CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ
Nr. 12434/2020

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2019
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 Artă 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 2019, Consiliul Județean Gorj s-a întrunit în 18 de ședințe; 12 ședințe
ordinare și 6 extraordinare, adopându-se 169 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 Artă 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 2019, sub
îndrumarea subsemnatului
„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.
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, handmade, inclusiv realizarea de obiecte decorative sau utilitare din materiale reciclabile),
activități de art-terapie pentru persoanele aparținând grupurilor vulnerabile.
Bugetul total al proiectului ”Conservarea, restaurarea și valorificarea turistică și
culturală a casei memoriale Iosif Keber” este de 2.573.918,39 lei (inclusiv TVA),
respectiv:
1.738.303,29 lei finanțare nerambursabilă;
835.615,10 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;
35.475,52 lei (inclusiv TVA) - contribuția U.A.T.-Județul Gorj la cheltuieli eligibile
(reprezentând 2%).
Pe parcursul anului 2019 au fost înregistrate cheltuieli în sumă de 61.808,54.
Cheltuielile totale pe anul 2019, au fost în sumă de – 61.808,54 lei, din care:
Contribuția proprie a Consiliului Județean Gorj – 1.222,50 lei;
Contribuția de la bugetul de stat – 5.465,10 lei;
Contribuția din finanțare externă nerambursabilă – 37.896,39 lei;
Cheltuieli neeligibile – 17.224,55 lei.
Veniturile încasate conform cererii de rambursare au fost în sumă de – 40.607,27
lei, din care: Venituri din cofinanţarea de la buget aferentă programelor/proiectelor
finanţate din fonduri externe nerambursabile (contul 778) – 5.386,68 lei; Finanţare din
fonduri externe nerambursabile (contul 775) – 35.220,59 lei.
”OPTIMIZAREA PERFORMANȚEI SISTEMELOR INTERNE
MANAGERIALE”

Proiectul ”Optimizarea performanței sistemelor interne manageriale”, codul
MySMIS 120638 a fost finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate
Administrativă (POCA), Axa Prioritară 2 - Administrație publică și sistem judiciar
accesibile si transparente, Operațiunea - Introducerea de
sisteme și standarde comune în administrația publică
locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari
în concordanță cu SCAP.
Proiectul a fost implementat în baza contractului de
finanțare nr. 59 din 14.02.2018, semnat între Ministerul
Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și
Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de
Management pentru Programul Operațional Capacitate
Administrativă și Județul Gorj, în calitate de Beneficiar.
Obiectivul general al proiectului a vizat optimizarea
și eficientizarea proceselor orientate către cetățeni, în
concordanță
cu Strategia
pentru
Consolidarea
Administrației Publice, prin introducerea sistemelor comune de calitate și performanță,
în cadrul Consiliului Județean Gorj și a 4 instituții subordonate.
Obiectivele specifice au vizat:
- Obiectiv specific 1 - Implementarea unui sistem unitar de management al calității și
performanței (în conformitate cu Planul de acțiune pentru prioritizarea și etapizarea
implementării managementului calității) la nivelul Consiliului Județean Gorj și a 4
instituții subordonate;
- Obiectiv specific 2 - Dezvoltarea abilităților unui număr de 55 participanți din cadrul
Consiliului Județean Gorj și 4 instituții publice subordonate în domeniile: implementării
sistemelor de management al calității (CAF, ISO), control managerial intern.
Caracterul inovator al proiectului a fost reprezentat de faptul că a realizat transferul
de cunoștințe în domeniul implementării instrumentelor de management al calității, de la
nivel județean (prin intermediul persoanelor instruite), spre ceilalți angajați ai Consiliului
Județean Gorj și ai instituțiilor publice subordonate.
Prin activitățile desfășurate în cadrul proiectului, pe o perioadă de 16 luni, a fost realizată
dezvoltarea abilităților personalului de conducere și execuție, funcționari publici și
contractuali, indiferent de vârstă, sex, origine etnică, apartenența religioasă, orientarea
sexuală, existența unei dizabilități sau a unei boli ce poartă un stigmat social, de a utiliza
metode, tehnici și proceduri caracteristice, în vederea susținerii unui management
performant prin introducerea de sisteme și standarde comune ce optimizează procesele
orientate către beneficiari.
Acest lucru a fost realizat prin:
- utilizarea sistemelor integrate de calitate (Cadrul comun de autoevaluare a modului de
funcționare a instituțiilor publice – CAF, ISO 9001:2015), în cadrul Consiliului Județean
Gorj și instituțiilor publice subordonate;
- dezvoltarea abilitaților, pentru un număr de 20 persoane din cadrul Consiliului Județean
Gorj și instituțiilor publice subordonate, în vederea implementării și utilizării Cadrului
comun de autoevaluare a modului de funcționare a instituțiilor publice – CAF;
- dezvoltarea abilităților, pentru un număr de 20 persoane din cadrul Consiliului Județean
Gorj și instituțiilor publice subordonate, pentru identificarea unor modalități practice de

