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RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2021 

 

 
În calitate de vicepreședinte al Consiliului Județean Gorj, coordonez activitatea Direcției 

managementului proiectelor și relații externe, din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean 

Gorj şi activitatea unor instituții publice de interes judeţean aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean 

Gorj Școala Populară de Arte „Constantin Brâncuși” Târgu Jiu, Biblioteca Județeană „Christian 

Tell” Gorj, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj, 

Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” Târgu-Jiu, Muzeul Județean Gorj „Alexandru 

Ștefulescu” . 

 

În anul 2021, Consiliul Județean Gorj s-a întrunit în 21 de ședințe; 12 ședințe ordinare, 9 extraordinare, 

adopându-se 214 hotărâri. 

 

Punctual, veți gasi mai jos, proiectele derulate de către Direcția managementului proiectelor și relații 

externe prin serviciile și compartimentele de specialitate, precum și rapoartele de activitate ale 

instituțiilor publice de interes județean aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Gorj: Școala Populară 

de Arte „Constantin Brâncuși” Târgu Jiu, Biblioteca Județeană „Christian Tell” Gorj, Centrul 

Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj, Ansamblul Artistic 

Profesionist „Doina Gorjului” Târgu-Jiu, Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” în anul 

2021, sub îndrumarea subsemnatului 

 

 

Direcția managementului proiectelor și relații externe 
 

 

   A)     PROIECTE CU FINANȚARE NERAMBURSABILĂ 

 

1. „CONSERVAREA, RESTAURAREA ȘI VALORIFICAREA TURISTICĂ ȘI CULTURALĂ 

A CASEI MEMORIALE IOSIF KEBER”  

 

Proiectul „Conservarea, restaurarea și valorificarea turistică și culturală a casei memoriale Iosif 

Keber”, codul MySMIS 116188 este finanțat 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.  

Proiectul se implementează în baza contractului de 

finanțare nr. 170 din 11.07.2017, semnat între 

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației 

Publice și Fondurilor Europene, în calitate de 

Autoritate de Management pentru Programul 

Operațional Regional 2014-2020, Agenția pentru 

Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în calitate de Organism Intermediar și U.A.T.-Județul Gorj, în 

calitate de beneficiar al finanțării. 
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Obiectivul general al proiectului reprezintă ”impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, 

protejarea și valorificarea patrimoniului cultural local - Casa Memorială Iosif Keber”. 

 

Obiectivele specifice ale proiectului vizează:  

 conservarea, restaurarea și protejarea Casei Memoriale Iosif Keber; 

 valorificarea și promovarea identității culturale a Casei Memoriale Iosif Keber, în context 

turistic. 

 

Activitățile care se vor realiza prin acest proiect vizează: lucrări de consolidare și restaurare a clădirii; 

lucrări de finisaje interioare, pardoseli, zugrăveli, decorațiuni; lucrări de refacere împrejmuire incintă; 

lucrări de intervenție la fațade, acoperiș și învelitoare; lucrări de instalații; crearea de facilități pentru 

persoanele cu dizabilități; iluminat arhitectural pentru punerea în valoare a monumentului istoric; lucrări 

de amenajare a curții exterioare; activități de audit financiar extern; activități de marketing și promovare 

a obiectivului istoric; activități de informare și publicitate. 

 

Rezultatele implementării proiectului vor crea cadrul adecvat pentru desfășurarea de activități și servicii 

complexe. Pe lângă modernizarea expoziției permanente de obiecte memoriale, vor avea loc ateliere 

creative (arte decorative, desen, pictură, grafică, hand-made, inclusiv realizarea de obiecte decorative 

sau utilitare din materiale reciclabile), activități de art-terapie pentru persoanele aparținând grupurilor 

vulnerabile. 

 

Perioada de implementare a proiectului „Conservarea, restaurarea și valorificarea turistică și 

culturală a casei memoriale Iosif Keber”, Cod SMIS 116188 este de 68 luni, respectiv din data de 

01.10.2016, până la data de 31.03.2022, conform Memoriului Justificativ nr. 3668/02.03.2022 privind 

necesitatea încheierii Actului Adițional nr. 4 la Contractul de finanțare nr. 170 din 11.07.2017, privind 

prelungirea perioadei de implementare a proiectului cu 2 luni. 

 

Valoarea totală a proiectului ”Conservarea, restaurarea și valorificarea turistică și culturală a casei 

memoriale Iosif Keber” este de 2.573.918,39 lei (inclusiv TVA), respectiv: 

- 1.738.303,23 lei finanțare nerambursabilă; 

- 835.615,16 lei contribuție proprie a U.A.T. – Județul Gorj, din care:  

 800.139,58 lei (inclusiv TVA) - contribuția U.A.T-Județul Gorj la cheltuieli neeligibile; 

 35.475,58 lei (inclusiv TVA) - contribuția U.A.T.-Județul Gorj la cheltuieli eligibile 

(reprezentând 2%). 

Pe parcursul anului 2021 au fost înregistrate cheltuieli în sumă de 671.494,47 lei. 

 

Cheltuielile totale pe anul 2021, au fost în sumă de – 671.494,47 lei, din care: 

 Contribuția proprie a Consiliului Județean Gorj – 10.434,08 lei; 

 Contribuția de la bugetul de stat – 67.821,48 lei; 

 Contribuția din finanțare externă nerambursabilă – 443.448,16 lei; 

 Cheltuieli neeligibile – 149.790,75 lei. 

 

Veniturile  încasate conform cererilor de rambursare au fost în sumă de – 458.161,49 lei, din care: 

 Venituri din cofinanţarea de la buget aferentă programelor/proiectelor finanţate din fonduri 

externe nerambursabile (contul 778) – 60.776,53 lei; 

 Finanţare din fonduri externe nerambursabile (contul 775) – 397.384,96 lei. 

 

Diferența dintre veniturile și cheltuielile aferente proiectului, reprezintă suma decontate de UAT – 

Județul Gorj în cursul anului 2021, ce vor fi solicitate la rambursare în anul 2022. 
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2. „EFICIENTIZAREA PLANIFICĂRII STRATEGICE LA NIVEL 

ORGANIZAȚIONAL”(EPSO) 

 

Proiectul ”Eficientizarea Planificării Strategice la nivel Organizațional” (EPSO), codul MySMIS 

125603 a fost finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă (POCA), Axa 

prioritară - administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Operațiunea – 

Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele 

orientate către cetățeni în concordanță cu SCAP. 

Proiectul s-a implementat în baza contractului de finanțare nr. 310 din 21.01.2019, semnat între 

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației 

Publice, în calitate de Autoritate de Management 

pentru Programul Operațional Capacitatea 

Administrativă și Județul Gorj, în calitate de 

Beneficiar. 

 

Obiectivul general al proiectului a vizat: introducerea 

la nivelul U.A.T.-Județul Gorj a unui sistem integrat 

de management, în vederea optimizării proceselor 

orientate către beneficiari, în concordanță cu SCAP. 

 

Obiectivele specifice au vizat: 

Obiectiv specific 1: Realizarea în mod participativ a Strategiei de dezvoltare a județului Gorj pentru 

perioada 2021-2027 în scopul îmbunătățirii procesului decizional, a planificării strategice și execuției 

bugetare la nivelul U.A.T.-Județul Gorj; 

Obiectiv specific 2: Implementarea la nivelul U.A.T.-Județul Gorj a măsurilor de simplificare pentru 

cetățeni în corespondență cu Planul integrat pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile 

cetățenilor. 

 

Activitățile principale ale proiectului ”Eficientizarea planificării strategice la nivel organizațional” 

(EPSO) au constat în: 

 elaborarea și implementarea instrumentelor de planificare strategică la nivel județean, respectiv: 

Strategia de dezvoltare județeană 2021-2027 și Plan Strategic Instituțional;  

 proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni la nivel județean, respectiv: 

Acces online la serviciile gestionate exclusiv de Consiliul Județean, Sistem de management al 

documentelor și Arhiva digitală. 

 

Unitatea Administrativ Teritorială - Județul Gorj, prin propunerea de a realiza Strategia de dezvoltare 

județeană 2021 - 2027 și Planul strategic instituțional, și-a dorit un management orientat spre 

performanță, ce a implicat planificare strategică și bugetară multi - anuală pornind de la programe, 

asigurarea participării informate la decizie, nu doar a factorilor implicați, ci și a celor afectați sau 

interesați de acea decizie, precum și fundamentarea temeinică a acestor politici publice. 

 

Pentru furnizarea serviciilor care simplifică actul administrativ din cadrul U.A.T. - Județul Gorj, prin 

solicitarea de finanțare s-a propus achiziționarea unui sistem informatic integrat compus din: sistem de 

management al documentelor, arhiva digitală pentru documentele cu valoare operațională în prezent, 

sistem GIS pentru capturarea, stocarea, verificarea, integrarea, manipularea, analiza și vizualizarea 

datelor referențiale geografic sau geospațiale necesare simplificării procedurilor de obținere a 

certificatelor/avizelor de acces la drum. 
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În cadrul proiectului au fost dezvoltate soluții integrate pentru capturarea și arhivarea electronică a 

documentelor pentru crearea posibilității de constituire a dosarelor electronice, prin urmare, s-a realizat 

digitizarea arhivei U.A.T. - Județul Gorj prin scanarea documentelor, indexarea/extragerea datelor 

relevante și organizarea acestora pentru acces automat în baze de date. Retro - digitalizarea documentelor 

din arhivă a avut ca scop crearea unei arhive de copii digitale ale documentelor tradiționale existente în 

arhiva instituției care prezintă valoare operațională.  

 

Valoarea totală a proiectului a fost de 3.528.197,83 lei (inclusiv TVA) din care: 

- 2.998.968,16 lei valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European, reprezentând 

85%; 

- 458.665,73 lei valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național reprezentând 13%; 

- 70.563,94 lei cofinanțare U.A.T. - Județul Gorj, reprezentând 2%.   

 

Perioada de implementare a proiectului ”Eficientizarea Planificării Strategice la nivel 

Organizațional” (EPSO), Cod SMIS 125603 a fost de 36 luni, respectiv din data de 21.01.2019, până 

la data de 21.01.2022, conform actului adițional nr. 1, la contractul de finanțare nr. 310/21.01.2019. 

 

Cheltuielile totale pe anul 2021, au fost în sumă de 556.963,80 lei, din care: 

 Contribuția proprie a Consiliului Județean Gorj – 11.139,28 lei; 

 Contribuția de la bugetul de stat – 72.405,29 lei; 

 Contribuția din finanțare externă nerambursabilă – 473.419,23 lei. 

 

Veniturile  încasate conform cererilor de rambursare au fost în sumă de 1.292.459,15 lei, din care: 

 Venituri din cofinanţarea de la buget aferentă programelor/proiectelor finanţate din fonduri 

externe nerambursabile – 171.448,66 lei; 

 Finanţare din fonduri externe nerambursabile – 1.121.010,49 lei. 

Din veniturile totale încasate în sumă de 1.292.459,15 lei, veniturile primite în contul plăților efectuate 

în anii anteriori au cumulat suma de 905.261,15  lei, aferente cheltuielilor efectuate în anul 2020 și 

recuperate în anul 2021, conform cererilor de rambursare. 

 

3. „GESTIONAREA CRIZEI SANITARE COVID-19 LA NIVELUL DGASPC GORJ”  

Proiectul „Gestionarea crizei sanitare COVID-19 la nivelul DGASPC 

Gorj”, Cod MySMIS 139233 a fost finanțat în cadrul Programului 

Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 9 - 

Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID 

– 19, Obiectivul specific 9.1 - Creșterea capacității de gestionare a crizei 

sanitare COVID-19.Proiectul s-a implementat în baza Contractului de 

finanțare nr. 341 din 13.08.2021, semnat între Ministerul Fondurilor 

Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul 

Operațional Infrastructură Mare și Județul Gorj, în calitate de Beneficiar.  

Obiectivul general al proiectului a constat în creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-

19 în cadrul centrelor sociale rezidențiale publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Gorj. 

 

Rezultatele așteptate/finale în urma implementării proiectului, au constat în dotarea centrelor sociale 

rezidențiale publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, cu 

echipamente și materiale de protecție, pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de  SARS-CoV-2. 
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Prin acest proiect au fost achiziționate echipamente și produse de protecție specifice crizei sanitare 

COVID-19, pentru limitarea infectării cu COVID-19 în rândul beneficiarilor și angajaților din centrele 

rezidențiale pentru copii și persoane adulte cu handicap, subordonate DGASPC Gorj, în vederea 

asigurării unei funcționări optime a întregii activități, respectiv:  

- mască medicală de unică folosință = 552.500 bucăți; 

- acoperitori pantofi (botoși) = 1.105.000 bucăți;  

- mănuși chirurgicale din latex = 1.105.000 bucăți;  

- îmbrăcăminte de protecție (halate unică folosință) = 552.500 bucăți;  

- bonete medicale cu elastic = 552.500 bucăți;  

- combinezon unică folosință = 7.080 bucăți;  

- viziere protecție = 40.900 bucăți;  

- termometru digital = 36 bucăți;  

- dezinfectant mâini 1 l = 2.020 bucăți;  

- săpun de mâini 500 ml = 5.120 bucăți;  

- dezinfectant suprafețe 5 l = 1.390 bucăți;  

- alcool sanitar 500 ml = 3.720 bucăți;  

- distribuitor dezinfectant pentru mâini montat pe perete = 210 bucăți. 

 

Valoarea totală a proiectului a fost de 10.116.254,00 lei, iar finanțarea acordată prin acest apel de 

proiecte a fost eligibilă inițial 100% din Fondul European de Dezvoltare Regională, iar prin Actul 

adițional nr. 2/02.09.2021, la contractul de finanțare valoarea  cheltuielilor declarate eligibile s-a 

modificat astfel: 

- 85% (9.188.477,90 lei) din Fondul European de Dezvoltare Regională;  

- 15%  (927.776,10 lei) din bugetul național. 

 

Perioada de implementare a proiectului „Gestionarea crizei sanitare COVID-19 la nivelul DGASPC 

Gorj”, Cod MySMIS 139233 a fost de 24 luni, respectiv din data de 24.02.2020, până la data de 

31.12.2021. 

 

Cheltuielile totale pe anul 2021, au fost în sumă de -3.778.483,00 lei, din care: 

 Contribuția de la bugetul de stat – 5.255 lei; 

 Contribuția din finanțare externă nerambursabilă – 3.773.228 lei. 

 

Veniturile  încasate conform cererilor de rambursare au fost în sumă de 3.771.607,00 lei, din care: 

 Venituri din cofinanţarea de la buget aferentă programelor/proiectelor finanţate din fonduri 

externe nerambursabile – 4.224,00 lei; 

 Finanţare din fonduri externe nerambursabile – 3.767.383,00 lei. 

 

Diferența între cheltuielile totale și veniturile totale în sumă de 6.876 lei, reprezintă plăți ce urmează a 

se recupera în anul 2022, conform cererii de rambursare finale, depuse în luna decembrie 2021. 

  

4. „CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII DE GESTIONARE A CRIZEI SANITARE COVID-19 

LA NIVELUL  JUDEȚULUI GORJ”, COD SMIS 138189 

 

Județul Gorj are în implementare proiectul „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare 

COVID-19 la nivelul județului Gorj”, COD SMIS 138189, finanțat în cadrul Programului Operațional 

Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 9-Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei 

cauzate de COVID19,Obiectivul specific 9.1-Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare 

COVID-19. 
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Proiectul se implementează în baza Contractului de finanțare nr. 356 din 15.09.2020, semnat între 

Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional 

Infrastructură Mare și Județul Gorj, în calitate de Beneficiar. 

 

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-

19 la nivelul județului Gorj. 

Rezultatele așteptate/finale în urma implementării proiectului constau în dotarea cu echipamente și 

aparatură medicală a Secțiilor de Anestezie și Terapie Intensiva și a Unității de Primiri Urgențe din 

cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-Cov 

-2. 

 

Valoarea totală a proiectului este de 14.685.746,93 lei cu TVA, din care 14.682.746,93 lei cu TVA 

valoare totală eligibilă și 3.000 lei, valoare totală neeligibilă. Finanțarea acordată prin acest apel de 

proiecte este de 12.480.406,29 lei finanțare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare 

Regională și 2.202.340,64 lei finanțare nerambursabilă din Bugetul Național. 

 

Perioada de implementare a proiectului „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-

19 la nivelul județului Gorj”, COD SMIS 138189 este de la data semnării contractului de finanțare, 

respectiv 15.09.2020 până la data de 31.07.2022. 

 

Cheltuielile totale pe anul 2021, au fost în sumă de 10.449.961,25 lei, din care: 

 Contribuția de la bugetul de stat – 1.561.874,32 lei; 

 Contribuția din finanțare externă nerambursabilă – 8.886.186,13 lei; 

 Contribuție din bugetul local – cheltuieli neeligibile – 1.900,80 lei. 

 

Veniturile  încasate conform cererilor de rambursare au fost în sumă de 4.724.866,62 lei, din care: 

 Venituri din cofinanţarea de la buget aferentă programelor/proiectelor finanţate din fonduri 

externe nerambursabile – 708.658,59 lei; 

 Finanţare din fonduri externe nerambursabile – 4.016.208,03 lei. 

 

Diferența între cheltuielile totale și veniturile totale în sumă de 5.725.094,63 lei, reprezintă plăți ce 

urmează a se recupera în anul 2022. 

 

5. „CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII DE GESTIONARE A CRIZEI SANITARE COVID-19 

LA NIVELUL SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ”TUDOR VLADIMIRESCU”, 

JUDEȚUL GORJ” ”, COD SMIS 140366 

 

Județul Gorj are în implementare proiectul „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare 

COVID-19 la nivelul Spitalului de Pneumoftiziologie ”Tudor Vladimirescu”, Județul Gorj” ”, cod SMIS 

140366, finanțat în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 9 - 

Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID – 19, Obiectivul specific 9.1 - 

Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19.  

 

Proiectul se implementează în baza Contractului de finanțare nr. 434 din 16.12.2020, semnat între 

Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional 

Infrastructură Mare și Județul Gorj, în calitate de Beneficiar. 

 

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-

19 la nivelul județului Gorj. 
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Rezultatele așteptate/finale în urma implementării proiectului constau în dotarea secțiilor zonă 

tampon/zonă COVID ale Spitalului de Pneumoftiziologie ”Tudor Vladimirescu” cu echipamente 

medicale și cu echipamente de protecție, dispozitive sanitare și materiale sanitare, în vederea prevenirii 

și tratării pacienților suspecți/infectați cu virusul SARS-CoV-2. 

 

Valoarea totală a proiectului actualizată conform Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 3 din 

13.01.2022 este de 5.874.189,96 lei cu TVA, din care 267.982,05 lei cu TVA reprezentând cheltuieli 

neeligibile în cadrul proiectului și 5.606.207,91 lei cu TVA reprezentând cheltuieli eligibile. Finanțarea 

acordată prin acest apel de proiecte este de 4.765.276,72 lei finanțare nerambursabilă din Fondul 

European de Dezvoltare Regională și 840.931,19 lei finanțare nerambursabilă din Bugetul de stat. 

 

Perioada de implementare a proiectului „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-

19 la nivelul Spitalului de Pneumoftiziologie ”Tudor Vladimirescu”, Județul Gorj” ”, cod SMIS 140366 

este de la data semnării contractului de finanțare, respectiv 16.12.2020 până la data de 31.07.2022. 

 

Cheltuielile totale pe anul 2021, au fost în sumă de 475.140,82 lei, din care: 

 Contribuția de la bugetul de stat – 71.226,33 lei; 

 Contribuția din finanțare externă nerambursabilă – 403.914,49 lei. 

 

Veniturile  încasate conform cererilor de rambursare au fost în sumă de 476,00 lei, din care: 

 Venituri din cofinanţarea de la buget aferentă programelor/proiectelor finanţate din fonduri 

externe nerambursabile - 0 lei; 

 Finanţare din fonduri externe nerambursabile - 476 lei. 

 

Diferența între cheltuielile totale și veniturile totale în sumă de 474.664,82 lei, reprezintă plăți ce 

urmează a se recupera în anul 2022. 

 

6. START UP PENTRU EXCELENȚĂ, Cod SMIS 104021 

 

Proiectul ”START UP PENTRU EXCELENȚĂ” se implementează de către 

Asociația Excelsior pentru Excelență în Educație în calitate de lider, în 

parteneriat cu U.A.T.- Județul Gorj și Universitatea ”Constantin 

Brâncuși” din Târgu Jiu, în cadrul Apelului de proiecte - România Start 

Up Plus, Axa Prioritară 3 Locuri de muncă pentru toți, Prioritatea de 

Investiții 8.iii Activități independente, antreprenoriat și înființarea de 

întreprinderi, inclusiv unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi 

mici și mijlocii inovatoare, Obiectiv specific 3.7. Creșterea ocupării prin 

susținerea întreprinderilor cu profil non agricol din zona urbană, 

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. 

 

Obiectivul general al proiectului ”START-UP PENTRU EXCELENȚĂ” îl reprezintă dezvoltarea 

antreprenoriatului în Regiunea Sud-Vest Oltenia, prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol 

din zona urbană. Dezvoltarea de noi activități economice va contribui, totodată, la creșterea gradului de 

ocupare a populației din Regiunea Sud-Vest Oltenia.  

 

Proiectul este adresat unui număr de peste 300 persoane fizice (șomeri/persoane inactive/persoane care 

au un loc de muncă și vor să înființeze o afacere, în scopul creării de noi locuri de muncă), care doresc 

să dezvolte o afacere non-agricolă în Regiunea Sud-Vest Oltenia și subvenționarea a 45 de planuri de 

afaceri ale acestora, în vederea creșterii adaptabilității persoanelor de a materializa ideile de afaceri. 

Totodată, se vor crea peste 100 de locuri de muncă în regiune. 
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Participarea U.A.T.- Județul Gorj la realizarea proiectului ”START UP PENTRU EXCELENȚĂ” se 

circumscrie atribuțiilor generale ale Consiliului Județean, conferite de Legea nr. 215/2001 privind 

administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la 

implicarea activă în dezvoltarea economico-socială a județului, precum și obiectivelor stabilite prin 

Strategia de dezvoltare durabilă a județului Gorj pentru perioada 2011-2020, referitoare la susținerea 

antreprenoriatului și mediului de afaceri din județ. 

 

Cheltuieli totale aferente anului 2021 sunt în sumă de 36.200,40 lei, din care: 

 Contribuție proprie 2% -  724,21 lei; 

 Contribuție UE 85% - 35.476,19 lei. 

 

7. MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN (675B) CE TRAVERSEAZĂ LOCALITĂȚILE 

CÂMPU MARE-ALBENI-CĂLUGĂREASA-PRIGORIA-ZORLEȘTI-ALIMPEȘTI, PÂNĂ ÎN 

DJ 675C”,  Cod SMIS 109005 

 

Proiectul „Modernizare drum județean (675B) ce traversează 

localitățile Câmpu Mare-Albeni-Călugăreasa-Prigoria-Zorlești-

Alimpești, până în DJ 675C”, Cod SMIS 109005, este finanțat în 

cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 

6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, 

Prioritatea de Investiții: 6.1. Stimularea mobilității regionale prin 

conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, 

inclusiv a nodurilor multimodale.  

 

Proiectul se implementează în baza contractului de finanțare nr. 650 din 09.11.2017, semnat între 

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de 

Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Agenția pentru 

Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în calitate de Organism Intermediar și UAT-Județul Gorj, în 

calitate de beneficiar al finanțării. 

 

Bugetul total al proiectului „Modernizare drum județean (675B) ce traversează localitățile Câmpu 

Mare-Albeni-Călugăreasa-Prigoria-Zorlești-Alimpești, până în DJ 675C”, Cod SMIS 109005, este 

de 75.826.112,04 lei, din care: 71.795.197,84 lei finanțare nerambursabilă și 4.030.914,20 lei contribuție 

proprie a U.A.T. – Județul Gorj (1.465.208,12 lei contribuție la cheltuieli eligibile și 2.565.706,08 lei 

cheltuieli neeligibile). 

 

Obiectivul general al proiectului vizează ”creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și 

indirect a zonelor urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T, prin modernizarea Drumului Județean 

675 B”. 

 

Obiectivul specific îl reprezintă ”creșterea capacității portante, a siguranței circulației și a gradului de 

confort al traficului rutier pe Drumul Județean (675B)”. 

Activitățile care se vor realiza prin acest proiect vizează: 

- lucrări de reabilitare a drumului județean;  
- lucrări de reabilitare de poduri; 

- lucrări de reabilitare de podețe; 

- realizarea de trotuare pietonale și piste de biciclete; 

- modernizarea de stații de transport public; 

- realizarea de consolidări terasamente;  

- realizarea de marcaje longitudinale și transversale; 
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- realizarea de accese la proprietăți; 

- realizarea de dispozitive de preluare și evacuare a apelor 

pluviale; 

- activități de audit financiar extern; 

- activități de informare și publicitate. 

 

Proiectul are termen de finalizare anul 2022, conform contractului 

de finanțare. 

Cheltuielile totale pe anul 2021, au fost în sumă de 18.409.096,36 lei, din care: 

 contribuția proprie a Consiliului Județean Gorj – 317.386,19 lei; 

 contribuția proprie a Consiliului Județean Gorj la cheltuieli neeligibile – 240.374,56 lei; 

 contribuția de la bugetul de stat – 2.407.922,05 lei; 

 contribuția din finanțare externă nerambursabilă – 15.443.413,56 lei. 

 

Veniturile  încasate conform cererilor de rambursare / prefinanțare depuse au fost în sumă de 

17.531.403,72 lei, din care: 

 subvenţii de la bugetul de stat 1.189.850,58 lei; 

 finanţare externă nerambursabilă – 3.015.512,54 lei; 

 prefinanțare -13.326.040,60 lei. 

 

Diferența dintre veniturile și cheltuielile aferente proiectului, reprezintă sume decontate de UAT-Județul 

Gorj în cursul anului 2021, ce vor fi solicitate la rambursare în anul 2022. 

 

8. „MODERNIZARE DRUM JUDEŢEAN (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”,  Cod SMIS 108998 

 

Proiectul „MODERNIZARE DRUM JUDEŢEAN (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”, Cod SMIS 108998, a fost depus spre finanțare în cadrul Programului 

Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță 

regională, Prioritatea de Investiții: 6.1. Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor 

secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale.  

 

Proiectul se implementează în baza contractului de finanțare nr. 821 din 14.12.2017, semnat între 

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de 

Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Agenția pentru 

Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în calitate de Organism Intermediar și U.A.T.-Județul Gorj, în 

calitate de beneficiar al finanțării. 

 

Bugetul total al proiectului „Modernizare drum judeţean (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” este de 

90.008.404,32 lei, din care: 87.619.808,26 lei finanțare nerambursabilă și 2.388.596,06 lei contribuție 

proprie a U.A.T. – Județul Gorj (1.788.159,35 lei contribuție la cheltuieli eligibile și 600.436,71 lei 

cheltuieli neeligibile). 
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Obiectivul general al proiectului vizează ”creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și 

indirect a zonelor urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T, prin modernizarea Drumului Județean 

675 C”. 

 

Obiectivele specifice:  
Obiectivul specific 1 vizează asigurarea unei infrastructuri 

de transport regionale și locale moderne și durabile, precum 

și a tuturor celorlalte condiții privind dezvoltarea sistematică 

a economiei și îmbunătățirea calității vieții, în scopul 

reducerii timpului de deplasare și fluidizării traficului, prin 

conectarea la rețeaua TNT – T (Trans European Networks – 

Transport).  

 

Obiectivul specific 2 vizează ”creșterea capacității portante, a siguranței circulației și a gradului de 

confort al traficului rutier pe Drumul Județean (675C)”. 

 

Activitățile care se vor realiza prin acest proiect vizează: 

- lucrări de reabilitare a drumului județean;  

- lucrări de reabilitare de poduri; 

- lucrări de reabilitare de podețe; 

- realizarea de trotuare pietonale și piste de biciclete; 

- modernizarea de stații de transport public; 

- realizarea de consolidări terasamente; 

- realizarea de marcaje longitudinale și transversale; 

- realizarea de accese la proprietăți; 

- realizarea de dispozitive de preluare și evacuare a apelor pluviale; 

- activități de audit financiar extern; 

- activități de informare și publicitate. 

 

Perioada de implementare a Proiectului este de 88 luni, respectiv între data 30.06.2015 și data 

30.09.2022. 

 

Cheltuielile totale pe anul 2021, au fost în sumă de 19.983.252,21 lei, din care: 

 contribuția proprie a Consiliului Județean Gorj la cheltuieli eligibile - 398.870,01 lei; 

 contribuția de la bugetul de stat - 2.592.654,74 lei; 

 contribuția din finanțare externă nerambursabilă -16.951.973,63 lei; 

 contribuția proprie a Consiliului Județean Gorj la cheltuieli neeligibile - 39.753,83 lei; 

 

Veniturile  încasate conform cererilor de rambursare / prefinanțare depuse au fost în sumă de 

22.073.542,09 lei, din care: 

 contribuția de la bugetul de stat - 1.106.301,55 lei; 

 contribuția din finanțare externă nerambursabilă - 3.085.647,02 lei; 

 prefinanțare – 17.881.593,52 lei. 

 

Diferența dintre veniturile și cheltuielile aferente proiectului, reprezintă cheltuielile efectuate, ce vor fi 

solicitate la rambursare în anul 2022. 

 

 

 



11 

  

 

9. „Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu – locația str. Tudor 

Vladimirescu”, Cod SMIS 110328 

 

Proiectul „Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de 

Urgență Târgu-Jiu – locația str. Tudor Vladimirescu” este 

finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 

2020 - Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie 

cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - 

Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a 

energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în 

infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în 

sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice. 

 

Proiectul se implementează în baza contractului de finanțare nr. 2231 din 06.06.2018, semnat între 

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management 

pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest 

Oltenia, în calitate de Organism Intermediar și UAT-Județul Gorj, în calitate de beneficiar al finanțării. 

