
  

ROMÂNIA   

JUDEŢUL GORJ         

CONSILIUL JUDEŢEAN  

 

PROIECT, 

AVIZAT: 

SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU 

 

H O T Ă R Â R E 

privind acordarea titlului “Gorjeanul Anului” pentru anul 2017 

 

Consiliul Judeţean Gorj,  

Având în vedere:  

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre;  

- Raportul de specialitate comun al Direcției managementul proiectelor şi relaţii externe, Direcţiei juridice şi dezvoltarea 

capacităţii administrative și al Direcției buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și 

programe naționale, din cadrul Consiliului Județean Gorj; 

- Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică;  

- Raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe;  

- Raportul de avizare al Comisiei pentru învățământ, cultură, culte;  

- Raportul de avizare al Comisiei pentru tineret, sport, turism;  

- Anunțul Președintelui Consiliului Județean Gorj înregistrat sub nr. 4651 din 12.04.2018, privind propunerile de 

nominalizare pentru acordarea titlului “Gorjeanul Anului” sau a distincției “Diplomă de excelență” pentru anul 2017; 

- Adresa vicepreședintelui Consiliului Județean Gorj Gheorghe Nichifor privind propunerea acordării titlului “Gorjeanul 

Anului”, Echipei de robotică TECHNOGODS a Colegiului Național ”Ecaterina Teodoroiu” din Târgu Jiu, adresă 

înregistrată la Registratura Consiliului Județean Gorj sub nr. 6388 din 15.05.2018; 

- Nota de prezentare a Echipei de robotică TECHNOGODS a Colegiului Național ”Ecaterina Teodoroiu” din Târgu Jiu, 

însoțită de documentațiile privind prezentarea realizărilor Echipei de robotică de-a lungul anilor, întocmită de domnul 

director al Colegiului Național ”Ecaterina Teodoroiu”, Cristian – Daniel Antonie; 

- Referatul nr. 7530 din 08.06.2018, întocmit de Compartimentul Secretariat din cadrul Consiliului Județean Gorj; 

- Procesul verbal al Comisiei consultative de specialitate, constituită în baza Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 

85/30.11.2010 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului “Gorjeanul Anului” și a distincțiilor conferite 

unor personalități cu merite deosebite, cu completările și modificările ulterioare, înregistrat la Consiliul Județean Gorj 

sub nr. 7895 din 14.06.2018, privind aprobarea atribuirii Titlului “Gorjeanul Anului” Echipei de robotică 

TECHNOGODS a Colegiului Național ”Ecaterina Teodoroiu” din Târgu Jiu; 

- Scrisoarea de recomandare a Comisiei consultative de specialitate a Consiliului Județean Gorj pentru atribuirea Titlului 

“Gorjeanul Anului” pentru anul 2017 Echipei de robotică TECHNOGODS a Colegiului Național ”Ecaterina Teodoroiu” 

din Târgu Jiu înregistrată sub nr. 7896 din 14.06.2018;  

- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 130 din 18.07.2017 pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 

85 din 30.11.2010 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului “Gorjeanul Anului” și a distincțiilor 

conferite unor personalități cu merite deosebite, cu modificările și completările ulterioare;  

- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 15 din 16.02.2018 privind aprobarea Agendei Culturale a Județului Gorj pentru 

anul 2018 și a Programului propriu anual pentru desfășurarea activităților implementate de Consiliul Județean Gorj; 

- art.9, alin. (2) din OUG nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative 

și prorogarea unor termene. 

 

În baza art. 97, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare  

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1. Se acordă titlul “Gorjeanul Anului” pentru anul 2017 Echipei de robotică TECHNOGODS a Colegiului Național 

”Ecaterina Teodoroiu” din Târgu Jiu.  

 

Art. 2. Preşedintele Consiliului Județean Gorj va înmâna membrilor Echipei de robotică TECHNOGODS a Colegiului Național 

”Ecaterina Teodoroiu” din Târgu Jiu, titlul conferit.  