implementare a sistemului de control managerial intern în concordanță cu legislația
specifică și ISO 9001;
- dezvoltarea abilităților, pentru un număr de 15 persoane din cadrul Consiliului Județean
Gorj și instituțiile publice subordonate, pentru a-și dezvolta abilitați de auditori calitate.
Implementarea CAF în U.A.T.-Județul Gorj și 4 instituții publice subordonate, a
asigurat derularea unui exercițiu de autoevaluare, în scopul identificării exacte a
domeniilor care necesită îmbunătățiri și modalitatea de realizare a acestora.
Implementarea CAF a fost realizată prin parcurgerea mai multor etape, printre care
stabilirea modului organizării și planificării autoevaluării CAF, comunicarea cu privire la
proiectul de autoevaluare CAF, crearea unui grup de autoevaluare, reprezentativ pentru
instituție, organizarea și realizarea instruirii angajaților în vederea implementării CAF,
comunicarea planului de îmbunătățire, implementarea acestuia și planificarea următorului
exercițiu de autoevaluare.
Valoarea totală a proiectului a fost de 368.136,50 lei, din care:
- 312.916,02 lei, valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European,
reprezentând 85%;
- 47.857,75 lei, valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național, reprezentând 13%;
- 7.362,73 lei cofinanțare U.A.T.-Județul Gorj, reprezentând 2%.
Pe parcursul anului 2019, au fost înregistrate cheltuieli în sumă de 148.636,19 lei.
Veniturile încasate conform cererilor de rambursare depuse au fost în sumă de –
186.561,96 lei, din care:
Venituri din cofinanţarea de la buget aferentă programelor/proiectelor finanţate din
fonduri externe nerambursabile (contul 778) – 24.748,02 lei;
Finanţarea din fonduri externe nerambursabile postaderare (contul 775) –
161.813,94 lei.
Cheltuielile totale pe anul 2019, au fost în sumă de – 148.636,19 lei, din care:
Contribuția proprie a Consiliului Județean Gorj – 2.972,73 lei;
Contribuția de la bugetul de stat – 19.322,71 lei;
Contribuția din finanțare externă nerambursabilă – 126.340,75 lei.
Proiectul a fost finalizat în anul 2019, rambursarea finală fiind în sumă de
186.561,96 lei.
”EFICIENTIZAREA
PLANIFICĂRII
ORGANIZAȚIONAL” (EPSO)

STRATEGICE

LA

NIVEL

Proiectul ”Eficientizarea Planificării Strategice la nivel Organizațional” (EPSO),
codul MySMIS 125603 este 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 se implementează
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 vizează: 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 vizează:
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 proiectului ”Eficientizarea planificării strategice la nivel
organizațional” (EPSO) sunt:
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 își dorește un
management orientat spre performanță ce implică planificare strategică și bugetară multianuală 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.

În cadrul proiectului se vor dezvolta soluții integrate pentru capturarea și arhivarea
electronică a documentelor pentru crearea posibilității de constituire a dosarelor
electronice, prin urmare, se va realiza 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 va avea
ca scop crearea unei arhive de copii digitale ale documentelor tradiționale existente în
arhiva instituției care prezintă valoare operațională.
Valoarea totală a proiectului este 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%.
Pe parcursul anului 2019 au fost înregistrate cheltuieli în sumă de 261.223,23.
Cheltuielile totale pe anul 2019, au fost în sumă de – 261.223,23 lei, din care:
Contribuția proprie a Consiliului Județean Gorj – 5.224,47 lei;
Contribuția de la bugetul de stat – 33.959,02 lei;
Contribuția din finanțare externă nerambursabilă – 222.039,74 lei;
Veniturile încasate conform cereririlor de rambursare au fost în sumă de –
255.998,76 lei, din care:
Venituri din cofinanţarea de la buget aferentă programelor/proiectelor finanţate din
fonduri externe nerambursabile (contul 778) – 33.959,02 lei;
Finanţare din fonduri externe nerambursabile (contul 775) – 222.039,74 lei.
”TRANSPARENȚĂ, ETICĂ ȘI INTEGRITATE”
Proiectul ”Transparență, etică și integritate”, codul MySMIS 116766 a fost finanțat
în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă (POCA), Axa prioritară 2:
Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectivul Specific 2.2
- Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice,
Apelul de proiecte CP1/2017 - Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupției la
nivelul autorităților și instituțiilor publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate.
Proiectul a fost implementat în baza contractului de finanțare nr. 160 din 27.06.2018,
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 creșterea transparenței, eticii și integrității
în cadrul Unității Administrativ Teritoriale Județul Gorj și al structurilor subordonate,
prin introducerea de proceduri operaționale privind măsurile preventive anticorupție.
Obiectivele specifice ale proiectului au vizat:
Dezvoltarea unui sistem de proceduri operaționale privind măsurile preventive
anticorupție și indicatorii aferenți în cadrul UAT Județul Gorj și a structurilor
subordonate;
Implementarea măsurilor referitoare la prevenirea corupției și a indicatorilor de
evaluare inclusiv prin creșterea gradului de conștientizare publică și campanii de educație
anticorupție privind măsurile referitoare la prevenirea corupției și a indicatorilor de
evaluare;

Îmbunătățirea cunoștințelor și competențelor în domeniul prevenirii corupției,
transparenței, eticii și integrității.
Principalele activității ale proiectului au fost:
Dezvoltarea procedurilor operaționale privind măsurile preventive anticorupție și
indicatorii aferenți;
Implementarea
măsurilor
referitoare
la
prevenirea corupției și a indicatorilor de evaluare,
inclusiv prin creșterea gradului de conștientizare
publică și campanii de educație anticorupție privind
măsurile referitoare la prevenirea corupției și a
indicatorilor de evaluare;
Îmbunătățirea cunoștințelor și a competențelor în
domeniul prevenirii corupției, transparenței, eticii și
integrității.
Rezultatele proiectului, respectiv dezvoltarea
unui sistem de proceduri operaționale privind măsurile
preventive, implementarea măsurilor referitoare la prevenirea corupției, campania de
educație și informare și îmbunătățirea cunoștințelor și competențelor în domeniul
prevenirii corupției pentru personalul din cadrul U.A.T.-Județul Gorj și structurilor
subordonate, au contribut la realizarea obiectivului specific POCA 2.2. Creșterea
transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice.
Valoarea totală a proiectului a fost de 363.079,14 lei, din care:
- 308.617,27 lei, valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European,
reprezentând 85%;
- 47.200,29 lei, valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național, reprezentând 13%;
- 7.261,58 lei cofinanțare U.A.T.-Județul Gorj, reprezentând 2%.
Pe parcursul anului 2019 au fost înregistrate cheltuieli în sumă de 217.619,28 lei.
Veniturile încasate conform cererilor de rambursare depuse au fost în sumă de –
179.900,72 lei, din care:
Venituri din cofinanţarea de la buget aferentă programelor/proiectelor finanţate din
fonduri externe nerambursabile (contul 778) – 23.865,6 lei;
Finanţarea din fonduri externe nerambursabile postaderare (contul 775) –
156.044,12 lei.
Cheltuielile totale pe anul 2019, au fost în sumă de – 217.619,28 lei, din care:
Contribuția proprie a Consiliului Județean Gorj – 4.352,386 lei;
Contribuția de la bugetul de stat – 28.290,506 lei;
Contribuția din finanțare externă nerambursabilă – 184.976,388 lei.
Cheltuielile aferente proiectului pe anul 2019, au fost suportate din bugetul propriu
și rambursate parțial, urmând a fi depusă spre rambursare în anul 2020 suma de 81.217,52
lei.
MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN (675B) CE TRAVERSEAZĂ
LOCALITĂȚILE CÂMPU MARE-ALBENI-CĂLUGĂREASA-PRIGORIAZORLEȘTI-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 UATJudețul 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;
- 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 2021, conform contractului de finanțare.
Cheltuielile totale pe anul 2019, au fost în sumă de 7.649.330,00 lei, din care:
contribuția proprie a Consiliului Județean Gorj – 152.797,00 lei;
contribuția proprie a Consiliului Județean Gorj la cheltuieli neeligibile – 20.830,00 lei;
contribuția de la bugetul de stat – 991.675,00 lei;