 

Conform Hotărîrii Consiliului Județean nr. 24 din 26.02.2021 privind modificarea Hotărârii Consiliului 

Județean Gorj nr. 207 din 28.11.2017 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea energetică a Spitalului 

Județean de Urgență Târgu-Jiu – locația str. Tudor Vladimirescu” și a cheltuielilor legate de proiect, 

bugetul total al proiectului este de 33.915.090,50 lei (inclusiv T.V.A), din care: 17.380.169,17 lei 

finanțare nerambursabilă și 16.534.921,33 lei contribuția proprie totală a U.A.T. – Județul Gorj. 

 

Obiectivul general al proiectului vizează ”Creșterea eficienței energetice a Spitalului Județean de 

Urgență Târgu Jiu - locația strada Tudor Vladimirescu”.  

 

Obiectivul general al proiectul va fi atins prin realizarea următoarelor obiective specifice:  

1. îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii;  

2. utilizarea surselor regenerabile de energie, pentru asigurarea necesarului de energie a clădirii;  

3. implementarea sistemelor de management energetic având ca scop îmbunătățirea eficienței 

energetice și monitorizarea consumurilor de energie;  

4. înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență 

energetică ridicată și durată mare de viață. 

Activitățile care se vor realiza prin acest proiect vizează:  

- lucrări de reabilitare termică a anvelopei;  

- lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/sistemului de furnizare a apei calde de 

consum;  

- instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei termice pentru consumul propriu;  

- lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare, ventilare naturală și 

ventilare mecanică pentru asigurarea calității aerului interior;  

- lucrări de reabilitare/modernizare a instalației de iluminat;  

- măsuri conexe: înlocuiri tablouri electrice, montaj grup generator, instalații avertizare și 

prevenire incendiu, instalații legare la pământ și paratrăznet, înlocuire circuite electrice etc;  

- realizarea activității de audit financiar extern;  

- realizarea activității de informare și publicitate a proiectului, în conformitate cu prevederile 

Manualului de Identitate Vizuală POR 2014-2020. 

Rezultatele implementării proiectului vor fi: 
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1. nivel anual specific al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2). Valoarea la începutul 

implementării proiectului este de 1041,52 și valoarea la finalul implementării proiectului este de 

234,20. Se realizează o reducere de 807,27 respectiv 77,51%.  

2. consumul anual de energie primară (kWh/an). Valoarea la începutul implementării proiectului 

este de 6.177.815,85 si valoarea la finalul implementării proiectului este de 1.626.103,93. Se 

realizează o reducere de 4.551.711.92 respectiv 73,68%.  

3. consumul anual de energie finală în clădirea publică (din surse neregenerabile) (tep). Valoarea la 

începutul implementării proiectului este de 414,05 si valoarea la finalul implementării proiectului 

este de 113,13. Se realizează o reducere de 300,92, respectiv 72,68%.  

4. consumul anual specific de energie primară (din surse neregenerabile) (kWh/m2/an) total, din 

care: - pentru încălzire: Valoarea la începutul implementării proiectului este de 402,53 și valoarea 

la finalul implementării proiectului este de 53,74. Se realizează o reducere de 348,79, respectiv 

86,65%. 

5. consumul anual de energie primară din surse regenerabile (kWh/an) la finalizarea proiectului va 

fi de 461.011,37 din care:  

- pentru încălzire/răcire la finalizarea proiectului va fi de 297.947,71; 

- pentru preparare apă caldă de consum la finalizarea proiectului va fi de 20.646,65; 

- electric - la finalizarea proiectului va fi de 142.417,01. 

6. procentul (%) de utilizare surse regenerabile din total consum energie primară după 

implementarea măsurilor este de 11,46%. 

 

Perioada de implementare a Proiectului este de 88 luni, respectiv între data 23.02.2016 și data 

31.05.2023. 

 

Pe parcursul anului 2021 au fost înregistrate cheltuieli în sumă de 325.692,05 lei. 

Cheltuieli totale – 325.692,05 lei, din care: 

 contribuția proprie a Consiliului Județean Gorj – 6.513,85 lei; 

 contribuția de la bugetul de stat – 42.339,97 lei; 

 contribuția din finanțare externă nerambursabilă – 276.838,23 lei. 

 

Veniturile  încasate conform cererilor de rambursare/prefinanțare au fost în sumă de – 

1.862.977,28 lei, din care: 

 Venituri din cofinanţarea de la buget aferentă programelor/proiectelor finanţate din fonduri 

externe nerambursabile  36.899,43 lei; 

 Finanţare din fonduri externe nerambursabile –52591,2 lei. 

 Prefinanțare – 1.773.486,65 lei 

 

10. „Extindere și dotare Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu Jiu”cod SMIS 122828 

 

Unitatea Administrativ Teritorială –Județul Gorj, are în implementare proiectul „Extindere și dotare 

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu Jiu” COS SMIS 122828, în cadrul Programului 

Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 - Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, 

Prioritatea de investiții 10.1 Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru 

dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație 

și formare, Obiectiv specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și 

învățământului obligatoriu, în special pentru copiii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, Apel 

dedicat învățământului obligatoriu. 

 

Proiectul se implementează în baza contractului de finanțare nr. 4725 din 05.09.2019, semnat între 

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management 
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pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest 

Oltenia, în calitate de Organism Intermediar și UAT-Județul Gorj, în calitate de beneficiar al finanțării. 

 

Obiectivul general al proiectului vizează creșterea gradului de 

participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în 

special pentru copiii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului din 

cadrul Centrului Școlar de Educație Incluzivă Târgu Jiu.  

Prin atingerea obiectivului general va crește nivelul de confort și 

funcționalitate, și va fi asigurat spațiul necesar desfășurării în condiții 

optime a activităților specifice pentru o educație de calitate și creșterea 

gradului de participare a copiilor/elevilor cu cerințe educaționale 

speciale (CES ). 

 

Obiectivele specifice ale proiectului: 

1. Extinderea cu o construcție nouă pentru asigurarea spațiilor și dotărilor necesare la desfășurarea 

activităților educaționale pentru copii/elevi cu cerințe educaționale speciale (CES). Se va avea în vedere 

crearea spațiilor adecvate, astfel încât să corespundă din punct de vedere al necesității și conformării 

suprafețelor – Hotărârea nr. 1251 din 2005.  

2. Creșterea calității actului educațional prin asigurarea spațiilor și dotărilor necesare  - care vizează 

asigurarea facilităților necesare pentru copii/elevi cu cerințe educaționale speciale (CES), din punct de 

vedere al „măsurilor de îmbunătățire a activității de învățare, instruire, compensare, recuperare și 

protective speciale a copiilor/ elevilor/ tinerilor cu cerințe educative speciale din cadrul sistemului de 

învățământ – Hotărârea nr. 1251 din 2005”. 

 

Valoarea totală a proiectului „Extindere și dotare Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu–Jiu” 

este de 8.106.518,79 lei (inclusiv T.V.A), din care contribuția proprie totală a U.A.T. – Județul Gorj în 

proiect, este 4.216.425,24 lei (inclusiv T.V.A), astfel:  

 contribuția la cheltuieli eligibile 79.389,66 lei, inclusiv T.V.A.; 

 contribuția la cheltuieli neeligibile 4.137.035,58 lei, inclusiv T.V.A.. 

Total nerambursabil este 3.890.093,55 lei, inclusiv T.V.A. 

 

Prin investiția propusă se urmărește realizarea: 

 Atelier pentru activități de pre-profesionalizare; 

 Centru de documentare și informare pentru învățământul special și special integrat; 

 Atelier de instruire practică învățământ profesional special; 

 Sală de educație plastică și artterapie; 

 Sală de ludoterapie; 

 Sală pentru activități de kinetoterapie.  

Perioada de implementare a Proiectului este de 89 luni, respectiv între data 08.01.2016 și data 

31.05.2023. 

 

Pe parcursul anului 2021 au fost înregistrate cheltuieli în sumă de 189.855,23 lei. 

Cheltuieli totale – 189.855,23 lei, din care: 

 contribuția proprie a Consiliului Județean Gorj – 0,00 lei; 

 contribuția de la bugetul de stat – 0,00 lei; 

 contribuția din finanțare externă nerambursabilă – 0,0 lei; 

 contribuția proprie a Consiliului Județean Gorj (cheltuieli neeligibile)– 189.855,23 lei. 
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Cheltuielile aferente proiectului pe anul 2021 au fost suportate din bugetul propriu. 

 

11. „Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe din cadrul 

Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, locația Str. Tudor Vladimirescu”, cod SMIS 121889 

 

Proiectul „Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe din cadrul 

Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, locația Str. Tudor Vladimirescu” se află în implementare 

începând cu data de 19.03.2019, fiind finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa 

prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiții 8.1. – Investiţii în 

infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, 

reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin 

îmbunătăţirea accesului la serviciile  sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile 

instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectivul Specific 8.2. – Îmbunătățirea calității și a 

eficienței îngrijirii spitalicești de urgență, Operațiunea B – Unități de primiri urgențe. 

 

Bugetul total al proiectului este de 8.561.023,11 lei (inclusiv T.V.A), din care: 6.698.096,97 lei finanțare 

nerambursabilă și 1.862.926,14 lei contribuția proprie totală a U.A.T. – Județul Gorj, conform H.C.J. nr. 

178/15.11.2021. 

 

Obiectivul general al proiectului vizează ” Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de 

urgență din cadrul Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu, Strada Tudor 

Vladimirescu”.  

 

Obiectivul general al proiectului va fi atins prin realizarea următoarelor obiective specifice:  

1. reorganizarea funcțională a Unității Primiri Urgențe prin recompartimentări, schimbări de 

destinație ale unor încăperi, modernizări, igienizări, refacerea tuturor instalațiilor interioare aferente 

(electrice, sanitare, termice, ventilații, gaze medicale) și reconsiderarea finisajelor în așa fel încât să se 

obțină o unitate modernă care să respecte toate normele aflate în vigoare. 

2. extinderea Unității Primiri Urgențe în zona corpului B (C4) cu o construcție pe parter. Noua 

construcție va avea destinația de Salon Urgențe. 

3. extinderea și închiderea perimetrală a rampei de acces ambulanțe. 

 

Activitățile care se vor realiza prin acest proiect vizează:  

- realizarea serviciilor pentru studiu topografic; 

- obținerea avizelor și acordurilor; 

- realizarea documentațiilor suport și obținerea altor avize/acorduri/autorizații; 

- expertiza tehnică, auditul energetic și certificarea performanței energetice a clădirilor; 

- realizarea serviciilor de proiectare - faza studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiție 

„Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului 

Județean de Urgență Târgu Jiu, locația Str. Tudor Vladimirescu”; 

- realizarea serviciilor de proiectare și de asistență tehnică din partea proiectantului pe durata 

execuției lucrărilor pentru obiectivul de investiție „Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea 

Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu, locația Str. Tudor 

Vladimirescu”; 

- realizarea serviciilor de verificare tehnică a proiectului tehnic; 

- realizarea serviciilor de consultanță în managementul de proiect; 

- realizarea serviciilor de audit financiar extern pentru proiect; 

- realizarea serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului; 

- realizarea serviciilor de supraveghere execuție lucrări prin diriginți de șantier; 

- execuția lucrărilor; 
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- furnizare dotări specifice; 

- realizarea organizării de șantier pentru execuția lucrărilor; 

- plata cotelor și taxelor prevăzute în cererea de finanțare; 

- cheltuieli diverse și neprevăzute; 

- realizarea activității de informare și publicitate a proiectului, în conformitate cu prevederile 

Manualului de Identitate Vizuală POR 2014-2020; 

- managementul de proiect. 

 

Cheltuielile totale aferente anului 2021 sunt în sumă de 446.684,13 lei, din care: 

 Contribuția proprie a Consiliului Județean Gorj - 8.989,19 lei; 

 Contribuția de la bugetul de stat  -125.008,70 lei; 

 Contribuția din finanțare externă nerambursabilă - 312.686,24 lei; 

 Contribuția proprie a Consiliului Județean Gorj (cheltuieli neeligibile) – 0,00 lei. 

 

Veniturile încasate conform cererilor de rambursare au fost în sumă de  572.999,29 lei, din care: 

 Venituri din cofinanţarea de la buget aferentă programelor/proiectelor finanţate din fonduri 

externe nerambursabile  163.714,08 lei; 

 Finanţare din fonduri externe nerambursabile 409.285,21 lei. 

 

B)  Sume necesare susținerii programului propriu anual al activităților implementate de Consiliul 

Județean Gorj, potrivit Agendei culturale a județului Gorj pentru anul 201 

 

În vederea dezvoltării şi promovării activităţii culturale şi imaginii judeţului Gorj, pe parcursul anilor 

precedenți, Consiliul Județean Gorj a desfășurat mai multe proiecte, programe şi oferte culturale, din ce 

în ce mai diversificate şi mai apropiate de nevoile şi dorințele comunității, asumându-și rolul de 

coordonator, precum și de organizator al principalelor activități cu impact 

regional/național/internațional, alături de alte instituţii, asociaţii şi fundaţii de profil, potrivit 

prevederilor: 

- Ordonanței de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu completările ulterioare, art. 87, 

alin. 1 “Resursele financiare ale autorităţilor administraţiei publice locale”, art. 173, “Atribuţiile 

consiliului judeţean”,  alin. (1), coroborat cu art.173 alin. (5), potrivit cărora „în cadrul politicii 

economice naționale, unitățile administrativ-teritoriale au dreptul la resurse financiare proprii, pe care 

autoritățile administrației publice locale le stabilesc, le administrează și le utilizează pentru exercitarea 

competenței și a atribuțiilor ce le revin, în condițiile legii”; ”Consiliul județean îndeplinește următoarele 

categorii principale de atribuții: (…): d) atribuții privind gestionarea serviciilor publice de interes 

județean”; “în exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), consiliul județean asigură, potrivit 

competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes 

județean privind: a) educaţia; (...)  d) cultura; f) sportul”,  

- Ordonanței de urgență nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice 

și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor 

termene, art. 36, alin. (4): ”... în perioada 2019-2021 se pot acorda premii pentru sportivii și colectivele 

tehnice care au obținut performanțe deosebite la acțiunile sportive internaționale și naționale oficiale, 

pentru elevii, studenții, cercetătorii şi profesorii care au obținut distincții la olimpiadele internaționale 

și concursurile internaționale şi naționale pe discipline de învățământ și pentru profesorii care i-au 

pregătit pe aceștia, cu încadrarea în alocarea bugetară”,  

- Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 62 din 23.04.2021 privind aprobarea bugetului propriu 

general al județului Gorj pe anul 2021, cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârii nr. 57 din 23.04.2021 privind aprobarea Agendei culturale a județului Gorj pe anul 2021 

și a Programului propriu anual pentru desfășurarea activităților culturale, educative, turistice și 

ecumenice implementate de Consiliul Județean Gorj; 
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- Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 127/2019 privind declararea anului 2021 ,,Anul Tudor 

Vladimirescu; 

- Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 182 din 18.12.2020 privind aprobarea Programului dedicat 

„Anului Tudor Vladimirescu”, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legii nr. 65/2021 pentru instituirea anului 2021 ca Anul Tudor Vladimirescu și declararea lui Tudor 

Vladimirescu și a Ecaterinei Teodoroiu drept eroi ai națiunii române; 

și Legii nr. 379/2003 privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război, cu 

modificările și completările ulterioare, art. 45, alin.1, 3 potrivit căruia: ”autoritățile administrației 

publice locale vor organiza programe proprii de comemorare, cu sprijinul și cu participarea 

reprezentanților autorităților centrale și ai cultelor religioase din teritoriu”, coroborat cu art. 46 

”finanțarea activităților de comemorare a eroilor se face din bugetul de stat prin bugetul Oficiului 

Național pentru Cultul Eroilor, pentru acțiunile organizate de acestea, din bugetele unităților 

administrativ-teritoriale, pentru acțiunile organizate de acestea, sau din resursele proprii alte categorii 

de organizatori, după caz”. 

 

Prin centralizarea programelor culturale anuale întocmite de instituțiile cu profil cultural din subordinea 

Consiliului Județean, s-a realizat la nivelul județului Gorj agenda principalelor manifestări cultural-

științifice, istorice şi educative, numită generic: "Agenda Culturală a Județului Gorj pentru anul 2021". 

 

Agenda Culturală a Județului Gorj pentru anul 2021 și Programul propriu anual pentru desfășurarea 

activităților culturale, educative, turistice și ecumenice implementate de Consiliul Județean Gorj, a fost 

adoptată prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 57 din 23.04.2021. De precizat este faptul că, o parte 

din activitățile culturale cu impact major, au fost finanțate direct de Consiliul Județean Gorj, potrivit 

Anexei nr. 2, celelalte activităţi, cu impact zonal au fost organizate și finanțate din bugetul propriu 

general al Județului Gorj, prin bugetele instituţiilor culturale, de subordonare județeană: Centrul 

Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj, Școala Populară de Artă 

Târgu-Jiu, Ansamblul Artistic Profesionist ”Doina Gorjului” Târgu-Jiu, Biblioteca Județeană 

”Christian Tell” Gorj şi Muzeul Județean Gorj "Alexandru Ștefulescu" și, parțial, din bugetele locale 

ale unităților administrativ-teritoriale implicate. 

 

Având în vedere contextul evoluției situației epidemiologice pe teritoriul României și a măsurilor 

adoptate la nivelul întregii țări generate de evoluția pandemiei de Covid-19, măsurile dispuse la nivelul 

instituțiilor și autorităților publice din județul Gorj pe durata stării de alertă, precum și restricțiile impuse, 

multe evenimente s-au desfășurat în mediul online. 

 

Suma totală aprobată pentru realizarea activităților derulate și finanțate direct de către Consiliul Județean 

Gorj pentru anul 2021, potrivit anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean nr. 57 din 23.04.2021 

privind aprobarea Agendei culturale a județului Gorj pe anul 2021 și a Programului propriu anual pentru 

desfășurarea activităților culturale, educative, turistice și ecumenice implementate de Consiliul Județean 

Gorj, a fost de 142.286,00 lei, detaliată în cadrul capitolului bugetar 67.02 ”Cultură, recreere şi religie”, 

titlul II ”Bunuri și servicii”, potrivit clasificaţiei economice şi funcţionale aprobate de Ministerul 

Finanţelor Publice.  

 

Nr. 
crt. 

PROGRAM/ACTIVITĂȚI/EVENIMENTE 
Suma 

-lei- 

1.  Ziua internațională a rromilor  5.000,00 

2.  
Realizare materiale de promovare necesare pentru participare la târguri de turism naționale, la acțiunile/ 
evenimentele organizate pe parcursul anului 2021-Anul Tudor Vladimirescu, marcarea Zilei mondiale a 
turismului, Zilei Naționale a României, alte acțiuni/evenimente 

53.000,00 
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I. Programul propriu anual pentru desfășurarea activităților culturale, educative, turistice și 

ecumenice implementate direct de Consiliul Județean Gorj și sumele aprobate desfășurării 

evenimentelor, sunt cuprinse în Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean nr. 57 din 

23.04.2021 fiind prezentat în tabelul alăturat:  

 

Având în vedere prevederile: 

 Decretului Președintelui României nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul 

României publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 212 din 16 martie 2020, în vigoare de la data 

de 16 martie 2020, cu modificările și completările ulterioare; 

 Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de 

COVID-19, cu modificările și completările ulterioare; 

 Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 98 din 30.07.2021 privind aprobarea Ghidului solicitantului 

privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului Județului Gorj alocate pentru 

activități nonprofit de interes general din domeniul sport, în anul bugetar 2021 și Anunțul de 

atribuire nr. 16964 din 22.10.2021 privind atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă 

încheiate între Județul Gorj și beneficiarii de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al județului 

Gorj  pe anul 2021; 

 Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 62 din 23.04.2021 de aprobare a bugetului propriu general 

al Județului Gorj, în cadrul căruia, la Capitolul 67.02 – subcapitolul 50 – Alte servicii în domeniile 

culturii, recreere și religie, au fost  prevăzute: 

- suma de 53.000,00 lei pentru realizare materiale de promovare necesare pentru participare la 

târguri de turism naționale, la acțiunile/evenimentele organizate pe parcursul anului 2021-Anul 

Tudor Vladimirescu, marcarea Zilei mondiale a turismului, Zilei Naționale a României, alte 

acțiuni/evenimente, din care se poate disponibiliza suma de 40.000,00 lei. 

- suma de 27.489,00 lei pentru realizare produse necesare în vederea participării la târguri de turism 

naționale, la acțiunile/evenimentele organizate pe parcursul anului 2021-Anul Tudor Vladimirescu, 

marcarea Zilei mondiale a turismului, Zilei Naționale a României, alte acțiuni/evenimente și 

închiriere stand în cadrul târgurilor de turism naționale, sumă ce poate fi disponibilizată; 

- suma de 5.000,00 lei pentru susținerea manifestărilor publice organizate cu ocazia Zilei 

internaționale a romilor, potrivit prevederilor Legii nr.66/2006 pentru consacrarea zilei de 8 aprilie 

ca Sărbătoarea etniei romilor din România, sumă ce poate fi disponibilizată; 

- suma de 150.000,00 lei pentru asigurarea finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate 

pentru activități non profit de interes general-domeniul sport, în baza Legii nr. 350/2005 privind 

regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes 

general, cu modificările și completările ulterioare, din care a fost acordată prin contracte de 

finanţare nerambursabilă suma de 142.915,00 lei, rezultând credite bugetare înregistrate ca 

economie ce pot fi disponibilizate în sumă de 7.085,00 lei.  

precum și  

 amânarea ediției de toamnă 2021 a Târgului de Turism al României de către ROMEXPO, din rațiuni 

obiective care țin de contextul epidemiologic actual. 

 

3.  
Realizare produse necesare pentru participare la târguri de turism naționale, la acțiunile/ evenimentele 
organizate pe parcursul anului 2021-Anul Tudor Vladimirescu, marcarea Zilei mondiale a turismului, Zilei 
Naționale a României, alte acțiuni/evenimente și închiriere stand în cadrul târgurilor de turism naționale 

27.489,00 

4.  Premii acordate de Consiliul Județean Gorj în cursul anului 2021 40.000,00 

5.  Comemorarea evenimentelor culturale, istorice și ecumenice, de impact județean, în cursul anului 2021 16.797,00 

  T O T A L 142.286,00 
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S-a propus, prin referatul nr. 18197 din 10.11.2021, rectificarea bugetului, în sensul disponibilizării 

sumei de 79.574,00 lei prevăzută în bugetul județului Gorj pe anul 2021, la ”Capitolul 67.02 – 

subcapitolul 50 – Alte servicii în domeniile culturii, recreere și religie”. 

 

Premii acordate de Consiliul Județean Gorj în cursul anului 2021 

 

U.A.T. – Județul Gorj a acordat un număr de 63 premii, din care 

34 premii elevilor care au obţinut distincţii la olimpiadele 

internaţionale şi concursurile 

internaţionale şi naţionale pe discipline de 

învăţământ și 29 premii sportivilor care au 

obţinut performanţe deosebite la acţiunile 

sportive internaţionale şi naţionale 

oficiale, ținând cont de performanțele 

obținute. 

 

Astfel, suma totală a premiilor ce au fost acordate a fost de 39.995,00 lei brut, respectiv 39.100,00 

lei net. 

 

Plata s-a efectuat din capitolul bugetar 67.02 ”Cultură, recreere şi religie”, titlul II ”Bunuri și servicii”, 

potrivit  clasificației economice şi funcționale aprobate de Ministerul Finanțelor Publice. 

 
Titlul ”Gorjeanul Anului” pentru anul 2021 a fost conferit 

poetului Spiridon Popescu, în cadrul ședinței de consiliu 

județean, ce a avut loc în data de 23.12.2021, în ”Sala Maură” 

a Palatului Administrativ din Târgu Jiu. 

Spiridon Popescu s-a născut la 4 septembrie 1952, în satul 

Ohaba, comuna Bălănești, județul Gorj. 

A debutat în iunie 1974, în revista „Ramuri” la rubrica 

„Cenaclu”. Debutul editorial s-a întâmplat în 1991, la Editura 

„Spicon” din Târgu-Jiu. 

 

Poetul și-a câștigat notorietatea prin universul poeziei ludice, 

într-o întrepătrundere originală de lirism de sorginte bacoviană. Premii literare obținute (selectiv): Premiul 

revistei „Astra”, la Festivalul național „Tudor Arghezi (Târgu-Jiu, 1983); premiul I şi premiul revistei 

„Ramuri”, la același festival (1984); premiul al II-lea la concursul de poezie „Cel mai frumos poem al meu” 

(Bucureşti, 1984; președintele juriului: criticul literar Alex Ştefănescu); premiul Festivalului național „Sensul 

iubirii”, pentru volumul de versuri „Diavol cu coarne de melc, ed. I-a” (Drobeta-Turnu Severin, 2004); 

premiul și medalia „Eminescu” pentru poezie, la Festivalul Internațional de Literatură „Mihai Eminescu”, 

ediția a XXV-a, Drobeta-Turnu Severin, ianuarie 2015; premiul I, la Festivalul internațional „Adrian 

Păunescu”, ediția a III-a, iulie 2015, premiul pentru poezie al revistei „Convorbiri literare”, Iași, 2017; 

premiul „Opera omnia”, acordat unui scriitor de origine gorjeană, în cadrul Festivalului internațional „Tudor 

Arghezi”, Târgu-Jiu, 2017; premiul „Artur Bădița”, la edițiile 2014 și 2017, ale Atelierului de poezie „Serile 

la Brădiceni” etc. 

 

În contextul situației dificile generate de epidemia de Covid 19, multe evenimente s-au desfășurat în 

mediul online, altele nu au mai fost organizate: susținerea manifestărilor publice organizate cu ocazia 

Zilei internaționale a romilor, participarea la târguri de turism etc.; situația presupunând și angajarea cu 

precauțiune a cheltuielilor pe manifestări culturale.  
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Comemorarea evenimentelor de impact judeţean, culturale, istorice şi ecumenice în cursul anului 2021 

 

Potrivit programului anual de manifestări naţionale, dedicate diferitelor instituţii sau categorii 

profesionale, instituţiile publice judeţene prezintă omagiul cuvenit eroilor gorjeni care s-au jertfit în 

timpul diferitelor intervenţii militare, pe câmpurile de luptă din interiorul sau din afara graniţelor ţării.  

 

De asemenea, cu ocazia comemorării Bicentenarului Revoluției de la 1821, la nivelul județului Gorj, în 

cadrul programului omagial au fost organizate o serie de activități cultural-artistice dedicate Marelui 

Pandur. Având în vedere faptul că Tudor Vladimirescu este gorjean, prin locul nașterii, manifestările 

culturale și istorice dedicate evocării Marelui Pandur s-au desfășurat la Vladimir (unde se află Casa 

Memorială și statuia „Tudor Vladimirescu”), în Târgu Jiu (unde se află statuia „Tudor Vladimirescu” și 

Casa Moangă), la Tismana (unde a fost concepută Proclamația de la Padeș), la Padeș pe „Câmpia 

Soarelui” (la mausoleul închinat Marelui Pandur), la Glogova (Cula Glogovenilor), la Tânțăreni (unde 

s-au pus bazele organizatorice ale armatei lui Tudor) și în localitățile de pe traseul „Drumul pandurului”, 

respectiv: Săcelu, Crasna, Novaci, Cernădie, Baia de Fier și Polovragi. 

 

În programul de acţiuni organizate de către Consiliul Județean Gorj sau de alte instituții publice, s-a 

prevăzut un scurt ceremonial religios, depunere de coroane şi susţinerea de alocuţiuni evocatoare. 

 

Aceste depuneri de coroane au avut loc pe tot parcursul anului, conform  Agendei Culturale a Județului 

Gorj pe anul 2021 și Programului propriu anual pentru desfășurarea activităților culturale, educative, 

turistice și ecumenice implementate de Consiliul Județean Gorj, cu respectarea legislației în vigoare 

privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea 

desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul culturii.   

 

Pentru comemorarea evenimentelor de impact județean, culturale, istorice și ecumenice, a fost prevăzută 

în bugetul propriu pe anul 2021, suma de 16.797,00 lei fără TVA, din care s-a cheltuit suma de 6.313,35 

lei cu TVA. 
 

Potrivit „Agendei Culturale a Judeţului Gorj pentru anul 2021” aprobată  prin Hotărârea Consiliului 

Județean Gorj nr. 57 din 23.04.2021,  capitolul bugetar 67.02 ”Cultură, recreere şi religie”, titlul II 

”Bunuri și servicii”, respectiv, PROGRAMULUI PROPRIU ANUAL APROBAT PENTRU 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR IMPLEMENTATE DE CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ, 

situația se prezintă astfel: 

 

Nr. 
crt. 

PROGRAM/ACTIVITĂȚI/EVENIMENTE 
Suma 
-lei- 

Suma 
disponibilizata 

-lei- 

Suma 
cheltuita            

-lei- 

Suma 
rămasă                 

-lei- 

1. Ziua internațională a rromilor  5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 

2. 

Realizare materiale de promovare necesare pentru 
participare la târguri de turism naționale, la acțiunile/ 
evenimentele organizate pe parcursul anului 2021-Anul 
Tudor Vladimirescu, marcarea Zilei mondiale a 
turismului, Zilei Naționale a României, alte 
acțiuni/evenimente 

53.000,00 40.000,00   13.000,00 

3. 

Realizare produse necesare pentru participare la târguri 
de turism naționale, la acțiunile/ evenimentele organizate 
pe parcursul anului 2021-Anul Tudor Vladimirescu, 
marcarea Zilei mondiale a turismului, Zilei Naționale a 
României, alte acțiuni/evenimente și închiriere stand în 
cadrul târgurilor de turism naționale 

27.489,00 27.489,00   0,00 
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4. 
Premii acordate de Consiliul Județean Gorj în cursul 
anului 2021 

40.000,00   39.995,00 5,00 

5. 
Comemorarea evenimentelor culturale, istorice și 
ecumenice, de impact județean, în cursul anului 2021 

16.797,00   6.313,35     10.483,65 

  T O T A L 142.286,00 72.489,00 46.308,35 23.488,65 

 

II. Sprijin financiar pentru unitățile de cult  

 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 62 din 23.04.2021 a fost aprobat bugetul propriu general al 

județului Gorj pe anul 2021, în cadrul căruia, la ,,Capitolul 67.02 – subcapitolul 50 – Alte servicii în 

domeniile culturii, recreere şi religie”, a fost prevăzută suma de 150.000,00 lei, necesară susținerii 

unităților de cult pentru anul 2021. 