 

 

 

 

   PREŞEDINTE, 

Cosmin-Mihai Popescu 

CONTRASEMNEAZĂ,  

SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

 

 

Nr. _____ 

Adoptată în ședința din data de ____2018 

Cu un număr de ______ voturi 

Din totalul numărului de consilieri 



  

 

JUDEȚUL GORJ 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind acordarea titlului “Gorjeanul Anului” pentru anul 2017 

 

În ultimii ani, la nivelul județului Gorj, s-a consacrat organizarea unui eveniment cu caracter special, acordarea titlului 

“Gorjeanul Anului” unor personalități ale vieții gorjene, care și-au pus amprenta asupra promovării imaginii județului 

Gorj, atât în țară, cât și în străinătate.  

 

După parcurgerea unei proceduri administrative proprii, inițiate de către Consiliul Județean Gorj, a fost nominalizată 

pentru acordarea în anul 2017, a titlului “Gorjeanul Anului”, Echipa de robotică TECHNOGODS a Colegiului 

Național ”Ecaterina Teodoroiu” din Târgu Jiu pentru meritele și rezultatele de excepție pe care le-a obținut la 

competiția FIRST TECH CHALLENGE, făcând onoare județului nostru.  

 

Vicepreședintele Consiliului Județean Gorj, domnul Gheorghe Nichifor, a depus la Registratura Consiliului Judeţean 

Gorj, documentația privind nominalizarea echipei de robotică a Colegiului National ”Ecaterina Teodoroiu” 

TECHNOGODS, echipă care a reprezentat județul Gorj la FIRST Tech Challenge la București și România la 

Campionatul Mondial de Robotică FIRST Tech Challenge din SUA, obținând rezultate excepționale, pentru 

acordarea titlului ”GORJEANUL ANULUI” pentru anul 2017. 

 

TECHNOGODS este o echipă de robotică din cadrul Colegiului Național ”Ecaterina Teodoriu” din Târgu-Jiu, 

participantă de 2 ani la competiția FIRST Tech Challenge. Concursul, fiind noutate în România, a fost în primul an, 

cu siguranță dificil, echipa de robotică TECHNOGODS clasându-se pe locul 13 din 54, un rezultat foarte bun având 

în vedere că au participat echipe din toate județele țării. 

 

În sezonul II, desfășurat în România, au participat peste 90 de echipe din toată țara. Concursul a fost organizat în 

două etape: regională și națională. În cadrul etapei regionale echipa a ocupat locul IV, calificându-se pentru etapa 

națională. După participarea la etapa națională,  cei zece elevi din cadrul Colegiului Național „Ecaterina Teodoroiu“ 

din Târgu Jiu s-au aflat printre cele patru echipe care au câștigat Competiția Națională de Robotică „First Tech 

Challenge“, desfășurată la București. După luni de muncă, timp în care şi-au proiectat robotul, (membrii echipei se 

întâlneau în medie de 4 ori pe săptămână și petreceau uneori chiar mai mult de 12 ore la studiu pentru a lucra la robot, 

fiind în continuă consultare cu mentorii), strădania lor a fost răsplătită, succesul la etapa națională a fost răsunător în 

România, TECHNOGODS fiind acum cunoscuți de o națiune întreagă.  

 

Elevii Duiu Ion, Zoican Denis-Alexandru, Stamatoiu Liviu-Octavian, Popescu Dumitru Eduard, Dumitrescu Andrei, 

Udrescu Vlad Mihai, Nicola Maria Daniela, Rusu Ovidiu, Şandru Robert-Ştefan, Pîrvuleț Mihai Dumitru au mers, în 

perioada 25 – 28 aprilie 2018, la Detroit, unde a avut loc faza internațională a concursului. Echipa este coordonată 

de doamna profesoară Mihaela Runceanu, director adjunct al Colegiului Naţional „Ecaterina Teodoroiu“ din Târgu 

Jiu, iar domnul Alexandru Budin, informatician din Târgu Jiu, stabilit în Anglia, este cel de al doilea mentor al 

echipei. 

 

Programul intensiv de studiere a informaticii, la nivelul Colegiului Național „Ecaterina Teodoroiu“, a oferit 

posibilitatea echipei de robotică a Colegiului National ”Ecaterina Teodoroiu” TECHNOGODS să demonstreze 

nivelul înalt de pregătire pe care l-au primit în anii de studii liceale, prin stimularea laturii creative a personalității, 

dovedind însușirea unor abilități de lideri, devenind flexibili, independenți şi cu o mai mare disponibilitate către 

schimbările din jurul lor. 