contribuția din finanțare externă nerambursabilă – 6.484.028,00 lei
Veniturile încasate conform cererilor de rambursare / prefinanțare depuse au fost
în sumă de 4.348.876,00 lei, din care:
subvenţii de la bugetul de stat 576.892,00 lei;
finanţare externă nerambursabilă – 3.771.984,00 lei;
Diferența dintre veniturile și cheltuielile aferente proiectului, reprezintă suma
decontate de UAT – Jude’ul Gorj în cursul anului 2019 ce vor fi solicitate la rambursare
în anul 2020.
„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).
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.
Proiectul are termen de finalizare anul 2021, conform contractului de finanțare.
Cheltuielile totale pe anul 2019, au fost în sumă de 1.198.316,46 lei, din care:
contribuția proprie a Consiliului Județean Gorj – 23.966,32 lei;
contribuția de la bugetul de stat – 155.781,15 lei;
contribuția din finanțare externă nerambursabilă – 1018.568,89 lei
Veniturile încasate conform cererilor de rambursare / prefinanțare depuse au fost
în sumă de 1.788.159,35 lei, din care:
prefinanțare – 1.788.159,35 lei
Diferența dintre veniturile și cheltuielile aferente proiectului, reprezintă diferența
de prefinanțare neutilizată, ce va fi cheltuită în anul 2020.
”Reabilitare sistem rutier pe DJ671B, km 4+500 – km 41+000, limita județului
Mehedinți –Văgiulești-Samarinești-Motru-Lupoaia-Cătunele-Glogova-Cămuiești,
județul Gorj”, Cod SMIS 125982
Proiectul „REABILITARE SISTEM RUTIER PE DJ671B, km 4+500 – km
41+000, limita județului Mehedinți – Văgiulești –
Samarinești-Motru- Lupoaia – Cătunele – Glogova
–
Cămuiești, județul Gorj” , Cod SMIS 125982, 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, nr.
apelului de proiecte POR 2018/6/6.1 Apel de proiecte nefinalizate, Apel pentru regiunile
mai puțin dezvoltate.
În data de 22.11.2018 a fost semnat contractul nr. 3487 între Ministerul Dezvoltării
Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru
Programul Operațional 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
”Reabilitare sistem rutier pe DJ671B, km
4+500 – km 41+000, limita județului
Mehedinți–Văgiulești-Samarinești-MotruLupoaia-Cătunele-Glogova-Cămuiești,
județul Gorj”, Cod SMIS 125982 este de
38.175.307,64 lei, din care: 36.418.101,75
lei finanțare nerambursabilă și 1.757.205,89
lei contribuție proprie a U.A.T. – Județul Gorj (743.226,58 lei contribuție la cheltuieli
eligibile și 1.013.979,31 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 DJ671B”.
Obiectivele specifice ale proiectului:
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 îmbunatățirea 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 a traficului rutier pe
Drumul Județean (671B)”.
Prin investiția propusă se urmărește:
Realizarea unui profil transversal tip
conform prevederilor legale – drum județean
cu doua benzi de circulație;
Stoparea degradării infrastructurii și
menținerea în exploatare a sistemului de drumuri din județul Gorj;
Realizarea unei structuri rutiere rezistente la traficul greu de perspectiva;
Asigurarea siguranței circulației auto și pietonale;
Asigurarea scurgerii apelor în lungul drumului;
Înlăturarea sau prevenirea apariției restricțiilor de circulație pe poduri și pasaje,
asigurarea durabilității în timp a podurilor, crescând durata de exploatare;
Asigură semnalizarea corespunzătoare a drumului;
Activități de audit financiar extern;
Activități de informare și publicitate.
Proiectul a fost finalizat în anul anul 2019, conform contractului de finanțare.
Cheltuielile totale pe anul 2019, au fost în sumă de 33.502,00 lei, din care:
contribuția proprie a Consiliului Județean Gorj – 670,04 lei;
contribuția de la bugetul de stat – 4.355,26 lei;
contribuția din finanțare externă nerambursabilă – 28.476,70 lei