Art. 4, alin. (2) din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 

82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor 

religioase recunoscute din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1470/2002, cu modificările 

și completările ulterioare, prevede: „ (2) Din bugetele locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, 

sectoarelor municipiului Bucureşti şi ale judeţelor se pot aloca sume pentru completarea fondurilor 

proprii ale unităţilor de cult destinate:   

   a) întreţinerii şi funcţionării unităţilor de cult fără venituri sau cu venituri mici;   

   b) construirii, în condiţiile aprobării documentaţiilor tehnicoeconomice potrivit reglementărilor în 

vigoare, precum şi reparării lăcaşurilor de cult;   

   c) conservării şi întreţinerii bunurilor de patrimoniu aparţinând cultelor religioase;   

   d) desfăşurării unor activităţi de asistenţă socială şi medicală ale unităţilor de cult;   

   e) amenajării şi întreţinerii muzeelor cultural-religioase;   

   f) construirii, amenajării şi reparării clădirilor având destinaţia de aşezăminte de asistenţă socială şi 

medicală ale unităţilor de cult;   

   g) construirii şi reparării sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult;   

   h) construirii şi reparării sediilor unităţilor de învăţământ teologic, proprietate a cultelor 

recunoscute.” 

 

De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 5 din aceleași Norme metodologice „alocarea sumelor 

se realizează prin hotărâre a consiliilor locale, judeţene, respectiv a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti, la solicitarea unităţii centrale de cult, formulată pe baza cererilor primite de la unităţile 

locale de cult”.  

 

La nivelul Consiliului Județean Gorj, au fost depuse de către unitățile de cult de pe teritoriul Județului 

Gorj, un număr de 9 dosare prin care s-a solicitat acordarea de sprijin financiar pentru reparația gardului 

de împrejmuire a cimitirului, lucrări de consolidare și reabilitare a bisericilor, lucrări de reparații 

hidroizolație la biserică, reparații capitale la biserică, realizare și montare mobilier bisericesc din lemn 

sculptat și lăcuit, etc. Dosarele depuse cu documentațiile aferente solicitării sprijinului financiar, 

îndeplinesc condițiile impuse de art. 14 alin. (1) din Normele 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. Valoarea sprijinului financiar solicitat de 

cele 9 unități de cult însumează 2.059.298,12 lei. 

 

Având în vedere: 

- prevederile art. 9, alin. (3) din  Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general 

al cultelor, cu modificările și completările ulterioare „Autorităţile publice cooperează cu cultele 

în domeniile de interes comun şi sprijină activitatea acestora;   



21 

  

 

- adresa Mitropoliei Oltenia nr.1953 din 13.10.2021, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub 

nr. 16295 din 13.10.2021, prin care se propune repartizarea pe unități de cult a sumei de 

150.000,00 lei prevăzută în bugetul județului Gorj pentru anul 2021. 

 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 155 din 28.10.2021, s-a aprobat repartizarea pe unităţi  

de cult a sumei de 150.000,00 lei, prevăzută cu această destinație în bugetul propriu general al județului 

Gorj pentru anul 2021, conform tabelului de mai jos: 

 

Nr. 

crt. 
Denumire unitate de cult Adresa Obiectul solicitării 

sprijinului 

financiar 

Suma propusă 

-lei 

1. Parohia Bolboasa, Biserica cu 

hramul „Adormirea Maicii 

Domnului” 

Comuna Bolboși, 

satul Bolboasa,  

Județul Gorj 

Continuare lucrări 

de reparații 

hidroizolație la 

biserică 

30.000,00 

2. Parohia  Samarinești, Biserica cu 

hramul  „Nașterea Maicii 

Domnului 

Comuna  

Samarinești,  

satul Samarinești, 

Județul Gorj 

Continuare  lucrări 

de reabilitare a 

bisericii 

30.000,00 

3. Parohia  Vierșani, Biserica cu 

hramul „Sfânta Treime” 

Comuna Jupânești,  

satul Vierșani, 

Județul Gorj 

Reparații acoperiș 

și consolidare 

biserică 

30.000,00 

4. Parohia Alimpești, Biserica cu 

hramul „Sfinții Arhangheli Mihail 

și Gavril” 

Comuna Alimpești,  

satul Nistorești, 

Județul Gorj 

Consolidare 

biserică și reparații 

acoperiș 

30.000,00 

5. Parohia Ohaba, Biserica cu 

hramul „Sfinții Arhangheli Mihail 

și Gavril” 

Comuna Bolboși, 

satul Ohaba Jiu, 

Județul Gorj 

Reparații capitale la 

biserică 

30.000,00 

Total sumă 150.000,00 

 

Potrivit cap. 4, at. 15, alin. 1, lit. i) din 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, unitățile de cult cărora le va fi 

acordat sprijin financiar nerambursabil au obligația de a depune „documentele justificative până cel mai 

târziu la data de 31 decembrie a fiecărui an. În cazul primirii sprijinului financiar începând cu 

trimestrul IV justificarea se va face în cel mult 180  de zile de la primirea acestuia”. 

 

Justificarea sumei de 150.000,00 lei alocată de către Consiliul Județean Gorj se va face în cel mult 

180  de zile de la primirea acesteia, respectiv 09.05.2022. 

 

III. Finanțare potrivit Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri 

publice alocate pentru activități nonprofit de interes general   
 

 

În anul 2021, Județul Gorj a organizat în baza Legii nr. 350/2005 

privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate 

pentru activități nonprofit de interes general, sesiunea de selecție de 

proiecte pentru acordarea de finanțări nerambursabile. 

  



22 

  

 

Programul anual a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr. 97 din data de 

21.05.2021. Potrivit Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 98 din 30.07.2021 a 

fost aprobată acordarea de finanțări nerambursabile pentru activități sportive 

nonprofit de interes general, în sumă de 150.000 lei, domeniile vizate fiind 

"Promovarea sportului de performanță" și "Sportul pentru toți". 

  

Anunțul de participare a fost publicat în Monitorul Oficial al României Partea a 

VI-a, nr. 147 din data de 03.08.2021 și pe site-ul Consiliului Județean Gorj. Pentru 

domeniul sport au fost depuse 9 proiecte în cadrul sesiunii de selecție. La finalul 

acesteia au fost atribuite 6 contracte de finanțare nerambursabilă în domeniul sport, pentru ambele 

programe, respectiv programul "Promovarea sportului de 

performanță" și programul "Sportul pentru toți".  

 

Anunțul de atribuire a fost publicat în Monitorul Oficial al României 

Partea a VI-a, nr. 207 din data de 26.10.2021 și pe site-ul Consiliului 

Județean Gorj. 

 

Situația beneficiarilor, a proiectelor finanțate și rezultatele contractelor de finanțare nerambursabilă este 

prezentată mai jos: 

 
Domeniul/Subdomeniul: Sport/ Programul Promovarea sportului de performanță/Sportul pentru toți 

Nr. 
crt. 

Denumire beneficiar Titlul proiectului 
Număr și dată 
contract 

Suma acordată 
prin contract 

-lei- 

Suma decontată 
-lei- Rezultat  

1. Asociația Clubul Sportiv 
Autocorex Tg-Jiu 

„Cupa Stejeret - Târgu 
Cărbunești 2021” 

15235/28.09.2021 29.996,99 29.996,99 realizat 

2. Asociația Clubul Sportiv Voicu 
Dragon 

„Kick-Box în extremis 2021!” 15229/28.09.2021 29.953,15 29.953,15 realizat 

3. Asociația Clubul Sportiv 
Minifotbal Gorj 

„Minifotbal-Sportul fără vârstă” 15599/04.10.2021 29.925,00 22.243,40 realizat 

4. Asociația Clubul Sportiv Palatul 
Copiilor Târgu Jiu 

„Performanța continuă la nivel 
înalt pentru radiogoniometria din 
Gorj, 2021-2025” 

15227/28.09.2021 8.603,28 8.566,72 realizat 

5. Clubul Sportiv ”GILORTUL” 
Târgu-Cărbunești 

„Susținerea fotbalului în orașul 
Târgu-Cărbunești, Județul Gorj” 

15413/30.09.2021 14.435,80 8.243,17 realizat 

6. Asociația Județeană de Fotbal 
Gorj 

„Să ne bucurăm de fotbal!” 15592/04.10.2021 30.000,00 29.996,92 realizat 

                          Total 150.000,00 129.000,35  

 

Suma virată cu această destinație, din bugetul Județului Gorj, până la data de 31.12.2021, a fost 

în cuantum de 129.000,35 lei. 

 

IV. 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 Judeţean 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 acționează 

ca partener, în cadrul diverselor organisme europene, cum ar fi: 

 CoR - Comitetul Regiunilor;  



23 

  

 

 CEPLI - Confederaţia Europeană a Puterilor Locale Intermediare; 

 CPLRE – Congresul Puterilor Locale și Regionale; 

 CCRE – Consiliul Comunelor și Regiunilor din Europa. 

 

Cadrul legal general de reglementare este asigurat de prevederile: 

- art.173 alin. (1), lit. e) și art.173 alin.(7) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare  „consiliul judeţean îndeplineşte 

următoarele categorii principale de atribuţii: (…) atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe 

plan intern și extern”; „consiliul judeţean (…) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea 

cu alte unităţi administrativ-teritoriale din ţară ori din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii 

naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unor 

interese comune”; 

- art. 76, alin. (1) și alin. (2), lit. g) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

completările și modificările ulterioare, potrivit cărora: „se înfiinţează Comitetul pentru finanţe publice 

locale, organism cu rol consultativ în procesul de elaborare a unor reglementări cu caracter financiar, 

care privesc în mod direct bugetele locale şi de stabilire a sumelor de echilibrare ce se alocă anual de 

la bugetul de stat pentru bugetele locale, structură de tip partenerial, fără personalitate juridică”, 

„comitetul pentru finanțe publice locale este compus din câte un reprezentant desemnat de: (…) 

structura asociativă a consiliilor judeţene din România”. 

 

Reglementările legale invocate sub aspectul contribuției de la bugetul propriu al unității administrativ - 

teritoriale asociate se reflectă în Statutul Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene 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 2021, 

este de 0,165 RON/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, prin adresa Uniunii Naționale 

a Consiliilor Județene din România 9/14.01.2021, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 

867/20.01.2021, se solicită prevederea în bugetul propriu al județului Gorj pe anul 2021, a sumei de 

58.383,93 RON, calculată după formula: 353.842 locuitori x 0,165 RON/locuitor.  

 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 60 din 23.04.2021, s-a aprobat cuantumul și plata cotizației 

pe anul 2020 către Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România în suma de 58.383,93 lei. 

 

Suma virată cu această destinație, din bugetul Județului Gorj, până la data de 31.12.2021, a fost 

în cuantum de 58.324,53 lei, la nivelul sumei bugetate. 

 

V. Contribuție  la  Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia (ADR S-V Oltenia) 

 

Prin efectul aplicării Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările și 

completările ulterioare, s-a constituit Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia, care grupează județele 

Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea. 

 

Regiunile de dezvoltare nu sunt unități administrativ-teritoriale și nu au personalitate juridică. Sunt zone 

ce cuprind teritoriile județelor în cauză, constituite în baza unor convenții încheiate între reprezentanții 

consiliilor județene, a căror organizare și funcționare este reglementată de prevederile Legii nr. 315/2004 

privind dezvoltarea regională în România, cu modificările și completările ulterioare. 

 

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 
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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. 

 

Potrivit art. 7, alin. (3) din Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările 

și completările ulterioare ”sumele reprezentând contribuţiile financiare ale consiliilor judeţene şi, 

respectiv, ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, stabilite în condiţiile prezentei 

legi, se prevăd în bugetele anuale proprii ale acestora, în cadrul unei poziţii distincte, denumită 

Dezvoltare şi promovare regională”. 

 

De asemenea, potrivit art. 10, alin. (1), lit. b) 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: (….)contribuţii din bugetele proprii ale judeţelor sau al municipiului 

Bucureşti, după caz, în limita sumelor aprobate cu această destinaţie prin bugetele respective”. 

 

Politica de dezvoltare regională reprezintă ansamblul politicilor elaborate de Guvern, prin organele 

administraţiei publice centrale, autorităţile administraţiei publice locale şi organismele regionale 

specializate, cu consultarea partenerilor socioeconomici implicaţi, în scopul asigurării creşterii 

economice şi dezvoltării sociale echilibrate şi durabile ale unor arii geografice constituite în regiuni de 

dezvoltare, al îmbunătăţirii competitivităţii internaţionale a României şi al reducerii decalajelor 

economice şi sociale existente între România şi statele membre ale Uniunii Europene. 

 

Județul Gorj, prin Consiliul Județean Gorj, a devenit membru al Regiunii de Dezvoltare Sud-Vest 

Oltenia, alături de judeţele Dolj, Mehedinţi, Olt şi Vâlcea, prin efectul aprobării Hotărârii Consiliului 

Judeţean Gorj  nr. 25/19.10.1998. Astfel, pin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 59/2021 s-a aprobat 

cuantumul și plata contribuției ce revine Județului Gorj pentru anul 2021 către Agenția pentru Dezvoltare 

Regională Sud-Vest Oltenia, în sumă de 1.415.368 lei. 

 

Cuantumul acestei sume s-a întemeiat pe Nota de fundamentare privind aprobarea Bugetului de Venituri 

și Cheltuieli al Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia pentru anul 2021 nr. 

1121/14.01.2021 a directorului general al Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia care 

în esență a prevăzut un nivel al contribuției pentru anul 2021 de 4 lei/locuitor, contribuția Județului Gorj 

raportat la numărul de locuitori fiind de 1.415.368 lei. 

În ședința Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Vest Oltenia din data de 16.06.2021, în cadrul 

căreia s-a supus spre aprobare proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al Agenției pentru Dezvoltare 

Regională Sud-Vest Oltenia, s-a apreciat de către reprezentanții legali ai unităților administrativ 

teritoriale asociate Regiunii de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia că nivelul de bază al contribuției de 4 

lei/locuitor este nejustificat de mare, în raport cu cheltuielile necesare pentru funcționarea acestei 

structuri asociative, luându-se decizia refacerii bugetului de venituri și cheltuieli la nivelul de bază 

prevăzut pentru anul 2020, respectiv de 3 lei/locuitor. 

Prin adresa nr. 2330/09.07.2021, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia s-a conformat 

deciziei Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, inițiind proiectul bugetului de 

venituri și cheltuieli în care contribuțiile județelor asociate sunt stabilite la nivelul anului 2020, respectiv 

3 lei/locuitor. În această situație, s-a revocat Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 59/2021 prin care 

s-a aprobat cuantumul contribuție de 1.415.368 lei, fără a se fi acordat la plată această sumă, și s-a 

aprobat, prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 116 din 30.07.2021 un cuantum al contribuției 

diminuat (1.061.526,00 lei), la nivelul de bază aferent anului 2020, respectiv 3 lei/locuitor. 
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În conformitate cu  Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 62 din 23.04.2021, în bugetul propriu general 

al Județului Gorj a fost prevăzută suma de 1.061.526,00 lei, reprezentând contribuția aferentă anului 

2021, 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 31.12.2021, a fost 

în cuantum de 1.061.526,00 lei.  

 

VI. 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.  

 

Asociația are ca scop ”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. 
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Potrivit art. 7 din Statutul „ASOCIAŢIEI  DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ SUD-VEST 

OLTENIA”,  sursele de venit ale Asociaţiei sunt următoarele: 

 Cotizaţiile membrilor săi şi alte contribuţii de la bugetele consiliilor judeţene; 

 Dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţiile legii; 

 Donaţii, sponsorizări sau legate; 

 Orice alte surse legale de venituri. 

 

În conformitate cu  Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 62 din 23.04.2021, în bugetul propriu general 

al Județului Gorj a fost prevăzută suma de 5.000 lei, ce revine Județului Gorj, prin Consiliul Județean 

Gorj, în calitate de asociat-membru fondator al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest 

Oltenia. 

 

Suma  virată cu această destinaţie, din bugetul Județului Gorj, până la data de 31.12.2021, a fost 

în cuantum de 5.000,00 lei. 

 

VII. Cotizație la Ansamblul Regiunilor Europene (ARE) 

 

Consiliul Județean Gorj este membru în cadrul organizației Ansamblul Regiunilor Europene (ARE),  

cadrul legal de reglementare fiind asigurat de prevederile art. 89, alin (7) și art. 173, alin. (7), lit. c) din 

OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora: 

”pentru protecţia şi promovarea intereselor lor comune, unităţile administrativ-teritoriale au dreptul de 

a adera la asociaţii naţionale şi internaţionale, în condiţiile legii”, respectiv ”consiliul judeţean 

hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativ-teritoriale din ţară 

ori din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor 

administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune”, corelate cu prevederile art. 

35, alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare, potrivit căruia ”obligaţiile financiare rezultate din acorduri de cooperare, de înfrăţire sau de 

aderare a unităţilor administrativ-teritoriale la asociaţii interne organizate la nivel naţional ori la 

organizaţii internaţionale cu personalitate juridică, hotărâte de autorităţile deliberative, în condiţiile 

legii, se suportă din bugetele locale ale acestora”. 

 

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. 

 

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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Prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 61 din 23.04.2021 s-a aprobat cuantumul și plata din bugetul 

propriu al Judeţului Gorj, a sumei de 4304 Euro pentru anul 2021, calculată cu formula: {Cotizația de 

bază + Populație x (PIB relativ)2/200} x rata inflației, către Ansamblul Regiunilor Europene (ARE). 

Cuantumul cotizației datorată de Consiliul Județean Gorj, în numele Unității Administrativ Teritoriale – 

Județul Gorj, în calitate de membru cu drepturi depline al ARE, pentru anul 2021 a fost comunicat prin 

factura Ansamblului Regiunilor Europene nr. 2021081 din 02.12.2020, înregistrată la Consiliul Județean 

Gorj sub nr. 1328 din 27.01.2021. 

 

De asemenea, prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 61 din 23.04.2021 s-a aprobat cuantumul și 

plata din bugetul propriu al Județului Gorj a sumei de 4191 EURO pentru anul 2020, calculată cu 

formula: {Cotizația de bază + Populație x (PIB relativ)2/200} x rata inflației, către Ansamblul 

Regiunilor Europene (ARE). Cuantumul cotizației datorată de Consiliul Județean Gorj, în numele 

Unității Administrativ Teritoriale – Județul Gorj, în calitate de membru cu drepturi depline al ARE, 

pentru anul 2020 a fost comunicat prin factura Ansamblului Regiunilor Europene nr. 2020084 din 

01.10.2020, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 1329 din 27.01.2021.  

 

Prin urmare, Județului Gorj îi revine, pentru anul 2020, o cotizație către Ansamblul Regiunilor Europene 

de 4191 Euro, iar pentru anul 2021, de 4304 Euro, conform calculului comunicat de ARE prin adresele 

mai sus menționate. 

 

Plata cotizației Consiliului Județean Gorj, în numele Unității Administrativ Teritoriale – Județul Gorj, 

pentru anul 2020, respectiv pentru anul 2021 în calitate de membru al Ansamblului Regiunilor Europene 

se va face în lei, la cursul de schimb valutar al Băncii Naționale a României din data efectuării acesteia. 

 

Suma virată, cu această destinație, din bugetul Județului Gorj, până la data de 31.12.2021, a fost 

în cuantum de 42.360,00 lei.  

 

VIII. Cotizaţia la Asociaţia pentru Promovarea și 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.  

 

 Asociația pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului „Acasă la Brâncuşi” Gorj are ca scop 

”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”. 
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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. 

 

În conformitate cu Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 62 din 23.04.2021, în bugetul propriu al 

județului Gorj pe anul 2021, a fost prevăzută suma de 20.000,00 lei, reprezentând cotizația aferentă 

anului 2021, 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 31.12.2021, a fost 

în cuantum de 20.000 lei. 

 

IX.  Serviciile de publicitate 

 

Având în vedere prevederile: 

-Ordonanței de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, art.178, alin.1 „Consiliul judeţean se 

întruneşte în şedinţă ordinară cel puţin o dată pe lună, la convocarea preşedintelui consiliului judeţean”, 

art. 179, alin.2 ”data şedinţei consiliului judeţean precizată cu ocazia convocării este stabilită, cu 

respectarea modului de calcul al termenelor procedurale, prevăzut de art. 181 din Legea nr. 134/2010, 

republicată, cu modificările ulterioare, astfel:   

   a) în termen de 5 zile de la data comunicării dispoziţiei de convocare pentru şedinţele ordinare;   

   b) în termen de 3 zile de la data comunicării dispoziţiei sau documentului de convocare pentru 

şedinţele extraordinare”, precum și art.197, alin. 4 „Hotărârile şi dispoziţiile se aduc la cunoştinţa 

publică şi se comunică, în condiţiile legii, prin grija secretarului general al unităţii/subdiviziunii 

administrativ-teritoriale”; 

-Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările ulterioare; 

-Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, care invocă la 

art.8, 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”; 

-Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările ulterioare, 

 

UAT Județul Gorj trebuie să asigure transmiterea către opinia publică a informaților privind programele, 

proiectele, inițiativele şi acțiunile desfășurate în domeniile de activitate, respectiv tehnic, economic, 

dezvoltare și cooperare regională, relații externe, cultură, sport, turism, educație, sănătate sau orice alte 

domenii de interes public. De asemenea, trebuie asigurată transparența dispozițiilor de convocare a 

ședințelor de consiliu județean, hotărârile adoptate de Consiliul Județean Gorj, precum și diverse 

anunțuri, comunicate de presă etc. 
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Pentru asigurarea transparenței, achiziția și realizarea serviciilor de informare, promovare şi publicitate 

media, a fost prevăzută în bugetul propriu al Județului Gorj pe anul 2021, suma de 119.595,50 lei TVA.  

 

Din această sumă, în anul 2021, pentru serviciile de publicitate media s-a cheltuit suma de 

96.431,41 lei, cu TVA, conform contractelor de publicitate media încheiate cu canalele media 

locală.  

 

Această sumă a fost utilizată de cele 3 canale media cu care s-au încheiat contracte, după cum urmează: 

 

PRESA SCRISĂ 

Pe parcursul anului 2021 au fost publicate: 

- 19 anunțuri privind convocarea ședințelor de consiliu, 

- 5 anunțuri privind avizul de mediu, 

- 4 anunțuri privind avizul de gospodărire a apelor, 

- 1 anunț privind participarea la atribuirea a traseelor cuprinse în Programul de transport rutier la 

nivel județean; 

- 4 mesaje transmise de Președintele Consiliului Județean cu diverse ocazii, 

-   22 machete publicitare referitoare la: „INVESTIM în SĂNĂTATE”;  „Planul teritorial pentru o 

tranziție justă”; „Consiliul Județean investește în educație!” 

 

RADIO și TELEVIZIUNE 

Pe parcursul anului 2021 au fost difuzate 60 spoturi publicitare referitoare la: 

- „Consiliul Județean Gorj investește în sănătate!” ;  

- „Consiliul Județean investește în educație!”; 

- „Planul teritorial pentru o tranziție justă” 

- Mesajele Președintelui Consiliului Județean cu diverse ocazii. 

 

X. Produse de reprezentare și protocol 

 

a. Cheltuieli cadouri delegații străine 

Potrivit legislației în vigoare, respectiv Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

art. 173, alin. (1), lit. e), ”Consiliul județean îndeplinește următoarele categorii principale de atribuţii:” 

…. e) ”atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern”, precum și alin. (7), lit. 

a-c) în exercitarea cărora a) ”hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice 

române ori străine, inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în vederea finanţării şi realizării în comun 

a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public judeţean”; b) ”hotărăşte, în condiţiile legii, 

înfrăţirea judeţului cu unităţi administrativ-teritoriale din alte ţări”; c) ”hotărăşte, în condiţiile legii, 

cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativ-teritoriale din ţară ori din străinătate, precum şi 

aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în 

vederea promovării unor interese comune”. 

    

Cu ocazia vizitelor de lucru întreprinse de delegaţii ale Consiliului Judeţean Gorj în străinătate sau a 

vizitelor delegaţiilor străine în Gorj, regulile de curtoazie și protocol recomandă să se facă un schimb de 

obiecte promoționale cu specific local și/sau materiale de promovare a specificului gorjenesc. Aceleași 

proceduri se aplică și în cazul întâlnirilor cu ambasadorii sau membrii ambasadelor țărilor străine 

acreditate în România, a încheierii de parteneriate cu diferite organizații și structuri internaționale. 

 

Astfel, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor 

normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, cu modificările și 



30 

  

 

completările ulterioare, preşedinţii de consilii judeţene au la dispoziţie un fond de protocol din care pot 

oferi cadouri reprezentanţilor delegaţiilor străine în valoare de maxim 400 lei/delegaţie.  

 

Pentru achiziționarea produselor de reprezentare a judeţului, care vor fi înmânate delegaţiilor străine a 

fost prevăzută în bugetul propriu al Județului Gorj pe anul 2021 suma de 4.800,00 lei, valoare rezultată 

la un calcul estimativ de cca. 12 delegaţii (1 delegație pe lună x 12 luni). 

 

Din această sumă, în anul 2021, pentru Cheltuieli cadouri delegații străine  s-a cheltuit suma de 0 

lei, cu TVA. 
 

b. Alte cheltuieli (cafea, apă minerală, sucuri sau alte tratații oferite în timpul tratativelor 

sau al ședințelor) pentru delegații străine 

Potrivit legislației în vigoare, respectiv Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

art. 173, alin. (1), lit. e), ”Consiliul județean îndeplinește următoarele categorii principale de atribuţii:” 

…. e) ”atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern”, precum și alin. (7), lit. 

a-c) în exercitarea cărora a) ”hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice 

române ori străine, inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în vederea finanţării şi realizării în comun 

a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public judeţean”; b) ”hotărăşte, în condiţiile legii, 

înfrăţirea judeţului cu unităţi administrativ-teritoriale din alte ţări”; c) ”hotărăşte, în condiţiile legii, 

cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativ-teritoriale din ţară ori din străinătate, precum şi 

aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în 

vederea promovării unor interese comune”. 

 

Cu ocazia vizitelor de lucru întreprinse de delegații străine în Gorj, regulile de curtoazie și protocol 

recomandă să se ofere tratații în timpul întâlnirilor sau al ședințelor, în limita sumei de 20 lei/ persoană/zi, 

conform prevederilor O.G nr. 80/2001, cu modificările și completările ulterioare. Aceleași proceduri se 

aplică și în cazul întâlnirilor cu ambasadorii sau membrii ambasadelor țărilor străine acreditate în 

România, a încheierii de parteneriate cu diferite organizații și structuri internaționale. 

 

În bugetul propriu al Județului Gorj pe anul 2021 a fost prevăzută suma de 720,00 lei, din care să se 

asigure tratații pentru un număr estimativ de 36 persoane. 

În anul 2021, s-a cheltuit suma de 0 lei, cu TVA. 
 

c. Cheltuieli zilnice de masă pentru delegații străine 

De asemenea, în conformitate cu prevederile O.G. nr. 80/2001, cu modificările și completările ulterioare, 

sunt prevăzute cheltuieli zilnice de masă pentru delegațiile străine în limita sumei de 160 lei/persoană.  

În bugetul propriu al Județului Gorj pe anul 2021 a fost prevăzută suma de 5.760,00 lei (cca. 36 persoane 

x 160 lei/persoană/zi = 5.760 lei). 

În anul 2021, s-a cheltuit suma de 0 lei, cu TVA. 

 

d. Materiale promoționale 

De asemenea, în conformitate cu prevederile O.G. nr. 80/2001, cu modificările și completările ulterioare, 

sunt prevăzute cheltuieli materiale promoționale pentru delegațiile străine în limita sumei de 50 

lei/persoană.  

În bugetul propriu al Județului Gorj pe anul 2021 a fost prevăzută suma de 1.800,00 lei (cca. 36 persoane 

x 50 lei/persoană = 3.000 lei). 

În anul 2021, s-a cheltuit suma de 0 lei, cu TVA. 

 

XI. Servicii publicare  în Monitorul Oficial al României și într-un cotidian central de mare tiraj 
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Potrivit prevederilor Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice 

alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare, 

autoritatea finanțatoare are obligația de a face următoarele anunțuri publice: 

a. Publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a a programului anual propriu pentru 

acordarea de finanțări nerambursabile, în cel mult 30 de zile de la aprobarea bugetului Județului Gorj; 

programul anual cuprinde o singură sesiune de selecție a proiectelor. 

b. Publicarea anunțului privind sesiunea de selecție, în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, pe 

site-ul Consiliului Județean Gorj, precum și în presa scrisă, în două cotidiene locale și într-un cotidian 

central.   

c. Autoritatea finanțatoare (Județul Gorj) va transmite spre publicare în Monitorul Oficial al României, 

Partea a VI-a, un anunț de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă, în termen de 30 de zile 

de la data încheierii contractelor. De asemenea, proiectele declarate eligibile și câștigătoare se vor afișa 

pe site-ul www.cjgorj.ro. 

d. La finalul exercițiului bugetar, Județul Gorj va întocmi un raport cu privire la contractele de finanțare 

nerambursabilă încheiate în cursul anului bugetar 2021, care va cuprinde proiectele finanțate, beneficiarii 

și rezultatele proiectelor, pe care îl va afișa pe site-ul www.cjgorj.ro și îl va publica în Monitorul Oficial 

al României, Partea a VI-a. 

 

I. Programul anual a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr. 97 din data de 

21.05.2021. Potrivit Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 98 din 30.07.2021 a fost aprobată 

acordarea de finanțări nerambursabile pentru activități sportive nonprofit de interes general, în sumă 

de 150.000 lei, domeniile vizate fiind "Promovarea sportului de performanță" și "Sportul pentru 

toți". 