 

Distincțiile și premiile obținute, care le confirmă valoarea, seriozitatea și demnitatea, îi recomandă pe membrii 

Echipei de robotică TECHNOGODS a Colegiului Naţional „Ecaterina Teodoroiu“ Târgu Jiu, pentru a li se oferi titlul 

de “Gorjeanul Anului” pentru anul 2017. 

 

Având în vedere considerentele de mai sus, supun spre aprobare, în forma prezentată, proiectul de hotărâre pentru 

acordarea titlului “Gorjeanul Anului” pentru anul 2017 Echipei de robotică TECHNOGODS a Colegiului Naţional 

„Ecaterina Teodoroiu“ Târgu Jiu. 

 

 

 INIŢIATOR, 

VICEPREŞEDINTE 

Gheorghe Nichifor  

http://www.ecat.ro/evenimente/echipa-de-robotica-a-colegiului-national-ecaterinateodoroiu/2670/
http://www.ecat.ro/evenimente/echipa-de-robotica-a-colegiului-national-ecaterinateodoroiu/2670/


  

JUDEȚUL GORJ 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

Direcția managementul proiectelor și relații externe  

Direcția juridică şi dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice 

Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale  

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind acordarea titlului “Gorjeanul Anului” pentru anul 2017 

 

Prin prezentul proiect de hotărâre, se propune Consiliului Judeţean Gorj acordarea titlului “Gorjeanul Anului” pentru 

anul 2017 Echipei de robotică TECHNOGODS a Colegiului Național ”Ecaterina Teodoroiu” din Târgu Jiu. 

 

Având în vedere: 

 Prevederile art. 91, alin. (5), lit. a), punctele 1 și 4 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică 

locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 130 din 18.07.2017  pentru completarea Hotărârii 

Consiliului Județean Gorj nr. 85 din 30.11.2010 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului 

“Gorjeanul Anului” și a distincțiilor conferite unor personalități cu merite deosebite, cu modificările și 

completările ulterioare;  

 Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 15 din 16.02.2018 privind aprobarea Agendei Culturale 

a Județului Gorj pentru anul 2018 și a Programului propriu anual pentru desfășurarea activităților 

implementate de Consiliul Județean Gorj; 

- Anunțul Președintelui Consiliului Județean Gorj înregistrat sub nr. 4651 din 12.04.2018 privind propunerile 

de nominalizare pentru acordarea titlului “Gorjeanul Anului” și a distincției “Diplomă de excelență” pentru 

anul 2017; 

- Adresa vicepreședintelui Consiliului Județean Gorj Gheorghe Nichifor privind propunerea acordării titlului 

“Gorjeanul Anului 2017”, Echipei de robotică TECHNOGODS a Colegiului Național ”Ecaterina Teodoroiu” 

din Târgu Jiu, adresă înregistrată la Registratura Consiliului Județean Gorj sub nr. 6388 din 15.05.2018; 

- Nota de prezentare a Echipei de robotică TECHNOGODS a Colegiului Național ”Ecaterina Teodoroiu” din 

Târgu Jiu, însoțită de documentațiile privind prezentarea realizărilor echipei de robotică de-a lungul anilor, 

întocmită de domnul director al Colegiului Național ”Ecaterina Teodoroiu”, Cristian – Daniel Antonie; 

- Referatul nr. 7530 din 08.06.2018, întocmit de Compartimentul Secretariat din cadrul Consiliului Județean 

Gorj; 

- Procesul verbal al Comisiei consultative de specialitate, constituită în baza Hotărârii Consiliului Județean 

Gorj nr. 130/18.07.2017 pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 85/30.11.2010 privind 

aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului “Gorjeanul Anului” și a distincțiilor conferite unor 

personalități cu merite deosebite, cu modificările și completările ulterioare, înregistrat la U.A.T.- Județul 

Gorj sub nr. 7895 din 14.06.2018, privind aprobarea atribuirii Titlului “Gorjeanul Anului” Echipei de 

robotică TECHNOGODS a Colegiului Național ”Ecaterina Teodoroiu” din Târgu Jiu; 

- Scrisoarea de recomandare a Comisiei consultative de specialitate a Consiliului Județean Gorj, constituită în 

baza Regulamentului pentru acordarea titlului “Gorjeanul Anului” și a distincțiilor conferite unor 

personalități cu merite deosebite, pentru atribuirea Titlului “Gorjeanul Anulul” pentru anul 2017 Echipei de 

robotică TECHNOGODS a Colegiului Național ”Ecaterina Teodoroiu” din Târgu Jiu înregistrată sub nr. 