Veniturile încasate conform cererilor de rambursare / prefinanțare depuse au fost
în sumă de 164.498,61 lei, din care:
subvenţii de la bugetul de stat – 78.837,42 lei;
finanţare externă nerambursabilă – 86.127,67 lei;
„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” a fost depus, în
luna septembrie 2017, spre finanțare 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.
Prin Scrisoarea emisă de Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia
sub nr. 20346 din 14.11.2017, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr.
14317/14.11.2017 am fost notificați asupra finalizării etapei de evaluare tehnică și
financiară pentru proiectul cod SMIS 110328, cu titlul „Reabilitarea energetică a
Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu – locația str. Tudor Vladimirescu”, precum și
că, în urma evaluării, proiectul mai sus menționat a obținut un punctaj de 89 puncte.
De asemenea, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia prin
Scrisoarea de clarificare 4, emisă sub nr. 20498/15.11.2017, înregistrată la Consiliul
Județean Gorj sub nr. 14437/16.11.2017, ne comunică demararea etapei contractuale
pentru proiectul cod SMIS 110328, cu titlul „Reabilitarea energetică a Spitalului Județean
de Urgență Târgu-Jiu – locația str. Tudor Vladimirescu”.
Bugetul total al proiectului este de 21.162.108,70 lei (inclusiv T.V.A), din care:
17.380.169,17 lei finanțare nerambursabilă și 3.781.939,53 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:
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%.
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%.
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%.
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
si valoarea la finalul implementării proiectului este de 53,74.Se realizează o reducere de
348,79, respectiv 86,65%.
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 apa calda de consum la finalizarea proiectului va fi de 20.646,65;
- electric - la finalizarea proiectului va fi de 142.417,01.
procentul (%) de utilizare surse regenerabile din total consum energie primară după
implementarea măsurilor este de 11,46%.
Pe parcursul anului 2019 au fost înregistrate cheltuieli în sumă de 200 lei.
Cheltuieli totale – 200,00 lei, din care:
contribuția proprie a Consiliului Județean Gorj – 4,00 lei;
contribuția de la bugetul de stat – 26,00 lei;
contribuția din finanțare externă nerambursabilă – 170,0 lei.
START UP PENTRU EXCELENȚĂ, Cod SMIS 104021
Proiectul ”START UP PENTRU EXCELENȚĂ” a fost depus, spre finanțare, 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 mun că 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.
Acest proiect a fost depus spre finanțare, încă din luna noiembrie a anului 2016, în
cadrul Apelului de proiecte - România Start Up Plus, al cărui lider este Asociația
Excelsior pentru Excelență în Educație (solicitant), în parteneriat cu UAT-Județul Gorj
(partener 1) și Universitatea ”Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu (partener2).
Obiectivul general al proiectului ”STARTUP PENTRU EXCELENȚĂ” îl reprezintă
dezvoltarea antreprenoriatului în Regiunea SudVest 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 46 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.
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.
Pe parcursul anului bugetar 2019, la partea de venituri au fost încasate venituri în
sumă totală de 2.604.400,00 lei, reprezentând suma aferentă tranșei 1 subvenții aferente
contractelor de subvenții, iar la partea de cheltuieli a fost înregistrată o execuție bugetară
în sumă totală de 2.753.660,00 lei defalcată astfel:
Contribuție proprie 2% - 3.970,00 lei;
Contribuție buget de stat 13% - 390.660,00 lei;
Contribuție UE 85% - 2.359.030,00 lei.
”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” a fost depus, în luna aprilie 2018,
spre finanțare în cadrul Programului 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.
Prin Scrisoarea de clarificare nr. 5, emisă de Agenția pentru Dezvoltare Regională
Sud-Vest Oltenia sub nr. 23233 din 03.09.2018, înregistrată la Consiliul Județean Gorj
sub nr. 11502/03.09.2018 am fost notificați asupra finalizării etapei de evaluare tehnică
și financiară pentru proiectul cod SMIS 121889, cu titlul ”Reabilitarea, modernizarea,
extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență
Târgu Jiu, locația Str. Tudor Vladimirescu”, precum și că, în urma evaluării, proiectul
mai sus menționat a obținut un punctaj de 89 puncte.
De asemenea, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia prin aceeași
scrisoare de clarificare nr. 5 menționată mai sus, ne comunică demararea etapei
precontractuale pentru proiectul cod SMIS 121889, cu titlul ”Reabilitarea, modernizarea,
extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență
Târgu Jiu, locația Str. Tudor Vladimirescu”, ce presupune faptul că, contractul de
finanțare pentru acest proiect va fi semnat într-un termen cât mai scurt.
Bugetul total al proiectului este de 8.505.017,27 lei (inclusiv T.V.A), din care:
6.698.096,97 lei finanțare nerambursabilă și 1.806.920,30 lei contribuția proprie totală a
U.A.T. – Județul Gorj.
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 proiectul 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 in vigoare.
2. extinderea Unității Primiri Urgente 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, locatia 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;
- 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.
Rezultatele implementării proiectului vor fi:
1. Contract servicii măsurători topografice;
2. Studiu topografic si aviz Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Gorj;
3. Aviz Agenția pentru Protecția Mediului Gorj, solicitat prin Certificatul de Urbanism;
4. Aviz Direcția de Sănătate Publica Gorj, solicitat prin Certificatul de Urbanism;
5. Aviz Ministerul Culturii;
6. Documentații specifice si avize, acorduri;
7. Contract servicii întocmire expertiza tehnica si audit energetic;
8. Expertiza tehnica;
9. Raport audit energetic;
10. Contract servicii certificare energetica;
11. Certificare energetica a clădirii;
12. Contract servicii întocmire studiu de fezabilitate;
13. Studiu de fezabilitate;
14. Contract servicii de proiectare, servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului
si execuție lucrări;
15. Documentații tehnice pentru obținere avize, acorduri, autorizări;
16. Referat verificare cerința AF;
17. Contract servicii de verificare tehnica la cerințele impuse de legislația in vigoare;
18. Referate de verificare tehnica;
19. Proiect tehnic;
20. Contract servicii de consultanta;
21. Rapoarte, minute;
22. Contract servicii de audit financiar extern;