II. Anunțul de participare a fost publicat în Monitorul Oficial al României Partea a VI-a, nr. 147 din 

data de 03.08.2021 și pe site-ul Consiliului Județean Gorj. Pentru domeniul sport au fost depuse 9 

proiecte în cadrul sesiunii de selecție. La finalul acesteia au fost atribuite 6 contracte de finanțare 

nerambursabilă în domeniul sport, pentru ambele programe respectiv programul "Promovarea 

sportului de performanță" și programul "Sportul pentru toți".  

III. Anunțul de atribuire a fost publicat în Monitorul Oficial al României Partea a VI-a, nr. 207 din data 

de 26.10.2021 și pe site-ul Consiliului Județean Gorj. 

IV. Raportul anual a fost publicat în Monitorul Oficial al României Partea a VI-a, nr. 8 din data de 

12.01.2022 și pe site-ul Consiliului Județean Gorj 

 

Din suma de 3.570,00 lei cu TVA, în anul 2021, pentru servicii publicare în Monitorul Oficial al 

României și într-un cotidian central de mare tiraj s-a cheltuit suma de 978,00 lei, cu TVA. 
 

XII. Servicii de difuzare a presei și a publicațiilor de specialitate 

 

În vederea informării operative a personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Gorj asupra acțiunilor și evenimentelor de interes major, ce se derulează, atât în plan local, cât 

și la nivel  național și internațional, precum și în scopul monitorizării anunțurilor 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., se impune achiziția de publicații şi reviste de specialitate. 

Pentru anul 2021, a fost prevăzut în bugetul propriu al Județului Gorj, suma de 15.000,00 lei fără 

TVA, respectiv 16.350,00 lei cu TVA, din care s-au cheltuit 13.451,88 lei fără TVA , 14.124,47 lei 

cu TVA, conform contractului încheiat. 

 

 



32 

  

 

XIII. Cheltuieli deplasări externe 

Dezvoltarea regională și promovarea în afara granițelor României este un concept ce urmărește 

impulsionarea şi diversificarea activităților economice, stimularea investițiilor în sectorul privat, 

contribuția la reducerea șomajului şi nu în cele din urmă, la îmbunătățirea nivelului de trai. 

Parteneriatul teritorial și cooperarea internațională au devenit condiții indispensabile pentru adoptarea 

de măsuri strategice, eficace și eficiente, în scopul de a relansa dezvoltarea și competitivitatea teritorială. 

De asemenea, prevederile legislației comunitare favorizează și promovează parteneriatul între instituții 

publice, în scopul atingerii obiectivelor prioritare ale Uniunii Europene. 

 

Având în vedere: 

- Prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările 

ulterioare, respectiv art. 87, alin.(1) „În cadrul politicii economice naţionale, unităţile administrativ-

teritoriale au dreptul la resurse financiare proprii, pe care autorităţile administraţiei publice locale 

le stabilesc, le administrează şi le utilizează pentru exercitarea competenţei şi a atribuţiilor ce le 

revin, în condiţiile legii” și alin.(2) „Resursele financiare de care dispun autorităţile administraţiei 

publice locale trebuie să fie corelate cu competenţa şi atribuţiile prevăzute de lege”; 

- Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare, respectiv, art. 23 alin.(1) „Ordonatorii de credite au obligația de a angaja și de a utiliza 

creditele bugetare numai în limita prevederilor și destinațiilor aprobate, pentru cheltuieli strict 

legate de activitatea instituțiilor publice respective și cu respectarea dispozițiilor legale”; 

- Prevederile Hotărârii de Guvern nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligații ale personalului 

român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de 

COVID-19; 

- Decretul Președintelui României nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul 

României publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 212 din 16 martie 2020, în vigoare de la data 

de 16 martie 2020, 

 

Astfel, în vederea participării la diverse acțiuni externe în bugetul propriu al Județului Gorj pe anul 2021, 

a fost prevăzută suma de 42.000,00 lei fără TVA (27.000,00 lei fără TVA estimare cazare și 15.000,00 

lei fără TVA estimare transport). 

În contextul măsurilor impuse de situația dificilă generată de epidemia de Covid 19, din această sumă, 

în anul 2021 s-a cheltuit suma de 0 lei, cu TVA. 
 

XIV. Investiții propuse pentru anul 2021: 

 

Având în vedere: 

- Prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, respectiv art. 87 alin.(1) „în cadrul politicii 

economice naționale, unitățile administrativ-teritoriale au dreptul la resurse financiare proprii, pe care 

autoritățile administrației publice locale le stabilesc, le administrează și le utilizează pentru îndeplinirea 

competențelor și atribuțiilor ce le revin, în condițiile legii” și alin.(2) „Resursele financiare de care 

dispun autoritățile administrației publice locale trebuie să fie corelate cu competențele și cu atribuțiile 

prevăzute de lege” 

 - Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare, respectiv, art. 23 alin.(1) „Ordonatorii de credite au obligația de a angaja și de a utiliza 

creditele bugetare numai în limita prevederilor și destinațiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate 

de activitatea instituțiilor publice respective și cu respectarea dispozițiilor legale”, 
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propunem achiziționarea următoarelor echipamente de birou: 

 ghilotină cu pârghie – valoarea estimată 2.500,00 lei fără TVA; 

 aparat de biguit –  valoarea estimată 700,00 lei fără TVA; 

 monitor 27 inch-1.000,00 lei fără TVA. 

 

În bugetul propriu al Județului Gorj pe anul 2021 a fost prevăzută suma de 4.200,00 lei fără TVA, 

respectiv 4.998,00 lei cu TVA, pentru achiziția de echipamente de birou. 

 

Din această sumă, în anul 2021, pentru achiziția echipamentelor informatice s-a cheltuit suma de 

0 lei, cu TVA. 

 

 

ȘCOALA POPULARĂ DE ARTE „CONSTANTIN BRÂNCUȘI” TÂRGU JIU 

 

 

Misiunea declarată a Şcolii Populare de Arte „Constantin Brâncuși” Târgu Jiu este aceea de a contribui 

la dezvoltarea mediului cultural urban şi rural al judeţului Gorj, prin iniţierea şi desfăşurarea de proiecte 

şi programe educaţionale, în afara sistemelor formale de educaţie, în domeniul cultural-artistic, prin 

cultivarea valorilor autentice ale creaţiei naţionale contemporane şi artei interpretative neprofesioniste, 

în scopul creşterii gradului de acces şi de participare a cetăţenilor judeţului Gorj la viaţa culturală. 

 

Activitatea instituției a fost serios afectată datorită pandemiei ce a afectat întreaga planetă în anul 2021. 

Măsurile impuse pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea 

desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul culturii, stipulate în actele 

normative apărute în cursul anului 2021, au scos și mai mult în evidență lipsa unui imobil corespunzător 

pentru instituție și a spațiilor adecvate de instruire și au determinat organizarea unui număr restrâns de 

activități culturale. 

 

Relațiile de bună colaborare cu unele dintre celelalte școli populare din țară și-au adus aportul,în mod 

substanțial, la promovarea instituției în afara județului, la stabilirea unor contacte care să permită 

organizarea de activități în comun, în scopul promovării cursanților cu rezultate deosebite. 

 

În domeniul educației permanente şi a formării continue de interes comunitar, datele ne indică că 

numărul de cursanți înscrişi la Școala Populară de Arte „Constantin Brâncuși” Târgu Jiu în anul școlar 

2021-2022 a fost de 2863, dintre care 833 înscrişi pentru cursuri la sediul din Târgu Jiu, iar 2030 au 

urmat cursurile deschise la una din cele 40 de secţii externe. Față de anul școlar precedent, asistăm la o 

creștere a numărului de cursanți cu 7,43%, urmare a creșterii numărului de cursanți la sediul din Târgu 

Jiu cu 8,46% și cu 7,01% a numărului de cursanți de la secțiile externe. Numărul foarte mare de cursanți 

ai Școlii Populare de te „Constantin Brâncuși” Târgu Jiu ne indică, pe lângă o creștere a interesului arătat 

față de oferta educațională a instituției, faptul că Școala Populară de Arte „Constantin Brâncuși” Târgu 

Jiu oferă servicii de cea mai bună calitate. Trebuie precizat că dintre cei 833 de cursanți înscriși la sediul 

din Târgu Jiu, doar 422 au domiciliul în Târgu Jiu (50,66%), restul fiind domiciliați în diverse localități 

din județ, din alte județe și chiar din alte țări (Serbia, Spania și Suedia). 

 

Trebuie precizat faptul că această creștere a numărului de cursanți la sediul din Târgu Jiu a avut loc pe 

fondul scăderii populației școlare. Datele furnizate de Institutul Național de Statistică ne arată că la 

nivelul Municipiului Târgu Jiu, numărul elevilor înscriși în învățământul preuniversitar a scăzut de la 

21.040 elevi înscriși în anul școlar 2011-2012, la 18.510 elevi înscriși în anul școlar 2020-2021 (ceea ce 

reprezintă o scădere de  12,02%). Dacă este să ne referim la întreaga populație școlară a județului Gorj, 

scăderea a fost de 25,08%, de la 54.827, la 41.076 copii înscriși în învățământul preuniversitar.    

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/226915
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Evoluția pozitivă a numărului de cursanți s-a datorat faptului că s-a urmărit în permanență creşterea 

calităţii serviciilor culturale în mediul rural şi mic urban şi îmbunătăţirea accesului cetăţenilor la 

informaţia culturală. 

 

Astfel, în anul școlar 2021-2022 au fost înființată mai multe secții noi în comunele Bărbătești (grup 

vocal folcloric și dansuri populare), Bolboși (grup vocal folcloric), Dănești (grup vocal folcloric și 

dansuri populare), Hurezani (dansuri populare), Jupânești (grup vocal folcloric și dansuri populare), 

Săulești (dansuri populare) și Urdari (grup vocal folcloric)  și s-a acționat în direcția diversificării 

disciplinelor studiate la secțiile externe, fiind înființate noi discipline la Bălești (ansamblu instrumental), 

Polovragi (saxofon), Scoarța (pictură) și Târgu Jiu (clarinet, ocarină, tilincă). Din păcate, nu s-a reușit 

păstrarea în continuare a secțiilor de la Berlești și Ciuperceni. 
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Încheierea de protocoale de colaborare în domeniul educațional cu autorități și instituții publice din județ 

a fost una dintre preocupările de bază ale instituției în perioada de început a anului școlar 2021-2022. 

 

Aceste protocoale au ca obiective susținerea și promovarea secţiilor externe ale Şcolii Populare de Arte 

la diverse discipline de studiu precum și participarea, în comun, la festivaluri şi concursuri, în funcţie de 

specificul fiecărei părţi şi de alocaţiile bugetare disponibile. 

 

Au fost încheiate protocoale educaționale pentru următoarele secții: 

Nr. crt. Secția Discipline de studiu Nr. cursanți 

1 ALIMPESTI 

– Artă decorativă 

– Iconărit 

– Grup vocal folcloric 
37 

2 ARCANI 

– Dansuri populare 

– Țesături–cusături 

– Grup vocal folcloric 
56 

3 BAIA DE FIER 

– Canto muzică populară 

– Dansuri populare 

– Pictură 

– Țesături–cusături 

92 

4 BĂLĂNEȘTI 
– Arta lemnului 

– Țesături–cusături 
26 

5 BALESTI 

– Dansuri populare 

– Grup vocal folcloric 

– Olărit 

– Saxofon 

– Clarinet 

– Ansamblu instrumental 

92 

6 BĂRBĂTEȘTI 
– Dansuri populare 

– Grup vocal folcloric 
25 

7 BENGEȘTI-CIOCADIA – Grup vocal folcloric 10 

8 BOLBOȘI – Grup vocal folcloric 57 

9 BUMBEȘTI-PIȚIC – Grup vocal folcloric 26 

10 CAPRENI – Dansuri populare 10 

11 CILNIC – Grup vocal folcloric 52 

12 CRASNA – Grup vocal folcloric 27 

13 DĂNEȘTI 
– Dansuri populare 

– Grup vocal folcloric 
63 

14 DRAGOTESTI 

– Dansuri populare 

– Fluier 

– Grup vocal folcloric 

– Nai 

71 

15 DRAGUTESTI 
– Dansuri populare 

– Grup vocal folcloric 
29 
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Nr. crt. Secția Discipline de studiu Nr. cursanți 

16 FĂRCĂȘEȘTI 

– Dansuri populare 

– Grup vocal folcloric 

– Vioară 
24 

16 GODINESTI 

– Ansamblu instrumental  

– Dansuri populare 

– Vioară 
76 

18 HUREZANI – Dansuri populare 12 

19 JUPÂNEȘTI 
– Dansuri populare 

– Grup vocal folcloric 
19 

20 LELESTI 
– Dansuri populare 

– Grup vocal folcloric 
34 

21 LOGRESTI – Dansuri populare 11 

22 MOTRU 
– Pictură 

– Vioară 
55 

23 NEGOMIR 
– Dansuri populare 

– Fluier 
35 

24 NOVACI 

– Artă decorativă 

– Chitară 

– Dansuri populare 

– Fluier 

– Grup vocal folcloric  

– Saxofon 

183 

25 PADEȘ 
– Ansamblu de datini și obiceiuri 

– Dansuri populare 
29 

26 PEȘTIȘANI 
– Iconărit 

– Pictură 
18 

27 POLOVRAGI 

– Ansamblu de datini și obiceiuri 

– Arta lemnului 

– Canto muzică populară 

– Chitară 

– Dansuri populare 

– Design grafic 

– Fluier 

– Împletituri 

– Pian 

– Saxofon 

– Țambal 

– Țesături–cusături 

– Vioară 

153 

28 PRIGORIA 
– Vioară 

– Grup vocal folcloric 
14 

29 RUNCU – Dansuri populare 51 

30 SACELU – Grup vocal folcloric 23 

31 SĂULEȘTI – Dansuri populare 21 
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Nr. crt. Secția Discipline de studiu Nr. cursanți 

32 SCOARTA 
– Ansamblu coral 

– Pictură 
102 

33 TICLENI 

– Acordeon 

– Chitară 

– Canto muzică populară 

– Dansuri populare 

– Orgă electronică 

– Vioară 

71 

34 TÂRGU CARBUNESTI 

– Canto muzică populară 

– Orgă electronică 

– Vioară 
16 

35 TELEȘTI 
– Arta lemnului 

– Împletituri 
89 

36 TISMANA  

– Ansamblu de datini și obiceiuri 

– Dansuri populare 

– Grup vocal folcloric 

– Iconărit 

– Pictură 

– Port popular 

– Țesături–cusături 

– Vioară 

193 

37 URDARI – Grup vocal folcloric 39 

38 VLADIMIR – Dansuri populare 14 

 

În afara acestor secții, Școala Populară de Arte „Constantin Brâncuși” Târgu Jiu mai are organizate secții 

în următoarele unități administrative: 

 

Nr. crt. Secția Discipline de studiu Nr. cursanți 

1 BUMBEȘTI JIU 
– Ansamblu de datini și obiceiuri 

– Arta lemnului 
55 

2 ROVINARI 
– Canto muzică populară 

– Vioară 
20 

 

Ca aşezământ cultural pe linia educaţiei permanente, Şcoala Populară de Arte „Constantin Brâncuși” 

Târgu Jiu a derulat 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. 

ramul 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, construcție de instrumente populare, 

ansambluri de datini și obiceiuri, canto popular, cusături-țesături, dansuri populare, grupuri vocale 

folclorice, iconărit, împletituri, instrumente tradiționale (nai, fluier, caval, cimpoi, țambal, ocarină, 

tilincă) și olărit.  



38 

  

 

 

Implementat într-un număr de 39 de autorități locale, dintre care 7 urbane și 32 rurale, programul a avut 

un număr de 1951 cursanți, dintre care 750 la sediile din mediu urban (38,44%) și 1201 la sediile din 

mediul rural (61,56%). 

 

 
 

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 95,12% 

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.  

 

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  6 128 

2 ARTA LEMNULUI  5 91 

3 CANTO POPULAR  15 294 

4 CUSĂTURI- ŢESĂTURI 8 181 
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5 DANSURI POPULARE 23 549 

6 GRUPURI VOCALE  14 435 

7 ICONĂRIT 3 32 

8 ÎMPLETITURI 2 47 

9 
INSTRUMENTE 

TRADIŢIONALE 16 173 

10 OLĂRIT 1 21 

TOTAL 93 1951 

 

La sediul din Târgu Jiu, Şcoala Populară de Arte „Constantin Brâncuși” Târgu Jiu desfășoară un număr 

de 4 proiecte în cadrul programului ARTE ŞI MEŞTEŞUGURI TRADIŢIONALE, respectiv proiectele 

referitoare la arta lemnului, construcție de instrumente populare, canto muzică populară și instrumente 

tradiționale (activități de instruire pentru nai, fluier, caval, cimpoi și nai, fluier, caval, țambal, ocarină, 

tilincă) , pentru un număr de 341 de cursanți, dintre care 246 sunt elevi (6-18 ani).  

 

 
 

 

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

TRADIŢIONALE organizate de Şcoala Populară de Arte „Constantin Brâncuși” 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 38 de autorități locale (6 urbane și 32 rurale). Sunt organizate 10 

proiecte referitoare la arta lemnului, ansambluri de datini și obiceiuri, ansambluri instrumentale, canto 

popular, cusături-țesături, dansuri populare, grupuri vocale, iconărit, împletituri, instrumente tradiționale 

și olărit pentru un număr de 1610 de cursanți, dintre care 1403 sunt înscriși în învățământul preuniversitar 

(87,14%). În schimb, cursurile care se adresează celor care vor să deprindă un meșteșug sunt frecventate 

doar în proporție de 66,76% 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 proiectului 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.  
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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, design grafic, artă fotografică și cinematografică, dans 

modern, balet, canto muzică ușoară, folk și clasică, ansamblu coral, acordeon, chitară, clarinet, orgă, 

pian, saxofon și vioară. Implementat într-un număr de 16 autorități locale, dintre care 7 urbane și 9 rurale, 

programul a avut un număr de 912 de cursanți, dintre care 676  la sediile din mediu urban (74,12%) și 

236 la sediile din mediul rural (25,88%). 

 

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 61 de cursuri pentru cei 912 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 15 294 

2 
CANTO, MUZICA UŞOARA, 

FOLK,ANS. CORAL 5 71 

3 DANS MODERN/BALET  4 154 

4 INSTRUMENTE MUZICALE 37 393 

TOTAL 61 912 
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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 492 de cursanți, dintre care 404 sunt elevi (6-18 

ani). Astfel, există proiectele denumite arte vizuale (în cadrul căruia sunt oferite cursuri de pictură, 

grafică, artă fotografică, artă cinematografică artă decorativă, design vestimentar, canto muzică ușoară, 

folk și clasică, dans modern și balet precum și cel de instrumente muzicale, care oferă cursuri de 

acordeon, chitară, clarinet, contrabas, orgă, percuție, pian, saxofon 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 420 de cursanți, dintre care 405 sunt elevi (96,43%), cursurile din această 

categorie sunt urmate de doar 20,72% din totalul cursanților înscriși la Şcoala Populară de Arte 

„Constantin Brâncuși” Târgu Jiu în afara orașului de reședință. Astfel, există proiectele denumite arte 

vizuale (în cadrul căruia sunt oferite cursuri de pictură, design grafic și artă decorativă, canto muzică 

ușoară/folk/ansamblu coral precum și cel de instrumente muzicale, care oferă cursuri de acordeon, 

chitară, clarinet, orgă, saxofon și vioară. 

 

 
 

Ca și în trecut, managementul a considerat că este necesar să încurajeze participarea cursanților la cât 

mai multe activități de profil organizate de instituțiile similare din țară sau de alte organizații care au ca 

scop păstrarea, conservarea şi transmiterea patrimoniului imaterial autentic precum și promovarea 

valorilor autentice ale creaţiei naţionale contemporane şi artei interpretative neprofesioniste. 

 

Nr. 

crt. 
Denumire activității 

Locul 

desfășurării 
Tipul activității Data 

1 
Concurs național de artă plastică Ion 

Irimescu, ed. a XIV-a 
Suceava Concurs 26 februarie 
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Nr. 

crt. 
Denumire activității 

Locul 

desfășurării 
Tipul activității Data 

2 Salonul de pictură „Arte Mici”  Motru Concurs 25 martie 

3 
Concurs național de arte plastice Nicolae 

Milord, ed. a V-a 
Piatra Neamț Concurs 22 martie 

4 
Concursul National de Arte Vizuale 

„Nicolae Mantu” ed.a XIV-a 
Galați Concurs 14-23 aprilie 

5 
Concurs internațional de artă “Ion Popdan”, 

ed. a III-a 
Satu Mare Concurs 16 aprilie 

6 
Concurs Național de Pian pentru Copii 

„Virtuozii” 
Brăila Concurs 27 aprilie 

7 
Concurs National de creatie plastică “Sa ne 

cunoaștem localitatea”, ed.I - online 
Giurgiu  Concurs  20-27 mai 

8 
Concurs Național “Pianul a doua pasiune”, 

ed. a VI-a - online 

Râmnicu 

Vâlcea 
Concurs  29 iunie 

9 
Concurs național de pictură și grafică” 

Vespasian Lungu”, ed. a XXVI-a - online 
Brăila Concurs 2-16 iunie 

10 

Concurs Interanţional- Online de Muzică 

Uşoară pentru copii şi tineret Bucuriile 

Muzicii 

Botoșani  Concurs  1 octombrie  

11 
Festivalul Internațional al artelor “Armonii 

în timp”, muzică populară și ușoară 
Bacău Festival 

23-24 

octombrie 

12 
Festivalul Național de Folclor “Mureș pe 

marginea ta”, ed. a XXXIII-a 
Ocna Mureș Festival 24 octombrie 

13 

Concursul online internațional de 

interpretare vocală și instrumentală “Muzica 

ne poate uni” 

Pecica Concurs  
Noiembrie-

decembrie 

14 
Concurs Internațional de muzică pop-rock, 

“Muzica inimii mele”, ed. a XIV-a 
Satu Mare Concurs  10 decembrie 

 

Participarea la festivaluri și concursuri a fost una destul de mare, fapt dovedit de numărul de premii 

câștigate de cursanții Şcolii Populare de Arte „Constantin Brâncuși” 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 181 de premii și mențiuni la cele 46 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) – 156 de premii, restul de 25 fiind obținute la competiții care 

țin de artele vizuale (pictură și grafică). 
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În calitatea sa de operator în Agenda Culturală a judeţului Gorj, Şcoala Populară de Arte „Constantin 

Brâncuși” Târgu Jiu contribuie la activitatea de conservare şi transmitere a valorilor artistice ale 

comunităţii gorjene, precum şi ale patrimoniului cultural local, naţional şi universal. Din păcate, 

restricțiile sanitare impuse de măsurile instituite la nivel național și local pentru prevenirea contaminării 

cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță 

sanitară, au avut efect și în anul 2021 asupra numărului de activități culturale desfășurate, precum și a 

numărului de participanți la aceste activități. 

 

Programul GORJUL ANCESTRAL urma să fie implementat prin organizarea sau participarea la 

organizarea și desfășurarea unui număr de 35 de evenimente culturale (festivaluri, expoziţii, ateliere 

etc.), care 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. Din păcate, în condițiile pandemiei și a restricțiilor impuse de aceasta, au fost 

organizate doar un număr de 11 manifestări, toate celelalte 24 fiind inițial amânate și apoi anulate. 

Manifestările desfășurate, fizic sau online, au strâns un număr de aproximativ 4200 de beneficiari. 

 

Cel mai mare eveniment inclus în cadrul acestui program a fost Salonul de iarnă al artelor populare, 

desfășurat în intervalul 15-22 februarie 2021 și care s-a desfășurat prin organizarea de expoziţii de artă 

populară și spectacole folclorice realizate de secţiile externe ale Şcolii Populare de Arte „Constantin 

Brâncuși” Târgu Jiu din localitățile Baia de Fier, Bumbești-Pițic, Novaci și Polovragi.  

 

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

acesteia a rezultatelor obţinute în cadrul programelor de formare profesională. 

 

În cadrul acestui program, urma să fie organizate un număr de 25 de evenimente culturale de nivel 

internațional, național sau local/județean, dintre care au fost organizate doar un număr de zece activități, 

care au un număr de aproximativ 3400 de beneficiari. 

 

Programul intitulat ARTELE SPECTACOLULUI reunește proiectele celor trei instituții de spectacol 

care funcționează sau au funcționat în cadrul sau pe lângă Şcoala Populară de Arte „Constantin 
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Brâncuși” Târgu Jiu: Orchestra de Cameră „Lyra Gorjului”, Teatrul de Păpuși „Pinocchio” și  Ansamblul 

Folcloric „Maria Lătărețu”.  

 

Activitatea de instituţie de spectacole a fost și ea profund afectată de criza sanitară și economică 

declanșată de pandemia de COVID-19. Toate cele trei instituții de spectacole care funcționează sau au 

funcționat în cadrul sau pe lângă Şcoala Populară de Arte „Constantin Brâncuși” Târgu Jiu au avut 

activitatea blocată mai multe luni, iar în celelalte luni activitatea a fost mult diminuată față de anii 

precedenți.  
 

Teatrul de Păpuşi "Pinocchio" a avut în cursul anului 2021 o singură premieră, în data de 21 februarie 2021 

„Micuța Lola și tărâmul prieteniei”. În intervalul ianuarie-decembrie 2021, teatrul a oferit copiilor 

Gorjului doar un număr de 21 de spectacole (dintre care 2 gratuite), respectiv 20 de spectacole în mediu 

urban și 1 în mediu rural. Acestea au fost urmărite de 1831 spectatori (1697 spectatori plătitori), fapt ce 

s-a concretizat prin facturi și vânzări de bilete în sumă de 11.679 lei.  

 

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 Arte „Constantin Brâncuși” Târgu Jiu, 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 trei 

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. Ultimul 

concert susținut de Orchestra de Cameră "Lyra Gorjului" în colaborare cu Şcoala Populară de Arte 

„Constantin Brâncuși” Târgu Jiu a avut loc în luna aprilie 2021. 

 

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 Şcolii 

Populare de Arte „Constantin Brâncuși” Târgu Jiu, obţinute din prestările de servicii culturale, artistice 

şi de divertisment. În plus, ansamblul este considerat o 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. Din păcate, pentru perioada avută în discuție, ansamblul nu și-a putut face 

simțită prezența decât prin participarea la un număr de zece evenimente culturale, celelalte evenimente 

culturale la care ansamblul ar fi trebuit să participe fiind interzise în ceea mai mare parte a anului. 

 

Unul dintre obiectivele strategice următite pe parcursul anului 2019 a fost și acela al valorificării 

potenţialului patrimoniului imaterial din judeţ prin susținerea de spectacole folclorice de către 

Ansamblul Folcloric „Maria Lătărețu”, de către ansamblurile de datini și obiceiuri sau de către grupuri 

alcătuite din cursanți ai școlii precum și prin participarea meșterilor 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

. 

Denumirea activității 
Tipul 

activității 

Locul 

desfășurări

i 

Data Participanți 

1 Ziua femeii Spectacol  Țicleni  7 martie 
Ansamblul „Maria 

Lătărețu” 

2 

„Sărbătoarea Floriilor”-  

Muzeul Național al Țăranului 

Român 

Expoziție București 
23-25 

aprilie 

Sîrbu-Tiștere 

Filomela, Drăghescu 

Claudia 
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Nr. 

crt

. 

Denumirea activității 
Tipul 

activității 

Locul 

desfășurări

i 

Data Participanți 

3 

Zilele Muzeului Satului, 85 de 

ani – Muzeul Național al 

Satului „Dimitrie Gusti” 

Expoziție București 14-17 mai 
Sîrbu-Tiștere 

Filomela 

4 „Fii mândru că ești român” Spectacol  

Târgu 

Jiu/Atena/ța

ră/online 

14 mai 

Ansamblul „Maria 

Lătărețu” și Juniorii 

„Doina Gorjului” 

5 

Târgul de Sfinții Apostoli Petru 

și Pavel -Muzeul Național al 

Satului 

Spectacol  București 26 iunie 
Dragan Ion si Grupul 

„Gorjeanca” 

6 
Târgul de Sfântul Ilie – Muzeul 

Național al Țăranului Român 
Expoziție Bucureşti 16-18 iulie 

Sîrbu-Tiștere 

Filomela, Drăghescu 

Claudia 

7 Festivalul „Tradițiile Verii”  Spectacol Craiova 20 iulie 

Carmen Sarcină și 

Ansamblul de datini 

şi obiceiuri populare 

„Roua” 

8 
Spectacol folcloric pentru 

pensionari 
Spectacol  Târgu Jiu 19 august 

Taraf Ansamblul 

„Maria Lătărețu” 

9 
Festivalul Internațional de 

folclor „Dunărea Albastră” 
Spectacol  Vidin  

3-4 

septembrie 

Taraf Ansamblul 

„Maria Lătărețu” 

10 
Spectacol folcloric în cinstea 

Mariei Lătărețu 
Spectacol  Bălcești 

7 

septembrie 

Taraf Ansamblul 

„Maria Lătărețu”, 

cursanți SPA 

11 

Filmări pentru televiziunea 

elenă ERT3, emisiunea 

Balkania Express 

Taraf AML Novaci 
6 

octombrie 

Daciana Ungureanu, 

Taraf AML, cursanți 

SPA 

12 
Filmări Ziua Națională a 

României 

Emisiune 

TVR 
Blaj 

15 

noiembrie 
Arapu Liliana 

13 

Muzeul Național al Țăranului 

Român – Târg de Sfântul 

Nicolae 

Expoziție Bucureşti 
4-6 

decembrie 

Sîrbu-Tiștere 

Filomela, Drăghescu 

Claudia 

14 Targul de Craciun Spectacol Hațeg  
17 

decembrie 

Dragan Ion si Grupul 

„Gorjeanca” 

 

Din punctul de vedere al evoluției economico-financiare, se constată o creștere a cheltuielilor din venituri 

proprii, proporțional cu scăderea acestora din subvenții, având în vedere creșterea veniturilor.  