7896 din 14.06.2018;  

- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 15 din 16.02.2018 privind aprobarea Agendei Culturale a Județului 

Gorj pentru anul 2018 și a Programului propriu anual pentru desfășurarea activităților implementate de 

Consiliul Județean Gorj; 

- art.9, alin. (2) din OUG nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor 

acte normative şi prorogarea unor termene, (în anul bugetar 2018, premiile prevăzute la art. 17, lit. c) din 

Anexa 2 la Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr.130/18.07.2017, se vor acorda cu respectarea 

dispozițiilor art.9, alin. (2) din OUG nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi 

completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, potrivit cărora în anul 2018 se pot acorda 

premii pentru sportivii şi colectivele tehnice care au obţinut performanţe deosebite la acţiunile sportive 

internaţionale şi naţionale oficiale, pentru elevii, studenţii, cercetătorii şi profesorii care au obţinut distincţii 

la olimpiadele internaţionale şi concursurile internaţionale şi naţionale pe discipline de învăţământ şi pentru 

profesorii care i-au pregătit pe aceştia, cu încadrarea în alocarea bugetară), 

 

apreciem că sunt respectate cerințele procedurale adoptate prin Regulamentul Consiliului Județean Gorj pentru 

atribuirea titlului “Gorjeanul Anului” pentru anul 2017. 

 



  

Compartimentul Secretariat din cadrul Aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj, a redactat referatul nr. 

7530 din 08.06.2018 care ulterior a fost repartizat Comisiei consultative de specialitate a Consiliului Județean Gorj, 

ce funcționează în baza Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 85/30.11.2010 privind aprobarea Regulamentului 

pentru acordarea titlului “Gorjeanul Anului” și a distincțiilor conferite unor personalități cu merite deosebite, cu 

completările și modificările ulterioare. 

 

Comisia consultativă de specialitate a Consiliului Județean Gorj a analizat propunerile de nominalizare și a aprobat 

atribuirea titlului de “Gorjeanul Anului” pentru anul 2017, Echipei de robotică TECHNOGODS a Colegiului 

Național ”Ecaterina Teodoroiu” din Târgu Jiu formată din 10 membri,  pentru acțiunile ce constituie un act de 

recunoștință şi apreciere a persoanelor pentru realizările deosebite în viața gorjeană şi contribuția adusă la 

promovarea imaginii județului Gorj. 

 

Suma necesară pentru acordarea titlului “Gorjeanul Anului” pentru anul 2017, în valoare de 5.000,00 lei net, este 

prevăzută în bugetul propriu al Județului Gorj pe anul 2018, capitolul de cheltuieli 67.02. ”cultură, recreere, religie”, 

titlul II ”Bunuri și servicii”, paragraful 50, titlul 20, art. 20.30.30.  

 

Din suma totală de 5.000,00 lei net privind atribuirea premiului pentru acordarea Titlului “Gorjeanul Anului” pentru 

anul 2017, vor fi acordate 10 premii în valoare de 500,00 lei pentru fiecare membru al Echipei de robotică 

TECHNOGODS a Colegiului Național ”Ecaterina Teodoroiu” din Târgu Jiu. 

 

Față de cele prezentate, propunem adoptarea proiectului de hotărâre privind acordarea titlului “Gorjeanul Anului” 

pentru anul 2017, Echipei de robotică TECHNOGODS a Colegiului Național ”Ecaterina Teodoroiu” din Târgu Jiu, 

în forma prezentată.  

 

 
Direcția managementul proiectelor și 

relații externe 

 

Direcția buget, finanțe, 

monitorizare servicii comunitare de 

utilități publice, proiecte 

Direcția juridică și dezvoltarea 

capacității administrative și achiziții 

publice 

 

Director executiv, 

Giurgiulescu Ileana-Claudia 

 

 

Director executiv, 

Ungureanu Victoria 

 

 

Director executiv, 

Marcău Costel 

 

 