23. 2 rapoarte de audit;
24. Dispoziții de șantier;
25. Procese verbale faze determinante conform programului de control;
26. Contract servicii de supraveghere execuție lucrări prin diriginți de șantier;
27. Situații de plata;
28. Situații de lucrări;
29. Situații de lucrări;
30. Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor;
31. Contract furnizare dotări specifice;
32. Proces verbal recepție dotări;
33. Situații de lucrări;
34. Situații de lucrări;
35. Adeverința de confirmare a încasării sumelor;
36. Adeverința de confirmare a încasării sumelor;
37. Ordin de plata CSC aferente situațiilor de lucrări;
38. Autorizații de construire/desființare;
39. Act adițional la contractul de execuție lucrări;
40. Situații de lucrări;
41. Contract de servicii de informare si publicitate;
42. Contract de servicii;
43. Contract de servicii;
44. 2 comunicate de presa;
45. 1 panou temporar, 1 placa permanenta;
46. 30 etichete;
47. Cerere finanțare, Rapoarte progres;
48. Cereri de prefinanțare/plata/rambursare/cerere de rambursare finală.
Pe parcursul anului 2019 au fost înregistrate cheltuieli în sumă de 476,00 lei.
Cheltuieli totale – 476,00 lei, din care:
contribuția proprie a Consiliului Județean Gorj – 9,52 lei;
contribuția de la bugetul de stat – 133,28 lei;
contribuția din finanțare externă nerambursabilă – 333,20 lei.
„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 copii 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 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 învățăm2ântului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut
de părăsire timpurie a sistemului din cadrul Centrului Școlar de Educație Incluzivă Târgu
Jiu.
Prin atingerea obiectivului general va creste 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 spatiilor adecvate astfel încât sa corespunda din punct
de vedere al necesitații și conformării suprafețelor – Hotărârea nr. 1251 din 2005.
2. Creșterea calității actului educațional prin asigurarea spatiilor și dotărilor necesare care vizează asigurarea facilitaților 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 (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 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 80 luni, respectiv între data 08.01.2016 și
data 31.08.2022.
Pe parcursul anului 2019 au fost înregistrate cheltuieli totale în sumă de 476,00 lei,
lei, din care:
contribuția proprie a Consiliului Județean Gorj la cheltuieli neeligibile – 476,00 lei;
Sume necesare susținerii programului propriu anual al activităților implementate
de Consiliul Județean Gorj, potrivit Agendei culturale a județului Gorj pentru anul 2019
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:
- 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. 51 din 19.04.2019 privind aprobarea bugetului
propriu general al județului Gorj pe anul 2019,
-Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 55 din 19.04.2019 privind aprobarea Agendei
culturale a județului Gorj pe anul 2019 și a Programului propriu anual pentru desfășurarea
activităților culturale, educative, turistice și ecumenice implementate de Consiliul
Județean Gorj 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 2019".
Agenda Culturală a Județului Gorj pentru anul 2019 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. 55 din
19.04.2019.
Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Gorj, reprezentată prin Consiliul
Județean Gorj, potrivit prevederilor legale în vigoare, a comemorat evenimentele
culturale, istorice şi ecumenice ce au fost prevăzute prin Agenda Culturală a Județului
Gorj pentru anul 2019, prin depunerea de coroane de flori la monumentele istorice. 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 TârguJiu, 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.
Autoritățile publice județene și locale au acordat o mare importanță evenimentelor
de comemorare a marilor personalități ale Gorjului, astfel încât, anul 2019 a fost declarat
“CENTENARUL LUI DINCĂ SCHILERU” prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj
nr.6 din 31.01.2019. Consiliul Județean Gorj a depus coroane de flori la monumentul
marelui gorjean Dincă Schileru din localitatea Schela, amplasat pe locul unde s-a născut
și a copilărit. Dincă Schileru o legendă vie a Gorjului, figură emblematică a unei epoci
istorice frământate, a început, în anul 1879, o lungă carieră de parlamentar de Gorj în
gruparea liberală condusă de C.A.Rosetti.
De asemenea, în perioada: 10 - 11 august 2019, s-a
desfășurat evenimentul cultural-istoric: “IMN ÎN
POIANA LUI MIHAI - UNIREA-Visul de veacuri al
românilor”– reconstituire istorico-militară a luptelor la
Monumentul lui Mihai
Viteazul, amplasat în
Poiana Lui Mihai
Viteazul, din comuna Schela.
Pentru a celebra Ziua Naţională a României,
Consiliul Judeţean Gorj, a organizat un amplu complex
de manifestări evocatoare ale Marii Uniri de la 1
Decembrie 1918, în memoria şi respectul adânc faţă de
jertfa înaintaşilor care au făcut posibilă obţinerea integrităţii teritoriale şi independenţei
României, precum și comemorarea Revoluției din decembrie 1989.
La acest eveniment, au participat reprezentanţi ai
administraţiei publice locale şi ai serviciilor publice
deconcentrate, instituţiile de cultură, reprezentanţi ai
societății civile, militare şi religioase, veterani de război,
cadre militare în rezervă şi în retragere, alături de
Consiliul Județean Gorj, Instituţia Prefectului - Județul
Gorj, Primăria Municipiului Târgu-Jiu.

Festivalul Ignatului organizat la Rânca a fost
un regal de artă culinară, tradiții și obiceiuri de
sărbători.
În cadrul manifstărilor au avut loc expoziții și
degustări de produse tradiționale, au avut loc
concursuri de schi, iar Doina Gorjului alături de cei
mai îndrăgiți interpreți au întreținut atmosfera de
sărbătoare. În tot acest timp, salvamontiștii s-au
asigurat că totul se desfășoară fără incidente.
Pentru cei prezenți, surpriza cea mare a fost aceea că au
putut asista la sacrificarea tradițională a porcului. Toată
lumea a gustat apoi șoric, iar țuica, ceaiul și vinul fiert i-au
mai dezmorțit pe cei prezenți. În plus ceunele cu pomana
porcului, tocan de oaie, sărmăluțe și mămăliguță au sfârâit
pe tot parcursul zilei.
Cei mai îndrăgiți interpreți de la Doina Gorjului, dar și mai
multe grupuri de colindători au întregit atmosfera de sărbătoare.
Suma totală aprobată pentru realizarea activităților derulate și finanțate direct de
către Consiliul Județean Gorj pentru anul 2019, potrivit anexei nr. 2 la Hotărârea
Consiliului Județean nr. 55 din 19.04.2019 privind aprobarea Agendei culturale a
județului Gorj pe anul 2019 și a Programului propriu anual pentru desfășurarea
activităților culturale, educative, turistice și ecumenice implementate de Consiliul
Județean Gorj, a fost de 150.000 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.
Programul propriu anual pentru desfășurarea activităților culturale, educative,
turistice și ecumenice implementate direct de Consiliul Județean Gorj și sumele aprobate
desfășurării evenimentelor, a fost cuprins în Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean
nr. 55 din 19.04.2019 fiind prezentat în tabelul alăturat:
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