 

În structură, execuţia veniturilor proprii în perioada 01.01.2021-31.12.2021 este următoarea:  

  

DENUMIRE VENIT Realizat 

01.01.2021-

31.12.2021 

%  

(din total 

încasări) 

Total venituri, din care: 699.129  

 - taxe si venituri în învăţământ 456.365 65,28 
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 - alte activităţi (bilete spectacol, finanţări neguvernamentale 

nerambursabile, sponsorizări) 
37.289 5,34 

 - venituri din prestări servicii 205.475 29,38 

 - alte venituri -  

 

Gradul de autofinanțare al Școlii Populare de Arte „Constantin Brâncuși” Târgu Jiu pentru perioada 

01.01.2021-31.12.2021, a fost de 14,03%.  

 

În ceea ce privește cheltuielile pe beneficiar, din venituri proprii și din subvenții, acestea s-au ridicat la 

suma de 960,50 RON/beneficiar, dacă ne raportăm doar la cei 5.178 de beneficiari plătitori (spectatorii 

plătitori și cursanții înscriși la cursuri și care au plătit sau pentru care s-au emis facturi) sau la suma de 

doar 302,65 RON/beneficiar, în cazul în care ne raportăm la cei 16.433 de beneficiari ai serviciilor oferite 

de Școala Populară de Arte „Constantin Brâncuși” Târgu Jiu în cursul anului 2021. 

 

 

  

 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 facilita, 

prin profesionalismul bibliotecarilor, accesul la resursele informaționale, culturale, educaționale 

pe care le deține sau le poate aduce în spațiile sale în scopul construirii unei comunități gorjene 

puternice. 

 

Reziliență. Acesta este conceptul care ne definește activitatea în anul 2021, anul 2 al pandemiei. Dacă 

înainte cu un an vorbeam despre neobișnuitul situației, iar utilizatorii noștri și noi, bibliotecarii ne loveam 

pentru prima dată în existența noastră de o astfel de problemă de sănătate publică, acum putem vorbi 

despre faptul că am reușit să învățăm din ceea ce s-a întâmplat. Am învățat cum să reacționăm într-o 

situație neobișnuită, dar, mai mult decât atât, am învățat să utilizăm noi instrumente pentru a ne îndeplini 

misiunea, iar pentru aceasta ne-am implicat toți și rezultatele arată că direcția pe care am abordat-o ne-

a permis să recuperăm pierderile din anul 2020.Am continuat dezvoltarea colecțiilor bibliotecii, care 

cuprind 294.898 documente disponibile publicului în secțiile de împrumut de la sediul central, la Secția 

de Artă, prin Filiala pentru Copii și prin Filiala Victoria, dar și în sălile de lectură pe care le avem în 

aceste spații. În anul 2021 în colecții au intrat 5728 documente, din care 5148 achiziționate din finanțare 

publică, prin alocarea din bugetul aprobat de Consiliul Județean Gorj a sumei de 191.000 lei și 580 

documente care provin din donații și dreptul de depozit legal. 

 

În perioada raportată, împreună cu Școala Populară de Artă „Constantin Brâncuși”, Târgu Jiu, Muzeul 

Județean “Alexandru Ștefulescu” Gorj, Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu”, Colegiul Național „Tudor 

Vladimirescu”, am realizat,  față în față sau online, proiecte culturale  înscrise în Agenda culturală a 

județului. Anul 2021 a fost „Anul Tudor Vladimirescu”, atât prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj, 

cât și prin lege, iar unele dintre proiectele, activitățile și evenimentele pe care le-am organizat în acest 

an  au fost dedicate aniverării a 200 de ani de la Revoluția condusă de Tudor Vladimirescu. 

 

Coordonarea rețelei bibliotecilor publice din județ este una dintre prioritățile managementului și una 

dintre atribuțiile importante ale bibliotecii județene. Am continuat menținerea legăturii cu bibliotecari 

publici din județ pentru care am identificat noi oportunități de dezvoltare profesională, cu scopul de a-

i implica în proiecte sau activități comune, care să aducă plus-valoare în comunitățile deservite de 



48 

  

 

bibliotecile publice gorjene. Activitățile noastre s-au desfășurat atât în format fizic, cât și în online. În 

anul 2021, am reușit să consolidăm grupurile de interese profesionale ale colegilor și am continuat 

parteneriatele începute, prin diversificarea proiectelor la care au aderat colegii noștri bibliotecari.  

Parteneriatul Bibliotecii Județene „Christian Tell” Gorj cu organizația EduCAB se dezvoltă și se 

consolidează, iar bibliotecile publice din mediul rural și mic-urban, prin bibliotecarii lor, devin mai 

puternice și mai recunoscute în propriile comunități.  

 

Bibliotecile sunt cele mai democratice instituții publice, dar când poți asocia această axiomă cu rezultate 

certe, care vin din serviciile zilnice ale bibliotecilor, atunci simți că, într-adevăr ai lucrat pentru 

comunitate. Acesta este spiritul  proiectului „Indicatoriii democrației traduși în servicii de bibliotecă”  

pe care l-am început cu EduCAB în 2020, a continuat și în 2021, în 5 biblioteci: Biblioteca Orășenească 

„Nicolae Diaconu” Țicleni, și Bibliotecile Comunale Crușeț, Vladimir, Țânțăreni, Bărbătești. Fiecare 

și-a dezvoltat propriul plan de acțiune în comunitate, prin asocierea serviciilor pe care deja le 

desfășoară, dar și a altora pe care vor să le dezvolte cu indicatori specifici, care măsoară democrația în 

comunități. Pentru fiecare plan al comunității s-au identificat cele mai importante 3-5 proiecte pe care 

colegele noastre le-au și pus în practică pe parcursul anului.  

 

În parteneriat cu Asociația De Basm am adus scriitorii de literatură pentru copii în bibliotecile și 

comunitățile din Scoarța, Turburea și Țânțăreni în proiectul finanțat de AFCN, „Noi facem povești”. 

Întâlnirile s-au desfășurat online, iar bibliotecarele au facilitat întâlnirile și dialogul cu scriitorii. La 

finalul proiectului, în luna octombrie am participat la o dezbatere via ZOOM pe tema achiziției de carte 

în bibliotecile publice românești. Concluzia dezbaterii este că unele din autoritățile publice locale, deși 

au obligația legală de a asigura un minimum anual de achiziție de documente de bibliotecă, nu o fac, 

deși povara financiară nu este chiar atât de mare. 

 

Echipa Centrului EUROPE DIRECT Gorj a continuat să rămână același important partener al 

bibliotecilor publice din Gorj și a prezentat oportunități și informații relevante bibliotecarilor din județ, 

atât în întâlniri organizate față în față, în MansARTA bibliotecii, sau în propriile comunități, cât și online. 

În cadrul evenimentului de lansare a noii generații de centre de informare europeană, „EUROPE 

DIRECT Gorj, spațiu al cetățeniei active”, pe 6 octombrie 2021, ne-am întâlnit cu bibliotecarii publici 

pe care i-am implicat în activ în conturarea viitorului Uniunii Europene, cu ajutorul platformei online a 

Conferinței privind Viitorul UE. În acest context am început o serie de prezentări ale oportunității de a 

transforma bibliotecile publice în hub-uri digitale pentru comunitate prin accesarea fondurilor 

disponibile prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 7, Transformarea digitală. 

Prima prezentare am făcut-o în 6 octombrie pentru bibliotecarii prezenți, iar în luna decembrie am 

susținut această informare în comunitățile din Săulești, Cătunele și Crușeț, cu sprijinul bibliotecarelor și 

ne-am adresat factorilor de decizie din aceste comunități, dar și aparatului de specialitate. 

 

Unul dintre obiectivele, pe care echipa EUROPE DIRECT Gorj dorește să îl atingă, este reducerea 

diviziunii digitale. Începând cu anul 2021 ne-am propus să instruim comunitățile, prin bibliotecarii 

publici din comunle și orașele județului, în utilizarea instrumentelor digitale. De la analog la digital  este 

proiectul care a ajutat 82 de persoane, bibliotecari și membri ai comunităților să învețe să utilizeze 

servicii de internet-banking.   

De cinci ani suntem partenerii Fundației Progress în, ceea ce a devenit un Program național de dezvoltare 

a competențelor STEM pentru copiii de gimnaziu, proiectul „CODE Kids – Programează viitorul 

comunității tale!”. Biblioteca județeană și-a asumat coordonarea bibliotecilor publice din județ și, în 

timp, implicarea acestora a crescut de la cele 5 biblioteci publice, în primul an, la 9 biblioteci în 2021. 

În aceast ultim an, 70 de copii au participat la activitățile din cluburile CODE Kids în bibliotecile publice 

gorjene din Țicleni,  Vladimir, Țânțăreni, Bărbătești.   
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Încă de la prima ediție a târgurilor de științe, unul dintre cele mai frumoase evenimente din cadrul acestui 

proiect, biblioteca noastră a fost o platformă regională pentru cluburile CODE Kids din Vestul și Sud-

Vestul României. Am găzduit, în cele 6  târguri organizate până acum (4 desfășurate fizic și 2 online), 

coderi din Timiș, Caraș-Severin – din Biblioteca Publică Sacu, Hunedoara – Biblioteca publică Petrila, 

iar începând cu acest an, ni s-a alăturat clubul din Biblioteca publică Fărcaș, județul Dolj.  

Târgul Regional de Știință și Tehnologie pentru copii din 2021 l-am dedicat aniversării celor 200 de ani 

de la Revoluția  din 1821,condusă de Tudor Vladimirescu. „CODE Kids FEST (R)EVOLUȚIE 2021” 

arată implicarea bibliotecilor publice în obținerea de rezultate specifice celei de-a patra revoluții 

industriale - Revoluția transformării digitale. Evenimentul a fost organizat online, pe platforma Zoom și 

a fost combinat cu momente transmise în direct pe pagina de Facebook a bibliotecii la deschidere și la 

premierea participanților. Dintre cele 5 cluburi participante, două au fost din Gorj: „Smart Kids Club”  

de la Biblioteca orășenească ”Nicolae Diaconu” Țicleni, coordonator Adriana Vîrdarie și „KIDS of 

FUTURE Vladimir ”de la Biblioteca comunală Vladimir, coordonator Anișoara Bocai.  

 

Juriul din acest an a fost unul de excepție. Pe lângă reprezentantul Fundației Progress, dl. Ovidiu Ana, 

am avut alături de copiii din proiect pe dl. Senator Cristinel Rujan și dl. Secretar de Stat Iulian Popescu. 

Pentru al doilea an, ni s-a alăturat mediul privat, prin firma Softlead care a sponsorizat unul din premiile 

acordate copiilor, iar prin Alexandra Roată a făcut parte din juriu. Consiliul Județean Gorj a fost 

reprezentat de dl. Daniel Covercă, inginer de sistem. Invitați ai târgului de știință și tehnologie ni s-au 

alăturat partenerii Logischool Târgu Jiu, dar și Colegiul Național „Tudor Vladimirescu” cu echipa sa de 

robotică, Tea Borgs. 

Una din lecțiile învățate în pandemie, este că putem putem compensa absența întâlnirilor fizice cu cele 

desfășurate online. Bibliotecarii s-au adaptat cu ușurință acestui mod de interacțiune cu publicul nostru 

și am reușit să ajungem cu proiectele propuse în foarte multe școli și comunități din Târgu Jiu și din 

județ. Anul 2021 a fost unul dintre cei mai bogați ani în parteneriate cu școlile și liceele gorjene, cu 

sprijinul Inspectoratului Școlar Județean. Au fost încheiate 28 de parteneriate pentru proiectele 

„Conectează-te cu o carte”, „Camera cu povești”, „Bună dimineața, primăvară”, „Și părinții la 

bibliotecă”, „Ne gândim, socotim...tainele banilor deslușim”, „Informează-te corect pentru cariera ta”, 

„Și copilăria e un drept”, „Cartea, specialistul, cunoașterea”. 

Metodele folosite pentru îndeplinirea misiunii noastre și menținerea statutului bibliotecii în comunitate 

au fost puse la grea încercare de pandemia declanșată începând cu luna februarie 2020. Măsurile 

legislative de reducere a răspândirii infecțiilor cu noul virus s-au menținut și în 2021, iar alternața între 

perioadele de realxare și de reluare a diferitelor interdicții au influențat relația noastră cu utilizatorii. Mă 

refer la utilizatorii serviciilor de împrumut și consultare documente, cărora le-a fost permis o parte din 

timp să revină la obiceiul de a-și alege singuri cărțile din rafturi, pentru ca din toamnă să le luăm din 

nouă această plăcere și să le oferim serviciile doar prin intermediul bibliotecarilor. 

 

În ciuda acestor neajunsuri și limitări care vor dispărea odată cu încetarea crizei sanitare, anul 2021 ne-

a dovedit că interacțiunea online cu publicul nostru, pe care am început-o în 2020,  a devenit o obișnuință, 

nu doar pentru bibliotecari, ci și pentru benficiarii noștri. Dezvoltarea serviciilor online – ateliere și 

sesiuni interactive, întâlniri cu autori, specialiști, dezbateri,  evenimente mari, cum a fost organizarea și 

desfășurarea târgului de științe și tehnologie, precum și desfășurarea unora dintre activități în mod hibrid, 

demonstrează nu doar capacitatea bibliotecarilor de a își adapta metodele de a ajunge la public, ci și 

disponibilitatea acestuia de a se implica activ în astfel de activități. Cu siguranță, transferarea unora 

dintre activitățile bibliotecilor în mediul online, produsă în anii pandemiei, este un mare câștig și va 

rămâne în oferta bibliotecii noastre și în viitor. 

 

Toate aceste schimbări și adaptări, precum și calitatea ofertei pe care am adus-o comunității în anul 2021 

sunt reflectate de numărul beneficiarilor serviciilor noastre: 26.575 persoane din care 3055 utilizatori de 
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servicii tradiționale de bibliotecă și 23.517 beneficiari ai activităților și programelor propuse, ceea ce 

dovedește o creștere importantă față de anul precedent (10.159).  

Deasemenea, am comunicat și am pus la dispoziția comunității informație relevantă prin paginile web 

pe care le administrăm și pe care le actualizăm permanent. Accesarările paginilor noastre de internet 

(www.bibliotell.ro ), a EUROPE DIRECT Gorj (www.cedgorj.ro), precum și a conturilor de  Facebook 

pe care le administrăm (cel al bibliotecii și al EUROPE DIRECT Gorj) numără 54.830 de vizite virtuale 

la resursele bibliotecii. 

 

Site-ul nostru www.bibliotell.ro  a fost un bun canal de comunicare și promovare a documentelor din 

colecțiile proprii prin expoziții virtuale, a evenimentelor și proiectelor desfășurate de bibliotecă, dar și 

de alte instituții culturale din județ. Pe lângă meniurile principale, pagina cuprinde submeniuri/rubrici 

atractive, cu postări într-un ritm regulat - „Din cufărul bibliotecii”, „Gorjul cultural”, ”Caledar”, 

”Poemul zilei”, „Prim-plan”, „Lung e drumul Gorjului”, „Fotografia zilei”, „Raftul cu noutăți”, 

„Evenimentele bibliotecii”, „Să îl cunoaștem pe Tudor Vladimirescu”.  

 

Pagina de Facebook a instituției număra 5639 de aprecieri la finalul anului 2021, în creștere cu 581 față 

de anii precedenți.  Conținuturile pe care le postăm cu regularitate au fost apreciate, distribuite, cu 

precădere cele care au reflectat activitățiel directe în comunitate și realizate împreună cu aceasta.  Acest 

mod de comunicare a produs impact pentru 104.902 utilizatori ai rețelei sociale care interacționează cu 

pagina noastră și 6377 vizite în pagină.  

 

De apreciere s-au bucurat postările „Ce mai citesc bibliotecarii?” - 1183 de aprecieri și, poate, tot atâtea 

lecturi din partea cititorilor, fiindcă rubrica recenzează cărți din colecțiile bibliotecii,  „Să îl cunoaștem 

pe „Tudor Vladimirescu” – 1044 de aprecieri pentru resursele documentare pe care le-am postat în Anul 

Bicentenarului Revoluției de la 1821, dar și postările din „Săptămâna Națională a Bibliotecilor” care ne-

au adus aproape 1089 de prieteni.  

 

În 2021, pagina de Facebook a devenit și un canal prin care, chiar și cei care nu puteau veni fizic la 

bibliotecă, aveau ocazia să fie alături de invitații noștri sau să participe la activitățile ce se desfășurau, 

datorită transmisiunilor live pe care le-am inițiat pe această pagină. Dintre aceste transmisiuni, este de 

remarcat dialogul cu Denisa Tâlvescu, campioană mondială la canotaj, pe care l-am găzduit în bibliotecă 

și care a avut 3115 aprecieri, fiind urmărit și comentat de 3000 de tineri. 

 

Imaginea instituției în comunitate este în legătură directă cu spațiile în care ne desfășurăm activitatea, 

iar autoritatea finanțatoare, Consiliul Județean Gorj a continuat investiția în spațiile bibliotecii. 

Restaurarea Casei Keber, sediul Secției de Artă a bibliotecii în cadrul proiectului ”Conservarea, 

restaurarea și valorificarea turistică și culturală a Casei memoriale Iosif Keber”, finanțat prin 

Programului Operațional Regional 2014-2020 au continuat și în acest an, urmând ca la finalizarea acestui 

proiect să oferim publicului nostru noi servicii alături de cele cu care era obișnuit. 

 

Consumul serviciilor puse la dispoziția publicului în anul 2021, pe categorii de vârstă și de servicii 

oferite, se prezintă astfel : 

 

Categorii de vârstă Servicii tradiționale Programe și proiecte 

   

0-14 ani 32,4% 21,92% 

http://www.bibliotell.ro/
http://www.cedgorj.ro/
http://www.bibliotell.ro/
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15-24 ani 32,9% 41, 09% 

25-64 ani 29,81% 36,98% 

 

 

 

 

Chiar dacă datele statistice oficiale (http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-

table ) nu oferă decât imaginea utilizării bibliotecilor pentru lectură/consultarea de documente la 

nivel național, regional și local, din rapoartele statistice ale bibliotecilor din ultimii ani se colectează 

date importante referitoare la programe, proiecte și activități educative, număr de voluntari etc, 

care, dacă ar fi la fel de disponibile ca celelalte, ar contura o imagine reală a activității 

bibliotecarilor și bibliotecilor. Tendința este de a frecventa biblioteca nu doar pentru a împrumuta 

sau consulta documentele din colecții, ci și de a participa la cursuri, ateliere, cluburi  sau la 

întâlniri și evenimente culturale, artistice, sociale, de petrecere a timpului liber în mod plăcut 

alături de persoane care împărtășesc aceleași interese și valori. 

 

Deși ne adresăm tuturor categoriilor de vârstă și socio-profesionale, profilul benficiarului actual al 

serviciilor noastre este alcătuit din copii și tineri (cea mai mare parte elevi, mai puțin studenți).  

Studiul privind serviciile de bibliotecă realizat în 2017 stabilea că aceștia frecventează biblioteca cel 

puțin o dată pe săptămână (40 %), participă la activitățile bibliotecii în timpul anului școlar, dar și în 

vacanță, atât pentru a citi, cât și pentru a socializa. Aceste grupuri apreciază biblioteca, bibliotecarul și 

activitățile, prezența lor în spațiul bibliotecii fiind motivată de personalul bibliotecii, libertate, 

socializare, împuternicirea care le este oferită (“… îmi place cumva ... contez, am un rost în mediul 

bibliotecii...”), din solidaritate (voluntarii - “vin pentru că și pentru mine a făcut cineva asta și vreau să 

fac și eu pentru alții… ”, pentru educație și jocuri. Pentru copii și adolescenți sunt importante serviciile 

de împrumut, accesul la computer și internet și mai puțin lansările de cărți și de reviste. Ei sunt principalii 

consumatori ai activitățlor programelor și proiectelor bibliotecii. 

23%

40%

36%

1%

Beneficiarii serviciilor bibliotecii în 2021
pe categorii de vârstă

0-14 ani

15-24 ani

25-64 ani

peste 65 ani

http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
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Pandemia nu a schimbat profilul general al beneficiarilor noștri, 23 % dintre aceștia fiind copii (0-14 

ani) și 40 % tineri (15-24 ani), indiferent că vorbim despre serviciile tradiționale de bibliotecă sau despre 

implicarea în activitățile din programele și proiectele bibliotecii. 

 

 
 

În ceea ce privește adulții, interesele lor de consum sunt legate de consultarea de  cărți de specialitate 

(bărbații) sau romane (femeile), dar participă și în activitățile pe care biblioteca le propune, din care 

unele sunt dedicate exclusiv lor, așa cum este proiectul “Și părinții la bibliotecă”. În 2021, proiectul s-a 

desfășurat online și a oferit pentru un număr mai mare de părinți ateliere de parenting: întâlniri cu 

32%

33%

30%

5%

Beneficiarii serviciilor tradiționale de bibliotecă în 
2021, pe categorii de vârstă

0-14 ani 15-24 ani 25-60 ani peste 60

22%

41%

37%

Beneficiarii proiectelor bibliotecii în 2021, pe 
categorii de vârstă

0-14

15-24

25-64
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specialiști din diferite domenii, care au oferit informații și idei utile, necesare în consolidarea relațiilor 

de familie și de înțelegere și acceptare intergenerațională. De asemenea, în acest an, s-a observat o mai 

mare participare a adulților la proiectele bibliotecii, 36% dintre beneficiarii noștri aparțin acestei 

categorii. 

 

Biblioteca județeană îndeplinește în comunitate serviciul public de acces gratuit la informație, educație, 

cunoaștere și cultură. Valoarea bibliotecii pentru comunitate este dată de calitatea, mărimea și 

diversitatea colecțiilor puse la dispoziția publicului, care în 2021 cuprind 278.262 documente. 

Dezvoltarea lor permanentă are la bază criterii care reflectă nevoile beneficiarilor noștri.  

   

Politica de achiziții a fost structurată  pentru a asigura informație și documente de calitate adresate 

adulților (beletristică, literatură pentru dezvoltare personală și profesională în domenii diverse), copiilor 

și tinerilor – bibliografie școlară, noutăți editoriale (literatură pentru copii și adolescenți).  

 

Pe lângă colecțiile de carte, periodice, un procent din bugetul aprobat a fost alocat pentru achiziții de 

documente specifice pentru ludotecă, pentru atelierele de vacanță.  

 

Utilizarea bibliotecii în 2021, deși s-a desfășurat încă sub influența păstrării regulilor de prevenire a 

infecțiilor cu virus, a fost mult mai intensă decât în primul an de pandemie, chiar a revenit la situația de 

dinainte în ceea ce privește participarea la programe și proiecte, datorită alternării activităților fizice cu 

cele în online, precum și cu cele în format hibrid.  

 

Serviciile de împrumut/consultare de documente au fost accesate de 3058 persoane care au împrumutat 

25.244 documente. Utilizatorii noștri s-au obișnuit să rezerve documentele dorite, astfel că 830 de 

tranzacții și referințe s-au desfășurat prin e-mail. De asemenea, utilizarea catalogului online a devenit o 

obișnuință pentru publicul nostru, numărul de vizite aproape s-a dublat, iar căutările au fost mai multe 

decât în anul precedent. 

 

 
 

Strategia adoptată pentru organizarea și desfășurarea activităților din programele și proiectele bibliotecii 

a fost de a ne adapta la condițiile sanitare și, în funcție de acestea și de numărul de participanți pe care 

îl preconizam, bibliotecarii au desfășurat unele activități față în față, în bibliotecă sau în alte spații  (în 

aer liber, în școli), altele online, pe platforma Zoom, sau în format hibrid. Pentru că am propus activități 

de interes și am găsit calea de a oferi acces la acestea indiferent de situația sanitară, am reușit să 

6717

19406

3618

12569

VIZITATORI CĂUTĂRI

Utilizarea catalogului online

2021 2020
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defășurăm 75 de programe și proiecte, cu 593 de activități care s-au adresat tuturor categoriilor de 

beneficiari ai serviciilor noastre, numărul total al participanților fiind mai mare chiar decât într-un an 

obișnuit, 23.517. 

 

Rezultatele și bunele practici pe care colegii mei, bibliotecari, le-au dobândit în activitatea din acest an, 

dar și din anii anteriori au fost puse în valoare în cadrul atelierelor sau conferințelor la care au participat, 

fie cu prezentări, fie în cadrul dezbaterilor pe teme profesionale. Managerul bibliotecii și Elena Mariana-

Angheluță au fost invitate să participe la dezbaterile profesionale din sesiunile  conferinței „Bibliotecari 

pentru mâine”, organizată de Fundația Progress între 24-25 martie 2021.  

 

Conferința ANBPR, ”Bibliotecile publice în pandemie - de la izolare la adaptare”  din 8-9 dec 2021, 

eveniment online, a fost urmărită de 10 bibliotecari din instituția noastră. La secțiunile din conferință, 

colegele Maria-Luiza Sandu, Anca-Georgiana Ștefan și Roxana Ungureanu au susținut prezentări ale 

proiectelor pe care le-au realizat cu succes în anul 2021. 

Proiectul-pilot „Indicatorii democrației traduși în serviciile de bibliotecă” se desfășoară în 5 biblioteci 

publice din județul Gorj, grație parteneriatului EduCAB cu biblioteca județeană. Rezultatele sale au 

fost prezentate în conferințe internaționale, dar și în media centrală (Radio România Actualități). 

Managerul bibliotecii a fost invitat să îl prezinte în cadrul Conferinței „Educația fără frontiere pentru 

dezvoltare durabilă”, organizată în 24-25 septembrie 2021 la Teatrul Național „I.L.Caragiale” de 

Comisia Națională a României pentru UNESCO („Democrația în cadul tuturor politicilor. Cultivarea 

unor ecosisteme democratice prin bibliotecile publice”https://www.cnr-

unesco.ro/admin/uploads/884_democracy%20within%20all%20policies_ro.pdf ).  

 

De asemenea, au fost organizate ateliere pentru bibliotecarii publici și comunitate – EU Pro-activ (30 

participanți), „De la analog la digital” – cu tema internet banking (19 participanți), Viitorul este în 

mâinile tale (65 participanți). 

  

Am reușit să menținem obiectivul de a dezvolta colecțiile, cu cel puțin 5000 de documente pe an. În 

2021 s-au alocat 152.000 lei pentru achiziția de documente de bibliotecă, iar colecțiile bibliotecii s-au 

îmbogățit cu 5368  documente, din care 4724 din finanțare publică, 62  dreptul de depozit legal și 582 

donații.  

   

Servicii tradiționale de bibliotecă Anul 2021 

Utilizatori activi 3058 

Documente împrumutate 25244 

Frecvența/vizite la bibliotecă 71306 

Frecvența medie zilnică (251 zile lucrătoare în 2021) 284 

 

  

Cele 75 de programe și proiecte propuse, prin cele 593 de activități desfășurate fizic,  online sau hibrid, 

au ajuns la 26.575 de beneficiari care au participat la ateliere, cursuri, dezbateri, întâlniri. În acest an au 

fost dezvoltate proiecte noi care au îmbinat lectura cu tehnologia sau arta dramatică, într-un mod creativ 

și inovativ pentru participanți.  

 

Rubricile „Din cufărul bibliotecii”, „Raftul cu noutăți” și „Gorjul cultural” de pe site-ul nostru, 

www.bibliotell.ro au foat utilizate pentru promovarea colecțiilor noastre și a autorilor locali. Cele 136 

de articolele publicate pe site au fost vizualizate de 2293 de utilizatori.Atelierele „Noul Bauhaus 

European” organizate de echipa EUROPE DIRECT Gorj în perioada 23-28 august 2021, la Runcu, au 

pus în dialog tineri studenți la arhitectură cu specialiști și reprezentanți ai autorităților publice locale pe 

https://www.cnr-unesco.ro/admin/uploads/884_democracy%20within%20all%20policies_ro.pdf
https://www.cnr-unesco.ro/admin/uploads/884_democracy%20within%20all%20policies_ro.pdf
http://www.bibliotell.ro/
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tema arhitecturii sustenabile și a construcțiilor verzi.  Locul nu a fost ales întâmplător, comuna Runcu 

fiind situată într-o zonă cu patrimoniu natural și cultural foarte bogat. Schimbul de bune practici și 

dezbaterile au fost susținute cu ajutorul invitaților: dr. arh. Cătălin Berescu, cercetător la Institutul pentru 

Cercetarea Calității Vieții, curatorul secțiunii Arhitectură verde, sustenabilă al Bienalei Naționale de 

Arhitectură 2021, organizată de Uniunea Arhitecților din România, Mihai-Toader Pasti, co-fondator 

EfdeN, arhitectul șef din Consiliul Județean Gorj, Alexandru Cămui, arh. Alexandru Hortopan, Cătălin 

Negrea, artist vizual. Echipa ED Gorj a introdus tinerii în metodologia Human Centred Design, adăugând 

astfel la dimensiunea verde a temei legate de spațiile publice, importanța identificării nevoilor 

comunității, a oamenilor care le vor folosi. Rezultatul celor cinci zile de ateliere nu s-au lăsat așteptate. 

De la prototipuri am avut în final trei proiecte care au potențialul de a fi puse în operă nu doar aici, ci și 

în alte zone cu profil similar, mai ales că toate au în componență spațiul bibliotecii comunale: 

„Vatra satului” va fi un spațiu felxibil și modular pentru activități culturale, economice și de loisir, 

datorită platformei cu punct de belvedere. În centrul vetrei se află un copac pe care se află amplasate 

panouri foto-voltaice, care asigură energia necesară funcționării spațiilor modulare. Un astfel de spațiu 

și-ar dori orice comunitate, fiindcă relansează specificul local prin recuperarea materialelor tradiționale 

pentru a asigura o relație solidă între oameni și natură, cu integrarea tuturor elementelor identitare (Casa 

memorială „Maria Apostol, biblioteca); 

„Noul Bauhaus European” reprezintă o soluție ingenioasă de mobilier urban care se poate amplasa în 

fața bibliotecii. Forma modulelor permite funcțiuni multiple: în interiorul lor, pe canapele poți citi, 

medita, dar la sfârșit de săptămână, de exemplu, le poți rearanja și obții un amfiteatru în care pot fi 

proiectate filme, sau pot fi organizate dezbateri, adunări comunitare. Atât de versatile sunt funcțiunile, 

încât, prin îndepărtarea canapelelor, poți face tunele în care să se joace copiii sau spații de expoziție, dar 

se pot folosi și ca locuri de așteptare pentru mijloacele de transport în comun; 

„Parcul comunității”  a fost gândit ca loc de integrare pentru toate categoriile socio-profesionale din 

comunitate. Fântână, foișor, mult verde, apă, spații pentru activități, toate realizate cu utilizarea 

materialelor naturale din jur – pământ, lemn și piatră. Așadar, copii se pot juca în siguranță în spațiul din 

jurul fântânii, unde pot fi supravegheați de părinții lor, care găsesc și alte locuri de interes pentru ei, iar 

seniorii din comunitate se pot întâlni în foișor, un spațiu ce devine „noul loc de clacă”. Parcul comunității 

este mai mult decât o soluție arhitecturală, este o atitudine și asta pentru că se integrează perfect cu 

comunitatea, identitatea și sustenabilitatea, folosește resurse locale și reciclate, își asigură nevoia de 

energie cu ajutorul panourilor foto-voltaice și utilizează cu măsură apa prin reciclarea și pomparea 

acesteia în fântână.  

