standur i 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.
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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, 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.
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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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R A P O R T DE A C T I V I T A T E
al Serviciului Public Judeţean Salvamont Gorj
În conformitate cu reglementările legale în vigoare, obiectul principal de activitate
al Serviciul Public Judeţean Salvamont Gorj îl constituie participarea la acţiunile de
prevenire a accidentelor în munţi şi în mediul subteran speologic, amenajarea şi
întreţinerea traseelor turistice montane, patrularea preventivă în zonele montane cu flux
turistic mare, grad de periculozitate ridicat şi în staţiunile montane de practicare intensivă a
sporturilor de iarnă, deplasarea de urgenţă la locul solicitat, salvarea accidentatului sau a
bolnavului, acordarea primului ajutor medical şi transportarea acestuia la prima unitate
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.
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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 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
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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 prealertei 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 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
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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.
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,
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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.
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.
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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.
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
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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.

VICEPREȘEDINTE, Nicolae Muja
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