PROGRAM/ACTIVITĂȚI/EVENIMENTE
Ziua internațională a rromilor Târgu-Jiu
Realizare de materiale de promovare a Județului Gorj ca
destinație turistică și participarea la târguri naționale de
turism
Premii acordate de Consiliul Județean Gorj în cursul anului
2019
Comemorarea evenimentelor culturale, istorice şi
ecumenice, de impact județean
Manifestări culturale dedicate Zilei Naționale a României
Ziua mondială a turismului 2019
TOTAL
Pct. 1. Ziua internațională a rromilor Târgu-Jiu:

Suma
-lei5.000
55.500
40.000
24.500
5.000
20.000
150.000

Prin Referatul numărul nr. 6544 din 15.05.2019, s-a aprobat premierea a nouă elevi
din clasele V – VIII din cadrul comunității rrome, propuși de către Organizația Partida
Romilor “Pro-Europa” Gorj, care au obținut performanțe sportive deosebite în ultimii ani,
la box, cu prilejul ”Zilei internaționale a Rromilor”, acțiune prevăzută la poziția nr. 1 din
Anexa 2 la Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 55 din 19.04.2019 privind aprobarea
Agendei Culturale a Județului Gorj pentru anul 2019.
U.A.T. – Județul Gorj, a acordat nouă premii pentru cei mai buni boxeuri pentru
categoriile: „pană” și „ușoară”, în sumă totală de 5.000 lei.
Din suma de 5.000,00 lei cu TVA, prevăzută în bugetul propriu al Județului Gorj
pe anul 2019, s-a cheltuit suma de 5.000,00 lei cu TVA.
Pct. 2. Realizare de materiale de promovare a Județului Gorj ca destinație turistică
și participarea la târguri naționale de turism și pct. 6. Ziua mondială a turismului 2019
În perioada 14-17 noiembrie 2019 a avut loc, la ROMEXPO, desfășurarea celei dea 41-a ediții a Târgului de Turism al României.
Consiliul Județean Gorj a fost prezent pentru a
opta oară consecutiv la cel mai mare eveniment de
promovare turistică organizat în România, având ca
parteneri Primăria Municipiului Târgu Jiu, Centrul
Național de Informare și Promovare Turistică
„Constantin Brâncuși“ Târgu Jiu și Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea
Turismului „Acasă la Brâncuși“.
Vizitatorii standului amenajat în cadrul Centrului
Expozițional Romexpo București au fost întâmpinați, anul
acesta, cu un nou concept de promovare turistică. Pentru
prima oară în România, destinațiile turistice din Târgu-Jiu
și județul Gorj au fost promovate prin intermediul proiecției
holografice. Ansamblul Monumental Calea Eroilor,
realizat de Constantin Brâncuși la Târgu-Jiu, dar și celelalte
obiective turistice din județul Gorj, au putut fi admirate de către
public, în cadrul unei experiențe unice, cu ajutorul celui mai
mare sistem de mixed-reality construit până acum. Display-ul
holografic folosit de CNIPT Târgu-Jiu, Consiliul Județean Gorj
și Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului
„Acasă la Brâncuși” la ediția din acest an a Târgului de Turism
al României a ridicat la rang de artă „produsul promovat”,
oferind vizibilitate prin toate cele patru laturi ale sale. Sistemul a fost special creat pentru
evenimente și activări de brand în cadrul târgurilor de specialitate sau în alte locații cu
trafic mare de vizitatori.
Proiecțiile create pe parcursul Târgului de Turism al României au suscitat interesul
presei naționale și regionale: Pro TV, B1 TV, Antena 1, ziare, reviste, site-uri și bloguri
de turism.
Costurile participării la Târgul de Turism al României, ce a avut loc la Complexul
Expozițional Romexpo, București, în perioada 14-17 noiembrie 2019, au fost de
11.202,53 lei și au inclus: tariful de înregistrare, Chirie spațiu interior (2 laturi libere) 15 mp; Construcție stand standard interior-15 mp; Branșament electric trifazic, care

include 1 priză trifazică CEE 16 A 5p 400 V, consum si verificare instalații (PI<=8,0 KW)
– interior.
Pentru achiziția de produse pentru promovare turistică și culturală, s-a cheltuit
suma de 62.254,85 lei, sumă prevăzută la poziția nr. 2 și poziția nr.5 din Anexa 2 la H.C.J.
nr. 55 din 19.04.2019 privind aprobarea Agendei Culturale a Județului Gorj pentru anul
2019 și a Programului propriu anual pentru desfășurarea activităților implementate de
Consiliul Județean Gorj pentru anul 2019;
Acțiunea organizată cu ocazia Zilei mondiale a Turismului a fost prevăzută în
Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 55 din 19.04.2019 privind aprobarea Agendei
Culturale a Județului Gorj pentru anul 2019 și a Programului propriu anual pentru
desfășurarea activităților implementate de Consiliul Județean Gorj pentru anul 2019, în
Anexa nr. 2, la poziția nr. 6 “Ziua mondială a turismului 27 septembrie 2018” cu suma
de 20.000 lei.
Din suma de 75.500 lei cu TVA, prevăzută în bugetul propriu al Județului Gorj pe
anul 2019, s-a cheltuit suma de 73.457,88 lei cu TVA.
Pct.3 Premii acordate de Consiliul Județean Gorj în cursul anului 2019
Liceul cu Program Sportiv din Târgu-Jiu
Federația Română de Fotbal a organizat, prin Departamentul Competiții, etapele
zonale, semifinale și finale ale competiției la care au participat echipele de juniori ale
cluburilor din Liga I, Liga a II – a și Liga a III – a în conformitate cu art. 33, alin. 3 din
ROAF, precum și echipele de juniori ale tuturor cluburilor care au participat în
Campionatul Național U13 ediția 2017 – 2018.
Astfel, duminică, 23 iunie 2019, la Centrul Național de Fotbal Buftea, s-a disputat
ultimul act al Campionatului Național Under 13, competiție rezervată copiilor născuți
începând cu anul 2006. Finala Centrului Național U13 s-a jucat în formulă 8+1, pe durata
a două reprize a câte 30 de minute, echipa de fotbal juniori a Liceului cu Program Sportiv
din Târgu-Jiu reușind să câștige competiția.
U.A.T. – Județul Gorj a acordat premii în sumă totală de 8.400 lei echipei de fotbal
juniori de la Liceul cu Program Sportiv din Târgu-Jiu care a devenit Campioana României
la fotbal juniori “U13” în data de 23 iunie a.c.
Festivalului Național de Folclor și Meșteșuguri Tradiționale “PE FIR DE
BALADĂ”
În cadrul Festivalului Național de Folclor și Meșteșuguri Tradiționale “PE FIR DE
BALADĂ”, ediția a 43, ce s-a desfășurat în data de 09.06.2019, U.A.T. – Județul Gorj a
acordat 12 premii în sumă totală de 4.400 lei.
Clubul Sportiv “Pandurii” Târgu-Jiu
Având în vedere meritele deosebite înregistrate de sportivii Clubului Sportiv
“Pandurii” Târgu-Jiu, s-au acordat premii sportivilor gorjeni care au obținut performanțe
deosebite în competiții sportive naționale şi internaționale pentru recunoașterea valorii
celor mai buni sportivi din județ.