 

Datorită parteneriatelor realizate de Biblioteca Județeană „Christian Tell” Gorj cu organizații 

nonguvernamentale, bibliotecile publice din județ au devenit parte activă în proiecte implementate în 

propriile comunități locale: “CODE Kids – Programează viitorul comunității tale”  cu Fundația 

Progress, „Noi facem povești” cu Asociația De Basm. 

 

De asemenea, de 3 ani biblioteca găzduiește cel puțin un eveniment în cadrul Festivalului de artă stradală 

Strad’Art, iar din 2020 oferim oportunități de dezvoltare profesională și personală bibliotecarilor publici 

prin facilitarea relației de cooperare cu EduCAB. 

 

În structura bugetului, cheltuielile de personal au ponderea cea mai însemnată – 69,72%,  fiind urmate 

de cele cu bunuri și servicii – 21%. Situația economică influențată de criza sanitară declanșată de 

pandemie nu a permis realizarea de investiții în cursul anului 2021.  

 

În ceea ce privește sursele de finanțare nerambursabilă atrase – 9,25% din buget, acestea cuprind sumele 

aferente proiectului Centrul Europe Direct Gorj, 313.000, din care 50 % reprezintă  finanțare de la 

Comisia Europeană și 50 %  cofinanțare din bugetul Consiliului Județean Gorj. Valoarea acestora 

exprimată în lei variază în funcție de valoarea Inforeuro la 1 ianuarie a anului pentru care se acordă 
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grantul. Aici se regăsește și grantul primit de la Fundația Progress pentru organizarea Târgului de 

Știință și Tehnologie 2021 în valoare de 3000 lei. 

 

Anul 2021 a fost la fel de supus constrângerilor generate de criza pandemică.  Numărul de beneficiari 

propuși a fi realizați prin contractul de management pentru perioada 01.01.2021-31.12.2021 a fost de 

9000.  La sfârșitul anului s-au înregistrat 3058 beneficiari pentru serviciile tradiționale (împrumut,) și 

23.517 beneficiari din programele și proiectele care s-au pus în operă față în față, online sau hibrid, 

ceea ce ne-a ajutat să ajugem la cât mai multe persoane. 

 

Programul Gorjul - o comunitate europeană puternică urmărește dezvoltarea continuă și constantă 

a colecțiilor bibliotecii, portalului de informare europeană pentru asigurarea accesului la informație și 

cultură al comunității. În cadrul programului derulăm două proiecte: 

Dezvoltarea colecțiilor pentru care au fost alocate fonduri publice în valoare de 152.000 lei din care 

au fost achiziționate 4724 documente de bibliotecă. Acestora li se adaugă 582 de documente donate și 

62 provenite din dreptul de depozit legal.Colecțiiile au fost accesate de 3058 persoane care au 

împrumutat 25244 documente.  

 

Grație noului serviciu promovat în perioada de după redeschiderea serviciilor pentru public, rezervarea 

documentelor, catalogul online al bibliotecii (care era și anterior disponibil, însă mai puțin utilizat) a 

fost accesat de 6717 utilizatori care au efectuat 19.406 căutări în acesta. Legătura directă cu nevoia de 

a consulta oferta colecțiilor bibliotecii de la distanță este clar dovedită de evoluția accesărilor și 

căutărilor în catalogul online înregistrată în cursul anului. 

 

Centrul EUROPE DIRECT Gorj este rezultatul obținerii finanțării nerambursabile pentru găzduirea 

acestui Centru în perioada  2021-2025.  Proiectul este multianual, finanțarea acordându-se pe baza 

Nr. crt. Indicatori de performanţă 

 

Perioada evaluată 

2021  

propus 

2021 

realizat 

1 
Cheltuieli pe beneficiar (subvenţie + venituri - 

cheltuieli de capital)/nr. de beneficiari 
 

328 
127,26 

2 Fonduri nerambursabile atrase (lei) 312.962 313.000 

3 Număr de activităţi educaţionale 90 593 

4 
Număr de apariţii media (fără comunicate de 

presă) 
65 

89 

5 Număr de beneficiari neplătitori 
 

9000 
26575 

6 Număr de beneficiari plătitori** Nu este cazul 
Nu este cazul 

7 Frecvenţa medie zilnică 
56 

284 

8 Număr de proiecte/acţiuni culturale 24 75 

9 Venituri proprii din activitatea de bază Nu este cazul Nu este cazul 

10 Venituri proprii din alte activităţi (donații) 0 
15000 
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planului de acțiune depus în fiecare an. Pentru cele 8 luni din acest an valoarea maximă a grantului 

acordat de Comisia Europeană a fost  de 23.467 Euro la care se adaugă 23.467 de Euro cofinanțarea 

Consiliului Județean. Primele 4 luni au făcut parte din proiectul anterior, 2018-aprilie 2021 și a fost 

finanțat cu câte 8375 Euro. 

 

Obiectivul general al proiectului este să crească nivelul de cunoaștere a modului de funcționare a Uniunii 

Europene și ainstituțiilor sale, precum și să implice comunitatea rurală și urbană din Gorj în preacticarea 

cetățeniei active, cu precădere a democrației parlamentare. De asemenea, activitățile proiectului crează 

premisele pentru dezvoltarea de rețele europene locale. Cei 1974 de beneficiari ai activităților propuse 

și desfășurate de echipa centrului  au participat la ateliere, dezbateri, întâlniri.  

 

Cel mai important eveniment de implicare a comunității a fost participarea la dialogul inițiat din luna 

aprilie pe platforma Conferinței privind Viitorul Uniunii Europene, iar voluntarii centrului au participat 

la întâlnirile dedicate, grupate sub tema „Viitorul e în mâinile tale!” Temele de comunicare din acest an 

s-au derulat pe prioritățile Comisiei Europene privind o Europă verde și digitală pentru care au fost 

propuse „Atelierele Noul Bauhaus European” și evenimentul de interacțiune cu diverși membri ai 

comunității „EUROPE DIRECT Gorj, spațiu al cetățeniei active”, la care, între 4-6 octombrie 2021,  au 

participat 340 de persoane tinere și adulte. 

 

„EU-proactiv!”, atelierul de cetățenie activă al cărui design l-a realizat echipa ED Gorj, a fost adaptat 

pentru a pătrunde în școlile și liceele gorjene și a avut impact asupra a 372 de persoane – copii, tineri și 

adulți. 

 

Programul Memorie și identitate locală  își propune conservarea, valorificarea  și promovarea 

elementelor culturale identitare - personalități culturale, evenimente, patrimoniul cultural local și 

județean în context local, național și internațional. În cadrul programului ne-am propus realizarea a 

două proiecte –Personalități gorjene și Momente ale memoriei comunitare în cadrul cărora au fost 

realizate activități/evenimente la care au participat 430 persoane. 

Concursul de eseuri „Destine cuturale europene” conceput pentru onorarea filosofului, eseistului 

George Uscătescu se adresează tinerlor elevi și și-a creat deja o reputație, anual înregistrându-se 

participări importante, iar lucrările câștigătoare sunt publicate în reviste culturale. 

 

Programul BIBLIOFest  își propune organizarea de evenimente/festivaluri literare, artistice, de 

atragere la lectură în spațiile bibliotecii. Pe parcursul anului 2021 am adus în atenția comunității 

personalitatea lui Tudor Vladimirescu, prin promovarea documentelor din colecții, în cadrul proiectului 

online „Să îl cunoaștem pe Tudor Vladimirescu”, iar la finalul anului am realizat „Drumul lui Tudor”, 

un proiect destinat să colecteze într-un singur loc informație despre locurile din Gorj care se leagă de 

acesta și de momentele importante ale revoluției, iar toate pot fi accesibile turiștilor prin scanarea unui 

cod QR. 

Nocturna Bibliotecilor a fost organizată în 30.09.2021, în partenriat cu Teatrul Dramatic „Elvira 

Godeanu”. Firul roșu al evenimentului a fost arta în multiplele sale forme de manifestare. Expoziția 

„Urme” a două artiste plastice care s-au completat reciproc, Daciana Ungureanu și Mariana Frătița a dat 

Mansartei noastre un aer de poveste. Seara a fost completată de ateliere de pictură cu teme de inspirație 

din costume tradiționale, proiecția filmului „ Loving Vincent”, vernisajul lucrărilor din tabăra „Iosif 

Keber – contexte literare și artistice contemporane”. Unul dintre momentele de neuitat ale serii a fost 

performanța actorilor din „Fabrica de Impro” care au reușit să antreneze publicul. Povestea Nocturnei 

din acest an a fost urmărită de 209 persoane. 

 

Programul BiblioHUB urmărește proiectarea, organizarea și desfășurarea de activități de formare pe 

tot parcursul vieții, consolidarea și dezvoltarea parteneriatului bibliotecii cu utilizatorii serviciilor sale. 
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Deși ne-am propus doar cinci proiecte, acesta a fost programul cu cea mai mare dezvoltare în acest an, 

cel în care s-au desfășurat cele mai multe activități.  

 

Proiectele au avut activități de tipul: concursuri de cultură generală, ateliere de orientare școlară, de 

stimulare a lecturii în rândul copiilor și tinerilor. Unele dintre ele sunt deja tradiționale în oferta 

bibliotecii, așa cum este „Cărțile care contează” – concurs lectură, „Cum prind viață jucăriile” sau 

„Camera cu Povești”, proiectul interactiv desfășurat în mediul online. De mare interes au fost atelierele 

de educație financiară pentru copii „Ne gândim, socotim...tainele banilor deslușim”, care au ajuns la 

316 copii. Pe parcursul anului, bibliotecarii și-au descătușat creativitatea și s-au dezvoltat proiecte noi 

- „Conectează-te cu o carte”, „Povești pentru fiecare”, „Și copilăria e un drept”” ceea ce a făcut ca 

oferta noastră să ajungă la 3783 de persoane. 

 

În 2021, 70 de copii au participat la activitățile din cluburile CODE Kids în bibliotecile publice gorjene 

din Țicleni,  Vladimir, Țânțăreni, Bărbătești. De asemenea, după câțiva ani în care nu am putut forma 

grupe în Târgu Jiu, în 2021, la cererea părinților și copiilor, am reușit să înființăm, în cadrul Filialei 

pentru Copii  din Târgu Jiu, un nou club CODE Kids. Acesta a pornit cu 16 copii în anul I de proiect,  

de la care avem mari speranțe privind evoluția lor viitoare și competițiile ce se vor organiza în anul al 

II-lea de activitate în club când vor trece la aplicații de robotică.  

 

Este important de menționat că o fostă membră a clubului CODE Kids din Biblioteca Comunală 

Țânțăreni, Bianca Badea a înființat un club CODE Kids la Turceni. Bianca, alumni CODE Kids, este 

acum elevă la liceul din Turceni și voluntar în proiect. Ea a înființat și coordonează cu succes un club în 

cadrul liceului, iar în 2022 va participa cu cei pe care i-a format la Târgul de Știință.  

 

Încă de la prima ediție a târgurilor de științe, unul dintre cele mai frumoase evenimente din cadrul acestui 

proiect, biblioteca noastră a fost o platformă regională pentru cluburile CODE Kids din Vestul și Sud-

Vestul României. Am găzduit, în cele 6  târguri organizate până acum (4 desfășurate fizic și 2 online), 

coderi din Timiș, Caraș-Severin – din Biblioteca Publică Sacu, Hunedoara – Biblioteca publică Petrila, 

iar începând cu acest an, ni s-a alăturat clubul din Biblioteca publică Fărcaș, județul Dolj.  

 

Târgul Regional de Știință și Tehnologie pentru copii din 2021 l-am dedicat aniversării celor 200 de ani 

de la Revoluția  din 1821,condusă de Tudor Vladimirescu. „CODE Kids FEST (R)EVOLUȚIE 2021” 

arată implicarea bibliotecilor publice în obținerea de rezultate specifice celei de-a patra revoluții 

industriale - Revoluția transformării digitale. Evenimentul a fost organizat online, pe platforma Zoom și 

a fost combinat cu momente transmise în direct pe pagina de Facebook a bibliotecii la deschidere și la 

premierea participanților. Dintre cele 5 cluburi participante, două au fost din Gorj: „Smart Kids Club”  

de la Biblioteca orășenească ”Nicolae Diaconu” Țicleni, coordonator Adriana Vîrdarie și „KIDS of 

FUTURE Vladimir ”de la Biblioteca comunală Vladimir, coordonator Anișoara Bocai. Cele două 

cluburi s-au distins prin obținerea unei mențiuni și a locului al III-lea. 

 

Programul Biblioatelier își propune dezvoltarea corpului de bibliotecari din județ ; consolidarea rețelei 

județene de biblioteci publice și s-a adresat prin 2 proiecte 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. De asemenea, s-a acordat asistență metodică pentru raportările 

statistice anuale și pentru formarea profesională în ocupația de bibliotecar studii medii, respectiv 

superioare pentru colegii noi din bibliotecile publice gorjene, care au finalizat cu certificare cursurile, 
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iar reprezentantul bibliotecii județene a participat la examenele de promovare organizate de autoritățile 

publice locale. 

 

În cadrul acestui program acordăm premiile BIblionet  în timpul Săptămânii Naționale a Bibliotecilor, 

cu scopul de a întreține spiritul viu al unui program ce ne-a transformat pe toți, dar mai ales pentru a 

aduce mulțumirile colegilor din biblioteca județeană pentru activitatea colegilor din mediul rural și mic-

urban din Gorj. Pe parcursul anului am avut trei întâlniri cu bibliotecarii din județ pentru a le prezenta 

oportunități de proiecte, dar și pentru a le completa nevoile de formare profesională cu tipuri de ateliere 

pe care să le poată desfășura în propriile comunități, așa cum a fost atelierul de internet banking „De la 

analog la digital”, care a fost replicat de colegii participanți în propriile comunități. 

 

Ultimii doi ani nu au fost cei mai tipici din istoria unei biblioteci, de altfel, întreaga societate a fost 

afectată, însă acum, după ce ne-am distanțat de emoțiile negative pe care pandemia le-a produs, putem 

spune că au fost anii din care profesional, uman, am învățat cel mai mult. Am învățat să ne adaptăm în 

propriul ritm la schimbări bruște, am învățat că încet, încet, putem să sperăm că vom reveni la ce a fost, 

adică la interacțiunea fizică, cea care ne-a lipsit tuturor în acestă perioadă. Și am învățat cea mai frumoasă 

lecție, cu ajutorul utilizatorilor noștri: bibliotecile sunt reziliente. 

 

 

 

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj  
 
 
Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj este un așezământ 

cultural de rang județean, care funcționează sub autoritatea Consiliului Județean Gorj. 

 

Rolul său ca instituție publică de cultură este acela de conservare, cercetare, protejare, transmitere, 

promovare și punere în valoare a culturii tradiționale și a patrimoniului cultural imaterial, precum și de 

valorizare a creației artistice contemporane a județului. 

 

Conform criteriilor asumate prin Proiectul de management pentru anul 2021, în dezvoltarea performanței 

culturale a CJCPCT Gorj managerul instituției și-a propus să urmărească și realizeze următoarele: 

– întărirea capacității instituționale și de administrare a programelor și proiectelor organizate în regie 

proprie și/sau în parteneriat cu instituții și organisme culturale din județ, țară și străinătate; 

– elaborarea și implementarea unui concept realist de dezvoltare instituțională care să includă și elemente 

de strategie culturală pe termen mediu și lung, pornind de la nivelul de performanță atins în ultimul 

deceniu, de necesitățile culturale ale comunităților locale și ale grupurilor specifice de actori culturali cu 

activitate constantă și grad mare de creativitate în domeniu, de resursele financiare alocate de 

ordonatorul de credite și de capacitatea profesională a specialiștilor instituției; 

– definirea mai exactă a atribuțiilor de instituție metodică pentru așezămintele culturale din teritoriu și, 

în absența ori în lipsa de finanțare a unor filiale ale uniunilor de creație profesionistă, de centru cultural 

județean pentru segmente majore de cultură scrisă (literatură, arte vizuale, creație umoristică, muzică 

corală, colecții muzeale de artă modernă); 

– previzionarea cât mai corectă a evoluției financiare pentru perioada respectivă în corelație cu resursele 

financiare alocate de Consiliul Județean Gorj;  

– amplificarea capacității de promovare a imaginii proprii a instituției și creșterea vizibilității acesteia la 

nivel județean, regional, național și internațional prin programe și proiecte adaptate acestui obiectiv; 

– asigurarea, dezvoltarea, motivarea și menținerea resurselor umane în cadrul instituției în vederea 

realizării eficiente a obiectivelor acesteia și a satisfacerii nevoilor profesionale și sociale ale angajaților, 

în limita resurselor financiare alocate. 
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În intervalul de timp supus evaluării, aceste obiective și criterii au fost îndeplinite în majoritatea lor, cu 

mențiunea că din motive obiective activitatea a avut amploare și relevanțe diferite. Mai mult, continuarea 

promovării în mediul on line începută în pandemie a avut un efect pozitiv asupra numărului de 

beneficiari, numărul acestora depășind constant 200.000 în anul 2021. Impactul dovedit a fost unul 

major, instituția devenind bine cunoscută în mediul on line din țară și din lume. O statistică relativ 

completă a accesărilor va fi prezentată în detaliu în cele ce urmează. 

 

Grupurile țintă ale activității instituției/ Profilul beneficiarului actual 

 

Proiectele culturale ale Centrului, datorită specificului și atribuțiilor profesionale ale instituției, au avut 

în 2021 două categorii de beneficiari. 

 

Prima categorie a fost alcătuită din: beneficiari permanenți, clasici: instituții publice de cultură, 

așezăminte culturale din județ (case de cultură, cămine culturale, centre culturale, universități populare), 

consilii locale, personalul de specialitate din cadrul așezămintelor, oameni de cultură, interpreți și 

creatori diverși, meșteri populari. 

 

Pentru aceste grupuri s-au conceput și desfășurat proiecte diferențiate: festivaluri care conservă 

obiceiurile și tradițiile specifice fiecărei sub zone folclorice a Gorjului și proiecte speciale pentru 

strămutați, rromi, copii, elevi de liceu, pensionari, scriitori, plasticieni, muzicieni ș.a.m.d. 

 

A doua categorie a fost alcătuită din beneficiari pe termen scurt. 

 

Întrucât multe evenimente s-au desfășurat și on line, pe site-urile proprii și pe rețelele de socializare, 

considerăm deocamdată că aceștia au fost beneficiarii pe termen scurt ai evenimentelor derulate. 

Numărul și interesul real manifestat de aceștia vor constitui părți importante ale strategiei instituționale 

și pentru următorii ani. 

 

În ceea ce privește portretul robot al beneficiarului, acesta a suferit modificări de structură începând cu 

anul 2020 și a continuat și în anul 2021. Pe lângă beneficiarul fidel prin educație și informație, cu sau 

fără pregătire profesională la nivel instituționalizat, dar cu afinități și abilități de cercetare, creație și/ sau 

interpretare artistică demonstrată și argumentată în timp, a apărut o categorie nouă, cea a utilizatorilor 

rețelelor de socializare. Important a fost faptul că aceștia au fost majoritari tineri, ceea ce a permis 

câștigarea de către instituție a unui beneficiar ale cărui norme și valori sunt relativ diferite de acelea ale 

generațiilor mature și vârstnice. Astfel, Centrul a ajuns la un număr de peste 300.000 de beneficiari. 

 

PROGRAME ȘI PROIECTE REALIZATE ÎN ANUL 2021 

 

Menționam că în acest an evenimentele culturale majore ale instituției au fost orientate în 

principal spre realizarea Programului ,,Bicentenar Tudor Vladimirescu” – sărbătorirea a 200 ani 

de la Revoluția din 1821.    

 

1. PROGRAM ,,MARKETING ŞI MANAGEMENT CULTURAL” 

 

Obiectiv: Relația cu teritoriul. Sprijin metodic, coordonare și monitorizare activitate 

Proiecte propuse și realizate: 

 

a. CULTURA GORJULUI ÎNTRE CERERE SI OFERTĂ 
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- Conceperea, completarea și transmiterea în teritoriu a unui nou Chestionar privind consumul cultural 

în Gorj, luând ca bază de plecare condițiile impuse de pandemie; 

- Realizarea politicilor culturale locale pe anul 2021 în funcție de evaluările rezultate în baza 

Chestionarului. 

 

Parteneri: directori de așezăminte, bibliotecari, cadre didactice, preoți, funcționari publici, elevi, 

studenți, creatori și meșteri populari. 

 

b. AGENDA CULTURALĂ 2021  A JUDEŢULUI  GORJ 

 

- Solicitare, compatibilizare, selecție, concepție grafică și tehnoredactare; 

- Întocmire și transmitere în teritoriu a Calendarului istoric și cultural al Gorjului pe anul 2021 (aniversări 

evenimente, instituții, personalități, primă atestare documentar);  

 

c. STRATEGII ŞI POLITICI CULTURALE ÎN GORJ  

 

- Organizarea și desfășurarea on line a Seminarului metodic ,,Strategii și politici culturale în Gorj” – 

întâlnirea anuală cu directorii și responsabili culturali din teritoriu; 

- Sprijinirea activității Universităților populare de tradiție din Gorj.  

Situație 2021: Baia de Fier, Turceni, Săcelu, Motru, Țânțăreni 

- Sprijinirea în continuare a autorităților publice locale în completarea dosarelor pentru accesarea de 

fonduri în cadrul Programului prioritar național privind reabilitarea, modernizarea și dotarea căminelor 

culturale; 

- Menținerea și amplificarea parteneriatelor cu instituții și așezăminte culturale, precum și cu 

administrațiile publice din județ; 

- Menținerea/ consolidarea parteneriatelor public-privat, care pot diminua presiunea asupra bugetului 

Consiliului Județean Gorj 

Parteneri: Obștea Peștișani, Obștea Cerbul Novaci 

- Menținerea/ consolidarea parteneriatelor cu ONG-uri și GAL-uri ce au ca obiect al activității 

organizarea și promovarea elementelor de cultură populară și cultură scrisă. 

 

2. PROGRAM ,,RĂDĂCINI”  

 

Obiectiv: Conservarea și promovarea culturii tradiționale a Gorjului: 

Proiecte propuse și realizate: 

 

a. CONSERVAREA MEMORIEI CULTURALE A GORJULUI 

 

- organizarea ca titular de proiect sau ca partener a 20 festivaluri folclorice și sărbători comunitare 

devenite tradiționale; 

- organizarea evenimentul RURAL FEST orientat spre evidențierea și promovarea elementelor de 

tradiție și modernitate ale satului gorjenesc; 

Locații: Baia de Fier, Polovragi, Novaci 

- organizarea, împreună cu autoritățile administrative și culturale din teritoriu, a unor expoziții de artă 

populară semnificative pentru zona respective, (Baia de Fier-2; Polovragi-2; Turceni; Motru; Tismana; 

Țânțăreni; Novaci-2, Bumbești-Pițic, Crasna); 

- realizarea unor spectacole care să evidențieze perenitatea unor datini și obiceiuri populare: 

Realizat: Dragobetele, Tg-Jiu; Focuri pe țarini, Turcinești; 

- desfășurarea celei de a IV-a ediții a Taberei de sculptură în lemn ,,Simboluri dacice în arta lemnului 

din România”, Polovragi 
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- organizarea primei ediții a Taberei de creație ,,Gorjfest copii” – pictură pe sticlă și lemn, împletituri 

diverse, fotografie obiceiuri, tradiții și meșteșuguri zonale, Țicleni;   

- organizarea de expoziții de artă populară în alte țări; 

Realizat: expoziția de artă populară de la sediul Ambasadei de la Moscova a României, dedicată Zilei 

Naționale; 

- amplificarea dimensiunilor festivaluri noi de la Polovragi: Festivalul regional de folclor pastoral 

,,Cheile Oltețului” și Festivalul zonal ,,Colindăm, Doamne, colind” și Tismana: Festivalul de muzica 

lăutărească ,,Geagu Cătăroiu”;  

- sprijinirea administrațiilor locale în înființarea de muzee și colecții muzeale mixte și specializate în 

localitățile în care nu există încă astfel de instituții (Vladimir, Cloșani/ Padeș, Glogova);  

- menținerea și amplificarea Târgurilor meșterilor populari devenite tradiționale și participarea 

meșterilor populari gorjeni la Târgurile de profil din județ, regiune, țară: 

Realizat: Târgul meșterilor populari olteni (mai, Tg-Jiu) – on line, Târgul meșterilor populari din 

România (august, Tg-Jiu) – off line, Târgul de Moș Nicolae (decembrie, Tg-Jiu) – on line; participare la 

Târgurile meșterilor populari din Craiova și Slatina, Târgul de Florii și Târgul de Moș Nicolae de la 

Muzeul Țăranului Român din București, Târgurile de la Oradea și Sibiu; 

- arhivarea evenimentelor folclorice de peste an în publicația Revista Jiului de Sus;  

- editarea de studii, albume și culegeri de specialitate, a publicațiilor ,,Revista Jiului de Sus” și ,,Crinul 

satelor” și acordarea de sprijin așezămintelor din teritoriu în editarea de reviste ocazionale, studii, 

monografii locale: 

Realizat:  

- Studii: Pompiliu Ciolacu, Icoana de vatră; Victoria Stolojanu, Legendele Gorjului; 

- Albume: Muzeul Crucilor de lemn de la Măceșu; Tabăra de sculptură ,,Simboluri dacice în arta 

lemnului din România” de la Polovragi;  

- reeditare selectiva a Albumelor ,,Spectacolul lemnului”, “Ia gorjenească”, “Costumul popular din 

Gorj”, “Gorj-locuri minunate”, “Dansul măștilor” sub genericul ,,Gorj-povești minunate”; 

- sărbătorirea a 53 ani de la înființarea CJCPCT;  

- realizarea de filme documentare cu tematica divers, care să conserve obiceiuri, tradiții, meșteșuguri, 

manifestări laice și religioase etc.; 

- continuarea parteneriatului cu Primăria Polovragi, preluarea sub dublă autoritate, finanțare parțială, 

asigurarea pregătirii de specialitate și promovarea prin participare la festivaluri din județ și țară a 

Ansamblului Folcloric ,,Cheile Oltețului” din localitate: 

Realizat: participare Ansamblu la festivalurile din Gorj - Polovragi, Tismana, Baia de Fier, Novaci, Tg-

Jiu și la unele festivaluri din țară – Dolj, Sibiu, Hunedoara; 

- continuarea activității de înregistrări audio lăutari, povestitori, bocitoare, zorile, colinde etc.; 

- completarea permanent a Arhivei clasice și electronice a instituției; 

- completarea permanentă a Bibliotecii de specialitate. 

 

b. OBICEIURI ŞI DATINI ÎN GORJ 

 

- permanentizarea unor manifestări artistice având ca fundament obiceiuri și datini gorjeneşti: Alaiul 

obiceiurilor de iarnă (Tg-Jiu, ediția XXX), Festivalurile de datini și obiceiuri de iarnă de la Motru (ediția 

a VIII-a) și Tg-Cărbunești (ediția a XI-a), Alaiul obiceiurilor de iarnă (Motru și Novaci, ediția a VI-a), 

fie off line, fie on line; - completarea unor festivaluri și sărbători comunitare cu mici târguri ale 

meșterilor populari și de produse tradiționale: Polovragi, Baia de Fier, Novaci;  

 

c. ARHIVA culturală a Gorjului: 

- completarea permanenta a Arhivei audio-video a CJCPCT Gorj;  

 

d.  S.O.S. PATRIMONIUL CULTURAL IMATERIAL GORJENESC 
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- Reeditarea în versiune finală (romană și engleză), urmare a finalizării cercetărilor din ultimii 15 ani, a 

Hărții culturale a Gorjului și difuzarea acesteia la evenimentele naționale și internaționale la care va 

participa Județul Gorj. 

 

1. PROGRAM ,,ACASĂ LA BRÂNCUSI” 

 

Obiectiv: susținerea elementelor de cultură scrisă și promovarea națională și internațională a imaginii 

culturale a Gorjului. 

 

Proiecte propuse și realizate: 

 

a. ARTIFEX: 

- Organizarea și desfășurarea marilor evenimente culturale prevăzute în Agenda culturală a instituției: 

 

* Festivalul internațional de literatură ,,Tudor Arghezi” (off line si on line) 

Participanți: 

- on line: scriitori și artiști plastici din România, Bulgaria, Peru, Serbia, Ungaria, Israel, Moldova, 

Ucraina 

- off line: scriitori din România și Canada 

 

* Realizarea unor spectacole care să readucă în memoria publică mari personalități ale Gorjului; 

Realizat: ,,Brâncuși și Maria Tănase”, “Tudor Vladimirescu la mănăstirea Polovragi”, ambele după 

scenariul și în regia lui Ion Cepoi;  

 

* Festivalul internațional al artelor vizuale GORJFEST – ediție aniversară prilejuită de împlinirea a 32 

ani de la inițierea evenimentului (off line și on line) 

Participanți off line: artiști plastici din 30 de țări din Europa, America Latină, Africa, Asia 

 

* Bursa Brâncuși- Tabără sculptură  

Obiectiv: Realizarea, în cadrul Programului ,,Bicentenar Tudor Vladimirescu”, a bustului eroului și 

amplasarea acestuia în interiorul Primăriei Polovragi. 

Partener: Primăria Polovragi 

* Desfășurarea primei ediții a Festivalului de teatru istoric ,,Vatra”, Polovragi (off line);  

 

* Festivalul internațional de umor ,,Ion Cănăvoiu” și Salonul internațional de caricatură ,,Aurelian Iulius 

Şută” (prima ediție cu această denumire) – off line și on line 

Participanți: creatori de umor din România, Moldova, Ucraina, Bulgaria  

 

* Realizarea a 25 expoziții diverse (artă plastică, fotografică, artă populară), în județ, în țară și în afara 

acesteia: 

 

PLAN EXPOZITIONAL: 

 

1. Ziua Culturii Naţionale - Expoziţie icoana veche, Tg-Jiu; 

2. Expoziţie internațională  „Plastică Mică”, cu lucrările a 15 artişti plastici din România, Bulgaria, 

Serbia, Israel şi Republica Moldova, la Tg-Jiu;  

3-4. Ziua Naţională Brâncuşi, Tg-Jiu:  

- Expoziţie sculptură mică Costel Păun;  

- Expoziţie de carte despre Brâncuşi;  
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5. Expoziţie de artă populară: Dragobetele; 

6. Expoziţie de icoane, tripticuri de vatră şi costume populare vechi; - aniversare Centrul Judeţean pentru 

Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj, 53 de ani de la înfiinţare, Tg-Jiu; 

7. Realizare şi amplasare Bust Tudor Vladimirescu, la Polovragi; 

8. Vernisaj  expoziţie “12 povestiri toxice”, semnate de pictorul Florin Hutium, Tg-Jiu; 

9. Vernisare expoziţie stradală din colecţia artistului fotograf  Teodor Dădălău, Tg-Jiu; 

10. Vernisajul expoziţiei de fotografie ,,Minunate poveşti româneşti” la Salina Turda, Cluj; 

11. Expoziţie de statui vivante în centrul municipiului Tg-Jiu cu ocazia Festivalul Jocului şi Portului 

Popular pentru Tineret ,,Memorial Liviu Dafinescu”; 

12. Vernisaj expoziţie de icoane şi alte obiecte religioase din piatră, lemn şi metal, pristolnice, troiţe, 

candele din colecţia personală a lui Dan Alexoaie din Drobeta Turnu Severin, la Tg-Jiu; 

13-14. Vernisaj expoziţie fotografie  “Oameni şi locuri din ţara lui Brâncuşi”; Vernisaj expoziție 

sculptură mică realizată de Costel Păun, din Roşiorii de Vede (Teleorman), la Palatul Culturii din 

Drobeta Turnu-Severin; 

15. Expoziţie de grafică „Lagărul de deţinuţi politici de la Târgu Jiu” (în cadrul Festivalului de literatură 

Tudor Arghezi, la Garnizoana militară din Tg-Jiu; 

16-17. Vernisaj expoziţie stradală “Grafică şi manuscrise argheziene” în cadrul Festivalului Internaţional 

de Literatură Tudor Arghezi” ; Expoziţie de manuscrise olografe;  

18. Vernisarea expoziţiei „Punte cromatică de la Vâlcea în Târgu Jiu”; în colaborare cu CJCPCT Vâlcea; 

la Tg-Jiu; 

19. Vernisaj expoziţie dedicată ,,Bicentenarului Tudor Vladimirescu”: ,,Tudor Vladimirescu în arta 

plastică românească” - cu participarea a 41 de plasticieni din România, Republica Moldova şi Ucraina 

(Bucovina de Nord); la Tg-Jiu; 

20-21. Vernisaj expoziţie grafică “România mea frumoasă” (costume populare româneşti) de George 

Simulescu; Expoziţie de pictură dedicată Bicentenarului Tudor Vladimirescu; la Tg-Jiu 

22. Expoziţie de artă populară în cadrul Festivalului Regional de Muzică Tradiţională „Geagu Cătăroiu“, 

la Tismana; 

23. Vernisaj expoziţie de fotografie ,,Oameni şi locuri din Ţara lui Brâncuşi”, la  Muzeul Tradiţiilor 

Codlea/ Brașov; 

24. Vernisaj Expoziţie de sculptură mică Costel Păun, Giardini di Zoe, Bampotoc/ Hunedoara; 

25. Vernisaj expoziţie de desene semnate de Gheorghe Tăzlăuanu  cu subiect costumul popular românesc 

de la început de secol XX, Tg-Jiu;  

26.  Vernisaj expoziţie „Drumul lui Tudor” la cula de la Cerneţi, Mehedinţi; 

27.  Vernisarea lucrărilor realizate la cea de a IV-a ediţie a Taberei de sculptură ,,Simboluri dacice în 

arta lemnului din Romania”, de la Polovragi; 

28. GORJFEST COPII – Vernisajul expoziţiei cu lucrările realizate în tabăra de artă plastică, iconărit, 

împletituri diverse, la Biserica Parohială Țicleni; 

29. Vernisarea expoziției “Revenirea la viață” a artistul nevăzător Claudiu Marian Moldoveanu din 

Codlea/ Brașov, la Tg-Jiu; 

30. Itinerarea şi vernisarea expoziției “Revenirea la viață”, la Consiliul Judeţean Vâlcea, la sala 

“Constantin Iliescu” organizată de CJCPCT Gorj; 

31. Expoziţie omagială „Drumul lui Tudor”, ocazionată de prezenţa membrilor Proiectului naţional 

„Caravana Culturii Rusidava”, Tg-Jiu; 

32. Vernisajul expoziţiei de fotografie “Istoria unei secunde”, semnată de Dan Adrian Popescu, la Tg-

Jiu; 

33.Vernisajul expoziţiei de grafică „25 de pagini din enciclopedia românească”, semnată Codruţ 

Duduman, Bacău/ la Tg-Jiu:  

34. Vernisajul expoziţiei „Columna neamului românesc de la Ştefan cel Mare la Constantin Brâncuşi”, 

Galeria de artă ARTCOR – Centrul Industriilor Creative din Chişinău, Moldova. Evenimentul de 

deschidere a celei de-a XXXII-a ediţii a Gorjfest;  
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35. Expoziţie de carte în cadrul  Atelierului naţional de poezie ,,Serile la Brădiceni”, la Brădiceni şi 

Hobiţa; 

36. Expoziţie de cruci de pomenire prilejuită de sărbătoarea  Înălţarea Sfintei Cruci, la Muzeul Crucilor 

de la Măceşu, Târgu Cărbuneşti; 

37. Vernisaj Expoziţie ,,Columna neamului românesc de la Ştefan cel Mare la Constantin Brâncuşi”, Tg-

Jiu; 

38. Vernisaj Salonul Naţional de Fotografie din cadrul GORJFEST 2021, Tg-Jiu; 

39. Vernisaj Salonul Naţional de Fotografie,la  Giardini di Zoe, Banpotoc/ Hunedoara; 

40.  Vernisajul Salonului Internaţional de Caricatură ,,Aurelian Iulius Şuţă”, Tg-Jiu; 

41. Vernisajul Salonului Naţional de Fotografie, la Casa de cultura Turda/ Cluj; 

42. Vernisaj Expoziţie internaţională de pictura ,,Retrospectiva Gorjfest”, Drobeta Turnu-Severin; 

închiderea oficiala a ediţiei 2021 a Gojfest; 

43. Expoziţie de arta populară gorjenească, Moscova, sediul Ambasadei României din Rusia; 

44. Vernisaj expoziţie de fotografie ,,Oameni”, de Jean Paul Senez, Franţa/ la Tg-Jiu; 

45. Vernisaj expoziţie ,,La trecutul mare, mare viitor”, la Codlea, Braşov; 

46. Vernisaj expoziţie ,,Drumul lui Tudor”, Cula Glogovenilor, Glogova, Gorj; 

47. Vernisaj expoziţie pictura ,,La trecutu-ţi mare, mare viitor”, Tg-Jiu. 

 

* Menţinerea Editurii CJCPCT Gorj – pe segmentele cultură populară, istorie culturală, literatură, arte 

plastice. 

 

PLAN EDITORIAL: 

 

1. REVISTE: 

 

a. Revista Jiului de Sus (anuar); 

b. Portal Măiastra, 4 nr. – bugetată integral; 

c. Crinul satelor (anuar); 

d. Hazul, 1 nr. (proiect Festivalul internaţional de umor); 

e. Bilete de papagal, 1 nr. (proiect Festival internaţional ,,Tudor Arghezi”; 

f. 8 numere ale revistei ,,Ceaşca de cafea”; 

g) Tehnoredactarea revistelor ocazionale din teritoriu: Rădăcini-Baia de Fier; Ad Mutrium-Motru, 

Novăceanul-Novaci, Interfluvii, Rădinesti,  Săcelata, Săcelu. 

 

2. CATALOAGE, ALBUME/ Pliante 

 

a. Catalog ,,GORJFEST ‘32″ (proiect Festival internaţional de arte vizuale GORJFEST); 

b.Catalog Salon International de Caricatură 2021 (proiect Festivalul internațional de umor ,,Ion 

Cănăvoiu”); on line; 

c. Album aniversar Theodor Dădălău; 

d. Album ,,Gorjul ca pasărea Phoenix”; 

e. Album promovare ,,CJCPCT. Gorj. România”; 

f. Album ,,Polovragi, Ansamblul ,,Cheile Oltețului””; 

g. Album ,,Retrospectiva Gorjfest” 

h. Album ,,Tudor Vladimirescu în arta plastica românească”; 

i. Catalog grafică Codruț Duduman”; 

j. Reeditări: “Gorj-locuri minunate”. 

 

3. CĂRTI: 
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a. Ion Cepoi, Poezii (regie proprie); 

b. Pompiliu Ciolacu, “Icoana de vatră” - reeditare; 

c. Ion Popescu-Brădiceni, Poetul este un rege (antologie laureate critica poeziei - Atelierul National de 

Poezie ,,Serile la Brădiceni”; 

d. Mihaela Mirea, Poezii; 

e. George Draghescu, ‘’33 manuscrise olografe”; 

f. Vasile Nelu, Tudor Vladimirescu în memoria românilor. 

 

4. ALTE TIPĂRITURI 

a. Calendar 2022 (comemorare Constantin Brâncuşi (65 ani) şi Tudor Arghezi (55 ani) de la intrarea în 

eternitate a acestora. 

 

EUROPA DE-ACASĂ 

 

– participarea creatorilor gorjeni la festivaluri, saloane, târguri etc.; 

– amplificarea schimburilor culturale internaţionale prin utilizarea platformelor de socializare; 

– amplificarea legăturilor cu diaspora, stabilirea de contacte cu comunităţile româneşti stabile din spaţiul 

UE, cu asociaţiile şi fundaţiile culturale româneşti din aceste zone prin utilizarea platformelor de 

socializare; 

– includerea în Agenda culturală anuală a instituţiei, precum şi în orice alte pliante şi albume de 

prezentare a judeţului, a unor informaţii despre potenţialul turistic şi despre oportunităţile culturale 

oferite de acesta în Gorj. 

 

Menţionăm că, în 2021, majoritatea evenimentelor culturale din Agenda instituţiei a fost realizată off 

line (cu public prezent), doar din 15 noiembrie până la sfârșit de an, din cauza restricţiilor impuse de 

pandemie desfășurându-se on line. 

 

Facem şi specificaţia că o parte din administraţiile locale, datorită precarităţii bugetelor proprii au anulat 

o serie de manifestări mici si mijlocii, acestea fiind realizate on line de CJCPCT Gorj, respectând astfel 

tradiţia culturală a comunităţilor respective. 

 

 

Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” Târgu-Jiu 

 

Precum anul trecut, și anul 2021 a fost și va rămâne o pată în istoria și existența de este șapte decenii a 

Ansambului Artistic Profesionist „Doina Gorjului”, în sensul că activitatea noastră, aceea de a prezenta 

spectacole a fost prejudiciată de epidemia de coronavirus. 

 
În domeniul cultural, a fost elaborată o Agendă culturală la nivelul judeţului, care este susţinută de 

Consiliul Judeţean Gorj şi instituţiile publice de cultură din subordinea acestuia. 

 

Astfel, obiectivele Ansambului Artistic Profesionist „Doina Gorjului” în concordanță cu Agenda 

culturală pe anul 2021 au fost: 

 

15 IANUARIE 2021 „ZIUA CULTURII NAȚIONALE” 

Manifestare închinată zilei culturii naționale și împlinirii a 171 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu, 

eveniment oragnizat în colaborare cu CJCPCT Gorj. 
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23 IANUARIE 2021 „PROCLAMAȚIA DE LA PADEȘ” 

Spectacol evocator în Câmpia Soarelui, la Mausoleul lui Tudor. 

 

24 IANUARIE 2021 POVESTE DESPRE „MICA UNIRE” 

Program cultural artistic închinat împlinirii a 162 de ani de la Unirea Principatelor Române. 

          

3 FEBRUARIE 2021 „BULGĂRAȘ DE GHEAȚĂ  RECE” 

Manifestare cultural religioasă dedicată cinstirii memoriei profesorului Liviu Dafinescu. 

Organizatori:  Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” și Asociația culturală „Liviu 

Dafinescu”. 

 

19 FEBRUARIE 2021 ZIUA NAȚIONALĂ „BRÂNCUȘI” 

Complex de manifestări închinate sărbătoririi a 145 de ani de la naşterea lui Constantin Brâncuşi. 

 

1 - 8 MARTIE 2021 „CÂNTEC, PENTRU SUFLET DRAG” 

Spectacole folclorice, prilejuite de „1 Martie” și Ziua Femeii”. 

 

12 APRILIE 2021 FESTIVALUL DANSULUI ŞI PORTULUI POPULAR PENTRU COPII ŞI 

TINERET „MEMORIAL LIVIU DAFINESCU” - online 

Organizatori: Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului”, C.J.C.P.C.T. Gorj, Şcola Populară de 

Arte „Constantin Brâncuși” în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean şi Asociaţia culturală „Liviu 

Dafinescu”. 

 

9 MAI 2021 „ZIUA INDEPENDENȚEI DE STAT A ROMÂNIEI, A VICTORIEI ȘI A EUROPEI” 

Ceremonial civil, militar și religios. 

 

29 - 30 MAI 2021 FESTIVALUL DE MUZICĂ TRADIȚIONALĂ „GEAGU CĂTĂROIU”,  

Organizatori: Consiliul Local, Primăria și Casa de Cultură Tismana 

Parteneri: Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului, CJCPCT Gorj și Şcola Populară de Arte 

„Constantin Brâncuși”.  

 

4 – 6 IUNIE 2021 „BICENTENARUL REVOLUȚIEI LUI TUDOR VLADIMIRESCU”  

Organizatori – Consiliul Județean Gorj, Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” în parteneriat 

cu CJCPCT Gorj și Liga culturală „Fiii Gorjului” din București. 

 

26 IUNIE 2021 „ZIUA DRAPELULUI NAŢIONAL”  

Manifestare organizată în Piaţa Prefecturii. 

 

18 – 20 IULIE  2021 „NEDEIA DE SF. ILIE DE LA POLOVRAGI” FESTIVALUL FOLCLORIC 

PASTORAL „CHEILE OLTEȚULUI” 

Organizatori - CJCPCT Gorj, Primăria și Căminul cultural Polovragi 

Parteneri: GAL Parâng, Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” și Şcola Populară de Arte 

„Constantin Brâncuși”.  

 

15 August 2021 Am fost mesagerii folclorului gorjenesc pe plaiuri moldovenești, la Vatra Dornei, 

Festivalul Internațional, „Dorna, plai de joc și cântec” – In memoriam Gavril Moroșan. 

 

8 - 12 SEPTEMBRIE 2021 – FESTIVALUL NAȚIONAL DE TEATRU ISTORIC „VATRA” 

Organizat, în premieră, în comuna Polovragi, de către C.J.C.P.C.T. Gorj,Teatrul „Elvira Godeanu” și 

Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului”. 
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Octombrie și Noiembrie 2021 

Au fost, în general pentru Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului”, două luni de repetiții - 

datorită restricțiilor impuse de pandemie. 

 

1 DECEMBRIE 2021 ZIUA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI 

Spectacol folcloric în cadrul Complexului de manifestări organizate de Instituția Prefectului - Județul 

Gorj, Consiliul Judeţean Gorj, Consiliul Local şi Primăria Târgu Jiu, Teatrul Dramatic „Elvira 

Godeanu”, C.J.C.P.C.T. Gorj, Şcola Populară de Arte „Constantin Brâncuși” şi Ansamblul Artistic 

Profesionist „Doina Gorjului”. 

 

Gorjenii trebuie să stie că Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” este și va rămâne leagăn 

adevărat al tradițiilor și a tot ce au mai frumos aceste plaiuri. Lor le aducem la tot pasul, prin cântecele 

și dansurile noastre mulțumiri pentru dragostea cu care ne înconjoară. 

 

 

 

Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” 

 

Odată cu declanșarea epidemiei (devenită ulterior pandemie) de Covid-19, a fost nevoie de impunerea 

unor măsuri de distanțare fizică menită să reducă răspândirea virusului SARS-Cov-2, care provoacă 

această boală. Măsurile luate de Guvernul României din cauza pandemiei de Covid-19 au avut 

repercusiuni și asupra sectorului cultural. Pe 16 martie 2020 s-a instaurat starea de urgență care a fost 

prelungită cu încă o lună, din data de 14 aprilie 2020. 

 

În acest context, prioritatea muzeului a fost aceea de a identifica noi canale de promovare a ofertei, dar 

și de distribuție a produselor culturale, adică de a se conecta cu publicul la distanță.  

A avut loc o redefinire a rolului pe care l-au jucat platformele online în activitatea muzeului. Dacă înainte 

de pandemie erau utilizate, în special, pentru promovarea activităților muzeale, pentru a atrage 

vizitatorii, ulterior au fost folosite drept canale de distribuție a ofertei culturale pentru a fi consumată de 

către public.  

 

Ulterior, în urma Hotărârii nr. 24 din 14.05. 2020 privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel 

național și a măsurii de prevenire și control a infecțiilor, în contextul situației epidemiologice generate 

de virusul SARS-COV-2, Anexa Hotărârii nr. 24/14.05.2020 consemnează că sunt permise activitățile 

culturale derulate în spațiile special destinate, respectiv la nivelul muzeelor, bibliotecilor și a sălilor de 

expoziții, care se desfășoară cu respectarea măsurilor de prevenire și protecție. 

 

Astfel, începând din 16 mai 2020, Muzeul Județean Gorj “Alexandru Ștefulescu’’ și-a reluat activitatea 

cu publicul prin deschiderea tuturor obiectivelor. 

 

Pornind de la noile realități sanitare impuse ca urmare a instituirii stării de urgență, ulterior, de alertă, 

care persistă și astăzi, muzeele trebuie să-și regândească activitățile, dezvoltând, concomitent, proiecte 

offline și online. 

 

Totuși, muzeul, ca actor cultural important în cadrul unei comunități, trebuie să fie interesant și admirat 

pentru vizitatorii săi fizici, lucru care poate fi obținut prin diverse modificări ale politicilor expoziționale.   
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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, Strategia pentru cultură și patrimoniu național (2016-2022) și 

Stategia de dezvoltare a județului Gorj – 2021-2027. 

 

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. 

 

 I. Programul de cercetare ştiinţifică şi evidenţa patrimoniului cultural. 

Programul 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 

  Cercetările arheologice sistematice efectuate în aşezarea de la Hurezani, comuna 

Hurezani, judeţul Gorj. 

Responsabili: Radu Băjenaru, Institutul Naţional de Arheologie „Vasile Pârvan” Bucureşti; Dumitru 

Hortopan. 

 

Situl arheologic de la Hurezani a fost descoperit în anul 2018, cu prilejul unor lucrări de infrastructură 

ce au necesitat săpături preventive. A fost cercetată o suprafață de cca. 5000 mp., ocazie cu care s-au 

putut face observații amănunțite cu privire la structura, durata și complexitatea de locuire din cadrul 

acestui sit preistoric. S-a constatat că depunerea arheologică măsoară aprox. 1, 20 m grosime, fiind 

formată din cinci straturi suprapuse, dintre care trei aparțin epocii bronzului (cultura Verbicioara), iar 

următoarele două începutului epocii fierului (cultura Vârtop). Prin stratigrafie, structură și bogăția 

materialului arheologic, situl de la Hurezani devine unul dintre cele mai importante din preistoria zonei 

de sud-vest a României. 

 

De-a lungul anului 2021 Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” a desfăşurat în mai multe 

localităţi din cuprinsul arealului judeţului, activităţi de evaluare de teren, de diagnostic arheologic și 

cercetări arheologice preventive, reclamate de lucrări de exploatare a unor obiective de investiţii: 

exploatări agregate minerale, dezvoltarea rețelei de distribuție a gazelor naturale, cariere de piatră, 

construcţii locuinţe civile şi anexe, actualizări PUG, modernizare drumuri, canalizări, apă, iazuri 

piscicole etc. 

 

Astfel de activităţi au fost întreprinse la Bumbeşti-Jiu, Ioneşti, Novaci, Peștișani, Schela, Sâmbotin, 

Vladimir, Lainici, Dănești, Telești, Crasna. Licurici, Alimpești, Târgu-Jiu, Curtișoara, Tismana etc., 

nefiind recuperate materiale arheologice. 

 

I.2. Subproiectul – Evidenţa patrimoniului cultural mobil 
 Scop: Întocmirea documentelor de evidenţă a patrimoniului cultural mobil aflat în depozitul muzeului. 
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Proiecte realizate: 

 Introducerea în Registrul de evidență analitică a bunurilor culturale mobile a unui număr de 56 

obiecte din diferite domenii; 

  Introducerea în programul de evidenţă informatizată DOCPAT a unui număr de 1052 bunuri 

culturale existente în patrimoniul muzeului. 

Responsabili. Adina Cotorogea, Simona Voinescu, Delia Cochină, Luminiţa Dragomir, Valentin 

Pătraşcu, Daniela Pătrașcu, Dorina Cioplea-Văduva; 

 Înregistrarea în format digital a unui număr de 37 bunuri culturale din Registrul de evidenţă 

analitică a bunurilor culturale mobile. 

Responsabil: Maria Părăianu;  

 Întocmirea documentaţiei pentru evaluarea obiectelor intrate în patrimoniul muzeului prin 

cercetare, donaţie și achiziție. 

Responsabili: Nicoleta Troacă, Luminiţa Dragomir, Albinel Firescu. 

 

 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. 

Responsabili: Maria Părăianu, Mariana Bără, Adina Troacă. 

 Activităţi de conservare primară (desprăfuiri, perieri, aerisiri) a patrimoniului existent în 

expunere şi depozite. 

Responsabili: Maria Părăianu, Mariana Băra, Adina Troacă, Ionela Zgripcea, , Maria Cartianu, Doina 

Pană, Aurică Vulpe. 

 Lucrări de conservare primară în cadrul Muzeului Arhitecturii Populare din Gorj de la Curtişoara. 

Responsabili: Nicolae Hotoboc, Laurenţiu Pârcălabu, Cristinel Sanda, Damian Băra, Ion Cârciu, 

Constantin Nicolae Covrig, Viorel Ohima. 

 Efectuarea tratamentelor de dezinfecţie şi deratizare în expoziţiile şi depozitele muzeului. 

Responsabili:Mariana Băra, Maria Părăianu, Adina Troacă, Ionela Zgripcea, Doina Pană, Aurică Vulpe. 

 

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 a 3 piese de ceramică din patrimoniul muzeului 

Responsabil: Emilian Rădoescu. 

 Restaurarea a 5 piese textile din colecţia de etnografie. 
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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. 

 Tudor Vladimirescu- Bicentenar. Expoziție temporară de grafică. 

Data și locul: 21 ianuarie 2021, Muzeul de Istorie și Arheologie, str. Geneva nr. 8 

Responsabil: Dumitru Hortopan. 

 

•   24 ianuarie 1859 – Unirea Principatelor Dunărene. Expoziţie temporară fotodocumentară 

(online). 
Data şi locul: 23 ianuarie 2021, Muzeul de Istorie şi Arheologie, str. Geneva nr. 8  

Parteneri: Biblioteca Judeţeană „Christian Tell”, Serviciul  Judeţean Gorj al Arhivelor Naţionale.  

Responsabili: Maria Părăianu, Elena Firescu, Dumitru Hortopan. 

 

 Anul Nou Chinezesc. Expoziție temporară de fotografie (online). 

Data și locul: 11 februarie 2021, Muzeul de Istorie şi Arheologie, str. Geneva nr. 8  

Parteneri: Ambasada Republicii Populare Chineze la București. 

Responsabili: Alina Tița, Dumitru Hortopan. 

 

 Cultura Anului Nou Chinezesc. Expoziție temporară de fotografie (online). 
Data și locul: 17 februarie 2021, Muzeul de Istorie şi Arheologie, str. Geneva nr. 8 

Parteneri: Ambasada Republicii Populare Chineze la București. 

Responsabili: Alina Tița, Dumitru Hortopan. 

 

 Rodica Popescu. Expoziție.  
Data şi locul: 18 februarie 2021, Muzeul de Istorie şi Arheologie, str. Geneva nr. 8 

Responsabil: Dorina Cioplea-Văduva 

 

 Arta decorativă de Anul Nou Chinezesc. Expoziție digitală de fotografie. 

Data şi locul: 24 februarie 2021, site-ul muzeului, facebook 

Parteneri: Ambasada Republicii Populare Chineze la București 

Responsabil: Alina Tița, Adina Cotorogea 

 

 Cocoși. Expoziție temporară de pictură. 
Data şi locul: 18 martie 2021, Muzeul de Istorie şi Arheologie, strada Geneva nr.8 

Parteneri: Noul Scris Românesc, Uniunea Scriitorilor din România, Revista Mozaicul 

Responsabil: Dorina Cioplea-Văduva 

 

 Georgiana Gabriela Brandt. Expoziție temporară de pictură. 
Data şi locul: 30 martie 2021, Muzeul de Istorie şi Arheologie, strada Geneva nr.8 

Responsabil: Dorina Cioplea-Văduva 
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 Icoana, între semn și simbol. Expoziție temporară de artă religioasă. 
Data şi locul: 20 aprilie 2021, Muzeul de Istorie şi Arheologie, strada Geneva nr.8 

Responsabil: Dorina Cioplea-Văduva 

 

 Florin Hutium. Retrospectivă. Expoziție temporară de pictură. 
Data şi locul: 5 mai 2021, Muzeul de Istorie şi Arheologie, str. Geneva nr. 8. 

Responsabil: Dorina Cioplea-Văduva 

 

•    9 Mai - Ziua Independenței de Stat a României, Ziua Victoriei, Ziua Europei. Expoziție 

fotodocumentară temporară (online) 

Data și locul: 7 mai 2021, Muzeul de Istorie şi Arheologie, str. Geneva nr. 8. 

Responsabil: Adina Cotorogea. 

 

•    Tudor Vladimirescu și posteritatea Revoluției de la 1821. Expoziție temporară 

fotodocumentară. 

Data și locul: 26 mai 2021, Muzeul de Istorie şi Arheologie, str. Geneva nr. 8. 

Parteneri: Muzeul Olteniei Craiova, Serviciul Județean Gorj al Arhivelor Naționale, Serviciul Județean 

Mehedinți al Arhivelor Naționale. 

Responsabili: Dumitru Hortopan, Adina Cotorogea, Elena Firescu, Valentin Pătrașcu. 

 

•   Eradicarea sărăciei în China prin intermediul turismului. Expoziție temporară de fofografie 

(online) 

Data și locul: 7 iunie 2021, Muzeul de Istorie şi Arheologie, str. Geneva nr. 8. 

Parteneri:Ambasada Republicii Populare Chineze la București. 

Responsabili: Alina Tița, Adina Cotorogea. 

 

•  Vechiul drum al mătăsii. Regatul Kucha. Expoziție temporară de fofografie (online) 

Data și locul: 9 iunie 2021, Muzeul de Istorie şi Arheologie, str. Geneva nr. 8. 

Parteneri:Ambasada Republicii Populare Chineze la București. 

Responsabili: Alina Tița, Adina Cotorogea. 

 

•  Cele mai frumoase peisaje din China. Expoziție temporară de fofografie (online) 

Data și locul: 11 iunie 2021, Muzeul de Istorie şi Arheologie, str. Geneva nr. 8. 

Parteneri:Ambasada Republicii Populare Chineze la București. 

Responsabili: Alina Tița, Adina Cotorogea. 

 

•  Noaptea Muzeelor. Muzeul Nocturn. 
Data și locul: 12 iunie 2021, Muzeul de Istorie şi Arheologie, str. Geneva nr. 8, Muzeul de Artă, strada 

Traian nr. 2, Muzeul de Literatură “Tudor Arghezi” din Târgu Cărbunești. 

Responsabili: personalul de specialitate al muzeului. 

 

•  Portretul. Expoziție temporară de arte vizuale. 

Data și locul: 12 iunie 2021, Muzeul de Istorie şi Arheologie, str. Geneva nr. 8, 

Parteneri: Universitatea Constantin Brâncuși din Târgu-Jiu  

Responsabil: Dorina Cioplea-Văduva. 

 

•  Artă plastică contemporană din România. Ediția I-a. Expoziție de arte vizuale. 

Data și locul: 29 iulie 2021, Muzeul de Istorie şi Arheologie, str. Geneva nr. 8 

Parteneri: U.A.P.R., Primăria Municipiului Hunedoara. 

Responsabil: Dorina Cioplea-Văduva. 
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•  Porți (din) spre sine. Nicoleta Cărare. Lăcrămioara Nemeș. Expoziție temporară de pictură. 
Data și locul: 3 august 2021, Muzeul de Istorie şi Arheologie, str. Geneva nr. 8 

Parteneri: U.A.P.R. 

Responsabil: Dorina Cioplea-Văduva. 