S-au acordat 24 de premii astfel:
Secțiunea atletism
– Premiul I = 1.410 lei net, respectiv 1.500 lei
brut;
– Premiul II = 1.320 lei net, respectiv 1.400 lei
brut;
– Premiul III = 780 lei net, respectiv 800 lei brut;

Secțiunea box:
- Premiul I special = 1.140 lei net, respectiv
1.200 lei brut
- Premiul I =780 lei net, respectiv 800 lei brut
- Premiul II = 690 lei net, respectiv 700 lei brut;
- Premiul II = 690 lei net, respectiv 700 lei brut;
- Premiul III = 600 lei net, respectiv 600 lei
brut;
- Premiul III = 600 lei net, respectiv 600 lei brut;
- Premiul III = 600 lei net, respectiv 600 lei brut;
- Premiul III = 600 lei net, respectiv 600 lei brut;
- Premiul III = 600 lei net, respectiv 600 lei brut;
- Premiul III = 600 lei net, respectiv 600 lei brut;
- Mențiune specială = 500 lei net;
- Mențiune specială = 500 lei net;
- Mențiune specială = 500 lei net;
- Mențiune specială = 500 lei net;
- Mențiune specială = 500 lei net;
- Mențiune = 200 lei net;
- Mențiune = 200 lei net;
- Mențiune = 200 lei net.
Secțiunea Lupte:
- Premiul I =1.410 lei net, respectiv, 1.500 lei
brut;
- Premiul II = 1.140 lei, respectiv, 1.200 lei brut;
- Premiul III = 500 lei, respectiv, 500 lei brut
Total sume pentru cele 24 de premii = 16.560 lei
net, respectiv 17.000 lei brut.
Din suma de 40.000,00 lei cu TVA prevăzută în bugetul propriu al Județului Gorj
pe anul 2019, s-a cheltuit suma de 29.800,00 lei cu TVA.
Pct. 4. Comemorarea evenimentelor de impact judeţean, culturale, istorice şi
ecumenice în cursul anului 2019

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.
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 2019 și Programului propriu anual pentru desfășurarea
activităților culturale, educative, turistice și ecumenice implementate de Consiliul
Județean Gorj precum și Programului Cultural “2018 - Centenarul Marii Uniri în Gorj”
la care a fost invitată să participe conducerea Consiliului Județean Gorj.
Având în vedere buna desfășurare a acestor acțiuni, pe lângă altele neprevăzute, vă
enumerăm câteva dintre cele mai importante evenimente istorice:
“Țânțăreni, vatră de istorie” – 197 de ani de la popasul lui Tudor Vladimirescu în
localitate – Țânțăreni și Târgu Jiu, 29 februarie;
61 ani de la moartea lui Brâncuşi - 16 martie 1957;
Ziua Jandarmeriei Române – 3 aprilie;
Ziua Naţională a Forţelor Terestre – 23 aprilie;
Ziua Naţională a Veteranilor de Război – 29 aprilie;
Ziua Independenţei – 9 mai;
Dezvelirea monumentului GHEORGHE MAGHERU-Albeni -21 mai;
Ziua Eroilor – 21 mai;
Revoluţia Tudor Vladimirescu – 5 iunie - Padeș;
Evocare istorică - Mihai Viteazul – 10 august – Schela;
Ziua Pompierului 13 septembrie;
Luptele de la Jiu – 14 octombrie;
Ziua Armatei – 25 octombrie;
Ziua Naţională a României - 1 decembrie;
Sfânta Varvara (Ziua Minerului) - Motru, Rovinari - 4 decembrie;
Ziua Revoluției Române - 22 decembrie.
Pentru comemorarea evenimentelor de impact județean, culturale, istorice și
ecumenice, a fost prevăzută în bugetul propriu pe anul 2019, suma de 24.500 lei fără
TVA, din care s-a cheltuit suma de 8.491,25 lei cu TVA.
Pct. 5. Manifestări culturale dedicate Zilei Naționale a României

În luna decembrie 2019 au fost organizate
manifestări dedicate Zilei Naționale a României și
comemorarea eroilor revoluției din decembrie 1989.
S-au achiziționat 400 bucăți Insigne cu steagul României
și 400 bucăți cocarde tricolor personalizate cu insignă
pentru mediatizarea evenimentelor ce s-au desfășurat în
luna decembrie. Insignele și cocardele au fost înmânate
participanților la
evenimentele dedicate Zilei Naționale a României,
organizate în data de 1 Decembrie în Piața
Prefecturii din Târgu Jiu.
De asemenea, s-au achiziționat 20 medalii
personalizate pe ambele fețe cu șnur tricolor care
s-au acordat în semn de apreciere participanților și
urmașilor acestora la evenimentele din decembrie 1989.
Din suma de 5.000,00 lei cu TVA prevăzută în bugetul propriu al Județului Gorj
pe anul 2019, s-a cheltuit suma de 3.922,20 lei cu TVA.
Potrivit ”Agendei Culturale a Judeţului Gorj pentru anul 2019” aprobată prin
Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr.55 din 19.04.2019, 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.