 

•  Tribut regal adus armoniei dintre om și natură – Grădini și palate imperiale din China. Expoziție 

temporară de fotografie (online). 
Data și locul: 21 septembrie 2021, Muzeul de Istorie şi Arheologie, str. Geneva nr. 8 

Parteneri: Ambasada Republicii Populare Chineze din România 

Responsabil: Alina Tița, Adina Cotorogea. 

 

•  Floarea speranței. Mihai Gîrcu. Expoziție temporară de pictură. 
Data și locul: 23 septembrie 2021, Muzeul de Istorie şi Arheologie, str. Geneva nr. 8 

Responsabil: Dumitru Hortopan. 

 

•  Sabia Revoluției. Bicentenarul Revoluței lui Tudor. Expoziție temporară fotodocumentară. 

Data și locul: 28 septembrie 2021, Muzeul de Istorie şi Arheologie, str. Geneva nr. 8 

Parteneri: ROTARY CLUB Târgu-Jiu, A.D.E.R., www.târgujiuodinioară.ro etc. 

Responsabil: Dumitru Hortopan, Elena Firescu. 

 

•  Regenerare urbana, artă, arhitectură, urbanism. Expoziție temporară de fotografie. 

Data și locul: 4 octombrie 2021, Muzeul de Istorie şi Arheologie, str. Geneva nr. 8. 

Parteneri: Ordinul Arhitecților din România, filiala teritorială Oltenia. 

Responsabil: Dumitru Hortopan. 

 

•  1 Decembrie, Ziua Națională a României. Expoziție temporară fotodocumentară. 
Data și locul: 26 noiembrie 2021, Muzeul de Istorie şi Arheologie, str. Geneva nr. 8. 

Responsabil: Titus Zamfiroiu, Elena Firescu, Adina Cotorogea. 

 

•  Decembrie ’89 la Târgu-Jiu. Expoziție temporară de fotografie. 

Data și locul: 16 decembrie 2021, Muzeul de Istorie şi Arheologie, str. Geneva nr. 8. 

Responsabil: Titus Zamfiroiu. 

 

III.1.2. Subproiectul – simpozioane, evocări, aniversări, comemorări, lansări de carte la 

sediul instituției. 

 Ecaterina Teodoroiu în memoria gorjenilor. Evocare istorică. 
Data şi locul: 14 ianuarie 2021, Casa memorială „Ecaterina Teodoroiu” din Târgu-Jiu. 

Parteneri: Serviciul Judeţean Gorj al Arhivelor Naţionale, Biblioteca Judeţeană „Christian Tell”. 

Responsabil: Valentin Pătrașcu 

 

 Dumitru Hortopan, Grigore Haidău - Tudor Vladimirescu, Ed. Măiastra, Târgu-Jiu, 2021. 

Lansare de album de grafică. 
Data şi locul: 21 ianuarie 2021, Muzeul de Istorie şi Arheologie, str. Geneva nr. 8. 

Responsabil: Dumitru Hortopan, Livian Rădoescu. 

 

 Marius Ghica- Cosmopolis. Eseuri și tălmăciri despre noi și viața în Cetate, Ed. Aius, 

Craiova, 2020. Lansare de carte. 
Data şi locul: 18 martie 2021, Muzeul de Istorie şi Arheologie, str. Geneva nr. 8. 

Parteneri:Editura Aius, revista Mozaic,  

Responsabil: Dorina Cioplea-Văduva. 

http://www.târgujiuodinioară.ro/
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 Epoca bronzului în Oltenia. Repere arheologice din România. Ediția a IX-a. Simpozion 

național de arheologie. 
Data şi locul: 13-15 mai 2021, Muzeul de Istorie şi Arheologie, str. Geneva nr. 8. 

Responsabil: Dumitru Hortopan, Adina Cotorogea. 

 

 Gorjul, vatră de istorie românească. Ediția a XXXV-a. Bicentenarul revoluției lui Tudor 

Vladimirescu. Simpozion național de istorie. 
Data şi locul: 26-27 mai 2021, Muzeul de istorie și arheologie, str., Geneva nr. 8, Casa memorială „Tudor 

Vladimirescu”, Vladimir 

Responsabil: Livian Rădoescu, Titus Zamfiroiu 

 

 Tudor Arghezi – poetul şi apicultorul. Lansarea revistei Albinuşa, nr. 8 
Data şi locul: 10 iunie 2021, Muzeul de Literatură „Tudor Arghezi”, Tg-Cărbuneşti 

Responsabil: Eugenia Firescu 

 

 Graves, Cenotaphs and Votive Deposits of Weapons in Europe- Bronze and Iron Ages. 20 th 

International Colloquium of Funerary Archaeology.  
Data şi locul: 7-10 octombrie 2021, Muzeul de Istorie și Arheologie, str., Geneva nr. 8. 

Parteneri: UISPP 30 th commission  

Responsabil: Dumitru Hortopan, Livian Rădoescu. 

 

 Gheorghe Gorun- Între Scila și Caribda, vol. I, Ed. Universitaria Craiova, 2021. Lansare de 

carte. 
 Data şi locul: 12 octombrie 2021, Muzeul de Istorie și Arheologie, str. Geneva nr. 8. 

Responsabil: Dumitru Hortopan. 

 

 Sat și stat. De la entitate spirituală la realitate politico-socială. Simpozion național de 

etnografie. Ediția a IX-a. 
Data şi locul: 21-24 octombrie 2021, Muzeul de Istorie și Arheologie, str. Geneva nr. 8. 

Responsabil: Firescu Albinel. 

 

 Dumitru Valentin Pătrașcu, Daniela Liliana Pătrașcu, Bicentenarul Revoluției de la 1821. 

Tudor Vladimirescu și familia sa în colecția de documente a Muzeului Județean Gorj, Ed. 

Măiastra, Târgu-Jiu, 2021. Lansare de carte. 
Data şi locul: 17 decembrie 2021, Muzeul Județean de Etnografie și al Regimentului de Graniță 

Caransebeș. 

Parteneri: Cercul Militar & Garnizoana Caransebeș, Asociația Cadrelor Militare Femei în Rezervă și 

Retragere Slt. „Ecaterina Teodoroiu”, București. 

Responsabili: Dumitru Valentin Pătrașcu, Liliana Pătrașcu. 

 

III.1.3. Proiecte metamuzeale 

 Gorj Aero Show. Expoziții. Simulatoare de zbor. Salt cu parașuta in tandem. Acrobații. Zbor 

cu balonul cu aer cald. Concert 
Data şi locul: 28 august 2021, fostul aerodrom Stănești, jud. Gorj. 

Oraganizatori: Muzeul Județean Gorj, Primăria Comunei Stănești, Gorj 

Parteneri: Asociația Excelsior pentru Excelență în Educație, Aeroclubul Român 

Responsabil: Dumitru Hortopan. 

 

III.1.4. Proiecte de pedagogie muzeală. 

 Drumul Muzelor. Atelier de creație.  
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Data şi locul: 18 februarie 2021, Muzeul de Istorie și Arheologie, str. Geneva nr. 8. 

Parteneri: Liceul de Arte Constantin Brăiloiu, Târgu-Jiu. 

Responsabil: Dorina Cioplea-Văduva. 

 

 Școala de vară TOTUȘI. Aventuri lirice, intenționalitate/intuiție. Spirit creator. 

Data şi locul: 1-2 iulie 2021, Muzeul Arhitecturii Populare din Gorj, Curtișoara. 

Parteneri: Colegiul Național “Tudor Vladimirescu”, Târgu-Jiu. 

Responsabil: Dorina Cioplea-Văduva. 

  

III.1.5. Proiecte proprii realizate în cadrul programelor în afara sediului instituţiei. 

•  Tudor Vladimirescu și posteritatea Revoluției de la 1821. 

Data şi locul: 31 martie 2021, Muzeul Olteniei, Craiova 

Parteneri: Muzeul Olteniei Craiova, Serviciul Județean al Arhivelor Naționale Gorj, Serviciul Județean 

al Arhivelor Naționale Mehedinți 

Responsabil: Dumitru Hortopan, Elena Firescu 

 

•  Tudor Vladimirescu, erou al renașterii naționale. Expoziție stradală temporară.  

Data şi locul: 8 iunie 2021, Aleea Celebrităților, Târgu-Jiu 

Parteneri: Muzeul județean Argeș, Muzeul Golești, Muzeul Olteniei Craiova etc. 

Responsabil: Dumitru Hortopan, Elena Firescu, Adrian Catană. 

 

•  Iosif Keber. Expoziție temporară de pictură. 

Data şi locul: 30 iulie 2021, Palatul Culturii „Teodor Costescu”, Drobeta Turnu-Severin. 

Parteneri: Palatul Culturii „Teodor Costescu”, Drobeta Turnu-Severin 

Responsabil: Dorina Cioplea-Văduva 

 

•  Bicentenar Tudor Vladimirescu. Expoziție temporară fotodocumentară. 

Data şi locul: 17 decembrie 2021, Muzeul Județean de Etnografie și al Regimentului de Graniță 

Caransebeș. 

Responsabil: Dumitru Pătrașcu 

 

III.1.6. Participare la festivaluri, târguri, simpozioane, conferinţe etc. 

În anul 2021 muzeul a avut următoarele participări: 

 Simpozionul național cu participare internațională de comunicări online „Bicentenarul revoluției 

conduse de Tudor Vladimirescu”, Institutul de Cercetări Socio-Umane C.S. Nicolescu-Plopșor, Craiova, 

14-15 mai 2021 (Dumitru Pătrașcu) 

 Simpozionul dedicat Bicentenarulul Revoluției de la 1821, Târgu-Jiu, 9 iunie 2021 (Dumitru 

Pătrașcu) 

 Simpozionul național „ Porți deschise către civilizații. Tomis-Consatnța; MMXXI, Constanța 26-

29 august 2021 (Valentin Pătrașcu, Liliana Pătrașcu) – online 

 Sesiunea națională de comunicări științifice  „Acta Moldaviae Meridionalis”, Vaslui, 23-24 

septembrie 2021 (Valentin Pătrașcu, Liliana Pătrașcu) -online  

 Conferința națională „Oltenia- interferențe culturale”, ediția a X-a, Craiova, 10-12 nov. 2021, 

online. 

 Sesiunea internațională de comunicări  șțiințifice „Pontica”, ediția LIV, Constanța, 17-19 

noiembrie 2021 „Oltenia- interferențe culturale”, (Valentin Pătrașcu). 

 

III.1.7. Proiecte ca partener. 

 Feminitatea în modă. Îmbrăcămintea femeilor înn secolul al XIX-lea. Expoziție temporară 

fotodocumentară. 
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Data şi locul: 4 martie 2021, Muzeul de Istorie şi Arheologie, str. Geneva nr. 8 

Iniţiator: Muzeul Memorial ”Nicolae Bălcescu”, Vâlcea. 

Parteneri: Teatrul Anton Pann, Muzeul Național al Viticulturii și Pomiculturii, Golești, Muzeul Județean 

Gorj. 

Responsabil: Dumitru Hortopan. 

 

• Constantin Piliuță. Culoare de zenit. Expoziție temporară de pictură.  

Data şi locul: 16 septembrie 2021, Palatul Dacia-România, București, Pavilionul Central 

Iniţiator: ART Safari, Ministerul Culturii. 

Parteneri: Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” etc. 

Responsabil: Dumitru Hortopan 

 

• Tezaure arheologice din România. Rădăcini dacice și romane. Expoziție de arheologie. 

Data şi locul: 1 octombrie 2021, Muzeul Național de Arheologie din Madrid, Spania. 

Iniţiator: Muzeul Naționl de Istorie a României. 

Parteneri: Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” etc.  

Responsabil: Dumitru Hortopan, Livian Rădoescu 

 

În anul 2021 muzeul a desfăşurat programe şi proiecte culturale care s-au armonizat, în chip firesc, cu 

funcţiile principale ale instituţiei. 

 

Programul de cercetare ştiinţifică şi evidenţa patrimoniului cultural a avut ca obiective dezvoltarea 

şi evidenţa patrimoniului şi promovarea valorilor istorice ale judeţului Gorj, inserarea acestora în 

literatura de specialitate, internă şi externă. În cadrul acestui program s-au desfăşurat mai multe proiecte 

care au avut ca scop întocmirea  riguroasă a unor activităţi care să prezinte într-o succesiune culturală şi 

cronologică evoluţia comunităţii umane sesizate arheologic pe teritoriul judeţului Gorj, începând cu 

epoca bronzului şi până în epoca contemporană. 

 

Astfel, au debutat cercetările arheologice sistematice în așezarea de la Hurezani, care prin stratigrafie, 

structură și bogăția materialului arheologic devine unul dintre cele mai importante situri pentru preistoria 

zonei de sud-vest a României. 

 

Evaluările de teren, diagnosticele, supravegherile arheologice și cercetările preventive efectuate de către 

muzeu, chiar dacă nu au evidențiat un potențial arheologic sau semnificativ, au avut rolul de a completa 

substanțial veniturile instituției, afectate în mod dramatic de perpetuarea sub diverse forma a virusului 

COVID-19. 

 

În acelaşi timp, s-a urmărit întocmirea documentelor de evidenţă a patrimoniului cultural existent sau 

îmbogăţit în urma activităţilor de cercetare, donație și achiziție.  

 

În anul 2021 au fost întocmite 1052 fişe analitice de evidenţă şi introduse în programul DOCPAT.  

 

De asemenea, în Registrul informatizat pentru evidenţa analitică a bunurilor culturale au fost introduse 

37 de obiecte de arheologie şi istorie. 

 

Au fost inventariate un număr de 56 bunuri culturale. 

 

Programul de Conservare şi restaurare a 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 conform cu normele de conservare. 
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Astfel, s-au realizat lucrări de conservare primară la Muzeul Arhitecturii Populare din Gorj de la 

Curtişoara și la Casa Cartianu. 

 

S-au desfăşurat desprăfuiri, aerisiri, perieri a patrimoniului existent în expunere şi depozite şi s-au aplicat 

tratamente de dezinsecţie şi deratizare. 

 

Restaurarea patrimoniului muzeal a avut drept scop aplicarea de tratamente menite să asigure o 

rezistenţă îndelungată a bunului cultural astfel încât să-şi păstreze funcţionalitatea. 

Astfel, s-au efectuat lucrări de restaurare primară aplicate materialelor arheologice, descoperite în urma 

cercetărilor arheologice. 

 

De asemenea, au fost restaurate piese din ceramică şi material textil. 

 

Programul Valorificarea patrimoniului muzeal s-a derulat sub forma unor proiecte ale căror obiective 

au fost atragere unui public cât mai numeros şi diversificat prin organizarea de expoziţii, simpozioane, 

aniversări, evocări, etc. în cadrul muzeului, în judeţ, dar şi în afara Gorjului, iar, pe de altă parte s-a 

urmărit integrarea activităţii instituţiei în sfera preocupărilor comunităţii gorjene. 

 

Programele metamuzeale au urmărit organizarea de spectacole aviatice, concerte etc., având drept scop 

diversificarea ofertei culturale, atragerea unui public cât mai numeros şi creşterea vizibilităţii instituţiei. 

 

Programul de cercetare sociologică a urmărit completarea de chestionare care au privit expoziţiile de 

bază în vederea creionării profilului vizitatorului şi îmbunătăţirii activităţii instituţiei. 

 

Totodată, în anul 2019, Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” a obţinut finanţare pentru 

proiectul: Muzeul Învăţării Active prin programul Erasmus+, Acţiunea Cheie 1 – Educaţia Adulţilor care 

urmăreşte: creşterea competenţelor profesionale ale personalului muzeal, dobândirea de noi idei şi 

tehnici pentru îmbunătăţirea programelor pe care muzeul le oferă publicului, stimularea cetăţeniei active, 

integrarea în activităţile muzeului a tehnologiei moderne etc. 

 

Din cauza pandemiei de Covid-19, a cărei dată de finalizare este incertă, muzeul a solicitat în anul 2020 

prelungirea proiectului cu 12 luni. 

 

În perioada 25-30 august 2021, 4(patru) specialiști ai muzeului au participat la Limassol, Cipru, la cursul 

„Practici comportamentale și cognitive în domeniul educației muzeale- activități cu adulți”. Cursul a 

constat în prelegeri teoretice și vizite de studiu la muzee. 

 

Ulterior, datorită perpetuării pandemiei de Covid-19, proiectul a fost prelungit cu încă 6 luni până la 31 

august 2022. 

 

Programul editorial a vizat continuarea publicării anuarului muzelui Litua. Studii și cercetări.,a altor 

volume științifice sau artistice care să marcheze Bicentenarul Revoluției lui Tudor Vladimirescu, dar și 

editarea de materiale de promovare a identității vizuale a muzeului. 

 

Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” îşi desfăşoară activitatea având ca fundament 

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare întocmit în baza Legii 311/2013 a Muzeelor şi colecţiilor 

publice cu modificările ulterioare, a altor ordine şi norme specifice muzeului şi a Regulamentului de 

Ordine Interioară. 
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Prin adresa nr. 822/28.04.2021 s-a transmis Consiliului Județean Gorj ca Muzeul Județean Gorj va iniția 

procedura de ocupare prin concurs a trei posturi contractuale de execuție vacante, respectiv: 

- un post corespunzător funcției contractuale de execuție de muzeograf, gradul profesional IA, 

din cadrul secției de Istorie și Arheologie;  

- un post corespunzător funcției contractuale de execuție de supraveghetor, treapta profesională 

I, din cadrul compartimentului administrativ; 

- un post corespunzător funcției contractuale de execuție de muncitor calificat, treapta 

profesională I, din cadrul compartimentului administrativ. 

 

În urma organizării și desfășurării concursurilor pe parcursul anului 2021 au fost ocupate posturile de 

muncitor calificat și supraveghetor. În anul 2021 s-a modificat la inițiativa managerului Statul de funcții 

al muzeului. 

 

În baza adresei nr. 187/23.09.2021 înaintată Consiliului Județean Gorj s-a solicitat modificarea Statului 

de funcții al Muzeului Județean Gorj, după cum urmează:  

- transformarea postului corespunzător funcției contractuale de execuție, perioadă nedeterminată, 

de muzeograf, studii superioare gradul profesional IA, în muzeograf, studii superioare gradul profesional 

II, la Secție de Istorie și Arheologie. 

 

Modificarea propusă s-a realizat cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobate, iar sumele aferente 

drepturilor salariale sunt prevăzuteîn bugetul aprobat pentru anul 2021, cu respectarea încadrării în 

plafonul cheltuielilor de personal. 

 

Modificarea Statului de funcții al muzeului a fost aprobată prin Hotărârea nr. 150/29.09.2021 a 

Consiliului Județean Gorj. 

 

Pentru a asigura buna desfășurare a activității muzeului, au fost dispuse o serie de reglementări prin acte 

normative (dispoziții interne) 

 

În anul 2021, la solicitarea managerului Muzeului Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” Consiliul 

Judeţean Gorj a modificat Statul de funcţii al instituţiei prin transformarea unor posturi conform celor 

relatate anterior. 

 

Modificările propuse s-au realizat cu încadrarea în numărul de posturi aprobate, iar sumele aferente 

drepturilor salariale au fost prevăzute în bugetul pentru anul 2021, cu respectarea încadrării în plafonul 

cheltuielilor de personal. 

 

De asemenea, au fost înaintate Consiliului Județean Gorj fundamentările pentru stabilirea taxelor de 

vizitare, filmare, utilizare temporară a spațiilor etc. pentru următorul an fiscal. 

 

S-a solicitat Consiliului Județean Gorj propunerea de repartizare anuală și pe trimestre a bugetului, 

virările de credite bugetare, după caz, rectificările bugetare. 

 

Conform art. 12, alin. 1 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare managementul instituţiei este 

asigurat de un director (manager). 

 

În cadrul muzeului se organizează şi funcţionează un Consiliu de administraţie ca organ deliberativ de 

conducere. 
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În anul 2021, Consiliul de administraţie a avut 4 (patru) întruniri, luându-se măsuri pentru desfăşurarea 

normală şi eficientă a activităţii instituţiei. Acestea au vizat componența comisiilor, activitatea editorială, 

stabilirea preţurilor de vânzare a unor materiale de promovare, achiziţionarea de materiale pentru 

reparaţii curente, activitatea consignaţiei etc. 

 

Tot în cadrul muzeului se organizează şi funcţionează un Consiliu Ştiinţific cu rol consultativ în 

domeniul cercetării ştiinţifice, organizării sau structurării serviciilor, colecţiilor muzeale şi activităţii 

culturale. 

 

În anul 2021, Consiliul ştiinţific s-a întrunit o singură dată, asigurându-se cadrul firesc de dezvoltare a 

strategiei culturale a muzeului. 

 

Astfel, s-au aprobat planurile de activitate pe anul 2021, Agenda culturală pentru anul 2022, s-au 

recenzat studiile care au fost publicate în revista Litua. Studii și cercetări, nr. XXIII, planul editorial 

pentru 2021etc. Comisiile s-au reunit ori de câte ori a fost nevoie. 

 

Pe parcursul anului 2021 managementul muzeului a vizat soluţionarea următoarelor probleme: 

 Reparaţii curente (gletuiri, vopsiri) la pereţii sălilor de expoziţii temporare din cadrul Muzeului 

de Istorie şi Arheologie; 

 Îmbunătăţirea expoziţiei de bază la Muzeul Arhitecturii Populare din Gorj de la Curtișoara; 

 Reparaţii curente la Casa Cartianu, sat Cartiu, comuna Turcineşti; 

 Reparaţii curente la obiectele de arhitectură vernaculară (locuinţe, podețe şi pivnițe) din cadrul 

Muzeului Arhitecturii Populare din Gorj de la Curtişoara (casa de la Baia de Fier; conacul de plai și 

șoprul de la Bumbești-Jiu, casa de la Bălănești); 

 Reparaţii curente la împrejmuirea casei memoriale „Maria Lătărețu”, din Bălcești;  

 Reparații curente la Muzeul de Artă, str. Traian, nr. 2. 

 Reparații capitale la Casa memorială Ion Popescu-Voitești, comuna Bălănești. 

 

În intervalul temporal 08-09 martie 2021 s-a efectuat controlul privind apărarea împotriva incendiilor și 

protecția civilă de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Lt. col. Dumitru Petrescu” al județului 

Gorj. 

 

Conform procesului verbal de control încheiat în data de 9 martie 2021, au fost consemnate câteva 

constatări care în marea lor majoritate au fost remediate. 

 

De asemenea, conform adresei nr. 21659/SIS/08.12.2021, primită de la Agenția Județeană pentru Plăți 

și Inspecție Socială Gorj, s-a prelungit termenul de realizare a măsurilor dispuse în procesul verbal de 

control nr. 13097/26.07.2019. 

 

 1. Analiza datelor financiare din proiectul de management corelat cu bilanţul contabil al 

perioadei raportate (2021): 

          - mii lei - 

Nr. 

crt. 

CATEGORII PROGRAMAT(Buget 

final) 

Lei  

REALIZAT 

Lei 

1. Venituri proprii 206,33 204,39 

2.  Subvenţii 4422,60 4211,31 

3. Transferuri din fonduri externe nerambursabile         -      - 

4. Cheltuieli de întreţinere şi pentru realizarea 

programului anual (bunuri şi servicii) 

1457,03 1451,46 
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5. Cheltuieli de personal (inclusiv sume aferente 

persoanelor cu handicap neîncadrate) 

2896 2891,74 

6. Cheltuieli din fonduri externe nerambursabile          -    - 

7. Cheltuieli de capital: investiţii 75,80 72,50 

8. Cheltuieli pentru reparaţii capitale - - 

 

 2. Evoluţia valorii indicatorilor de performanţă în perioada raportată, conform criteriilor 

de performanţă ale instituţiei din următorul tabel: 

Nr. 

crt. 

Indicatori de performanţă Perioada evaluată 2021 

Realizat 

1. Cheltuieli pe beneficiar (subvenţie + venituri – 

cheltuieli de capital)/ nr. de beneficiari (lei) 

17,27 

2. Fonduri nerambursabile (mii lei)    - 

3. Număr de activităţi educaţionale 43 

4. Număr de apariţii media (fără comunicate de presă) 112 

5. Număr de beneficiari neplătitori 9828 

6. Număr de beneficiari plătitori 15.316 

7. Număr de expoziţii/Număr de reprezentaţii/frecvenţă 

media zilnică 

31 

8. Număr de proiecte/acţiuni culturale 43 

9. Venituri proprii din activitatea de bază (lei) 120.590,40 

10. Venituri proprii din alte activităţi (lei) 83.799,60 

 

 Tabelul managementului  economico-financiar  pentru anul 2021 

  

Nr. 

crt. 
Bugetul de venituri şi cheltuieli 

Anul 2021 

-mii lei- 

1. Bugetul de venituri, din care: 4415,70 

 

-    venituri proprii/alte surse atrase 204,39 

-    alocaţii bugetare 4211,31 

-    fonduri europene nerambursabile 15,66 

2. Cheltuieli de întreținere, din care: 4415,70 

 

-  cheltuieli de personal (inclusiv sume aferente pers. cu handicap 

neîncadrate) 
2891,74 

-     bunuri şi servicii 1451,46 

Cheltuieli de dezvoltare, din care:  

- proiecte cu finanţări din fonduri europene 15,66 

- cheltuieli de capital:investiţii 72,50 

3. 
Gradul de acoperire din venituri proprii a cheltuielilor instituţiei (%) din 

care: 
4,63% 

 

- venituri proprii realizate din activitatea de bază 2,73% 

-     venituri proprii realizate din alte activităţi 1,90% 

-     venituri realizate din prestări de servicii culturale - 

4. Ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor (%) 65,49% 

5. Ponderea cheltuielilor de capital din bugetul total (%) 1,64% 
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6. Gradul de acoperire a salariilor din alocaţii bugetare (%) 100% 

7. Cheltuieli pe beneficiar din care: 1451,46 

 
- din credite bugetare 1278,46 

-     din venituri proprii/alte surse atrase 173,00 

 

Criteriile de performanţă realizate în anul 2021:  

 

1. Cheltuieli pe beneficiar, din care: 

a) din alocații bugetare 1278,46 lei; 

b) din surse atrase 173,00 lei;  

 

2. Gradul de acoperire din venituri proprii a cheltuielilor instituţiei – minim 4,63 % 

 

3. Ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor – 65,49%; 

 

4. Gradul de acoperire a cheltuielilor de personal din subvenţie  -  100 %; 

 

5. Ponderea cheltuielilor cu bunuri şi servicii din totalul cheltuielilor - maxim 32,87 %; 

 

6. Gradul de acoperire a cheltuielilor cu bunuri şi servicii din subvenţie  -  88,08 %, 

 

7. Proiecte proprii realizate în cadrul programelor/agendelor de cultură (lansări de carte, evocări, 

expoziţii, târguri, cercetări, studii, vernisaje, aniversări/comemorări a unor mari personalităţi, activităţi 

de recunoaştere a localităţilor cu istorii vechi şi autentice de artă, cultură şi educaţie, de recunoaştere şi 

premiere a meritelor şi contribuţiei majore a unităţilor administrativ-teritoriale şi a altor instituţii, 

organisme şi entităţi, în revigorarea şi dezvoltarea actului cultural şi creşterea gradului de atracţie, interes 

şi preocupare a beneficiarilor pentru domeniul specific de  activitate al instituţiei de  muzeu şi/sau 

activităţii cultural educative în general etc.), din care:   

 a) la sediu - minim  39 

       b) în afara sediului  - minim 4           

8. Numărul beneficiarilor (spectatori, vizitatori – număr reprezentat de cifrele înregistrate în evidenţele 

analitice/contabile ale instituţiei, indiferent de categoria de bilete – preţ întreg, redus, profesional, 

onorific etc.), din care: 

a) la sediu –15.316 

                 b) în  proiecte –  8736 

                 c) beneficiari din categoria de vârstă cuprinsă între 0 - 14 ani –  3325 

          

         9. Participări la festivaluri, gale, concursuri, saloane, târguri, alte evenimente organizate etc. – 11  ;  

         

         10. Proiecte realizate ca partener/coproducător – 4; 

 

11. Iniţieri de proiecte cu finanţare nerambursabilă, în vederea completării efortului financiar din alocaţii 

bugetare (fonduri europene, fonduri guvernamentale, donaţii, sponsorizări, alte fonduri nerambursabile) 

–  1; 

     

12. Proiecte în curs de implementare sau realizate cu cel puţin 50% din venituri proprii, inclusiv donaţii 

şi sponsorizări  
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Sumele corespunzătoare acestor venituri proprii vor fi solicitate distinct Consiliului Judeţean, din 

bugetul anual propriu al judeţului, cu justificarea sumelor reprezentând încasări realizate din activitatea  

muzeului;  

           

          13. Realizarea unor studii vizând cunoaşterea categoriilor de beneficiari – minim 1 studiu: 1 

 

14. Suport informaţional pentru realizarea de materiale şi filme documentare privind istoricul Muzeului 

Județean Gorj, locale situate pe raza administrativ-teritorială a judeţului Gorj – 2;  

 

15. Parteneriate active cu unităţile administrativ-teritoriale de pe raza judeţului Gorj pentru coordonarea 

şi promovarea activităţii specifice la nivel local –  3;  

 

16. Realizarea de chestionare privind modul de percepere şi asimilare a informaţiilor oferite populaţiei 

judeţului Gorj de către Muzeul Județean Gorj –  2;  

 

17.  Prelucrarea pe suport electronic a unui număr de bunuri culturale  -  1108; 

 

18. Asigurarea stării de echilibru economic la nivelul instituţiei – limita procentuală minimă este: buget 

realizat/buget planificat  100%. 

 

Misiunea Muzeului Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” este aceea de a colecţiona, conserva, cerceta, 

restaura şi prezenta publicului realităţi ale istoriei, mărturii materiale şi spirituale ale existenţei şi 

evoluţiei comunităţilor umane, în special din arealul Gorjului, folosind ca modalitate de expresie 

patrimoniul muzeal pe care îl deţine şi îl expune (permanent sau temporar) în scopul cunoaşterii, educării 

şi recreării. 

 

Mesajul pe care îl are instituţia este următorul: Priveşte în trecut! Cunoaşte identitatea locală, cultura 

şi civilizaţia acestor locuri. 

 

 

 

 

 

Vicepreședinte, 

Gheorghe Nichifor 