PROGRAME/ACTIVITĂȚI/EVENIMEN
TE

Suma
-lei-

Suma
cheltuită
-lei-

Sumă
rămasă
-lei-

1.

Ziua internațională a rromilor Târgu-Jiu
Realizare de materiale de promovare a
Județului Gorj ca destinație turistică și
participarea la târguri naționale de turism și
Ziua mondială a turismului 2019
Premii acordate de Consiliul Județean Gorj
în cursul anului 2018
Comemorarea evenimentelor culturale,
istorice şi ecumenice, de impact județean
Manifestări culturale dedicate Zilei
Naționale a României”

5.000,00

5.000,00

0,00

75.500,0
0

62.254,85

13.245,1
5

5.000,00

3.922,20

1.077,80

TOTAL

150.000

109.468,3
0

40.531,7
0

2.

3.
4.
5.

40.000,0
0
24.500,0
0

29.800,00
8.491,25

10.200,0
0
16.008,7
5

Servicii de tipărire/multiplicare, sub formă de broșură/pliant, a agendei culturale a
județului Gorj pentru anul 2018 și a calendarului piețelor, târgurilor și bâlciurilor 2019
În Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 51 din 19.04.2019 privind aprobarea
bugetului propriu general al județului Gorj pe anul 2019, a fost prevăzută suma de 30.000

lei pentru achiziția publică de tipărire a “Agendei culturale a județului Gorj pentru anul
2019” și a „Calendarului târgurilor și bâlciurilor pentru anul 2019”.
Agenda Culturală a Județului Gorj pentru anul 2019 și Programul propriu anual
pentru desfășurarea activităților implementate de Consiliul Județean Gorj, au fost
aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 55 din 19.04.2019.
“Agenda culturală a județului Gorj pentru anul 2019” reprezintă o sinteză a
evenimentelor majore, aniversări și comemorări ale marilor personalități ale județului
Gorj, în care sunt menționate toate manifestările cultural - ştiinţifice şi educative ale
instituțiilor culturale ale Județului Gorj, cuprinzând date de contact ale acestor instituții
pentru toți cei interesați în descoperirea culturii și tradițiilor gorjenești.
Calendarul piețelor, târgurilor și bâlciurilor 2019 reprezintă enumerarea celor mai
importante piețe, târguri și bâlciuri care se organizează anual pe teritoriul județului Gorj
și sunt legate de marile sărbători creștine și hramurile localităților și bisericilor de pe raza
fiecărei localități în parte. Lucrarea se realizează anual în completarea Agendei Culturale
a Județului Gorj.
Aceste materiale sunt destinate susținerii și promovării activităților turistice și
culturale, precum și a valorilor culturale ale Gorjului, fiind postate pe site-ul Consiliului
Județean Gorj, la rubrica manifestări culturale: http://www.cjgorj.ro/consiliul-judeteangorj/informatii-utile/cultura-patrimoniu/
Total sume cheltuite din bugetul propriu al județului Gorj pe anul 2019, la capitolul
bugetar “Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei”, 67.02.50 “Consiliul
Judeţean Gorj – cheltuieli în domeniul culturii, recreerii şi religiei - bunuri şi servicii”,
potrivit clasificației economice şi funcționale aprobate de Ministerul Finanțelor Publice a
fost de 0 lei.
Din suma de 35.700,00 lei cu TVA prevăzută în bugetul propriu al Județului Gorj
pe anul 2019, s-a cheltuit suma de 0,00 lei cu TVA.
Sprijin financiar pentru unitățile de cult
Prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 51 din 19.04.2019 a fost aprobat
bugetul propriu general al județului Gorj pe anul 2019, în cadrul căruia, la „Capitolul
67.02 – subcapitolul 50 – Alte servicii în domeniile culturii, recreere şi religie”, a fost
prevăzută suma de 200.000 lei, pentru susținerea unităților de cult, în scopul repartizării
ulterioare, prin Hotărâre de Consiliu Județean, la solicitarea unității centrale de cult,
respectiv Mitropolia Olteniei.
La nivelul Unității Administrativ Teritoriale-Județul Gorj, în cursul anului 2019,
au fost înregistrate 17 dosare, depuse de către unitățile de cult de pe teritoriul Județului
Gorj, prin care se solicită sprijin financiar pentru continuare de lucrări privind
consolidarea și restaurarea bisericilor existente, conservarea picturilor murale, reparații și
întreținere acoperiș și turle la biserică, împrejmuire cu gard, executare lucrări pentru
asigurarea încălzirii etc. Dintre acestea un număr de 14 dosare 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 14 unități de cult este de 3.767.793,31 lei.
În vederea respectării prevederilor O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme
de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din
România, cu modificările și completările ulterioare, și a prevederilor 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 unitățile de cult aparținând
cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările și completările ulterioare,
comisia constituită la nivelul Consiliului Județean Gorj, potrivit Dispoziției Președintelui
nr. 277 din 07.06.2018, a realizat o analiză preliminară a celor 17 dosare, depuse la
registratura instituției noastre, de către unitățile de cult și a întocmit procesele verbale nr.
3853 din 21.03.2019, nr. 5050 din 15.04.2019, nr. 5429 din 22.04.2019, nr. 6348 din
13.05.2019, nr. 6936 din 23.05.2019, nr. 7091 din 24.05.2019, nr. 8090 din 12.06.2019,
nr. 11559 din 22.09.2019 și nr. 14348 din 14.10.2019 de analiză a documentelor care stau
la baza cererilor formulate de către reprezentanții unităților de cult din județul Gorj,
rezultând, astfel, că un număr de 14 dosare, îndeplinesc condițiile impuse de art. 14, alin.
(1) din Normele metodologice invocate mai sus.
Prin adresa nr. 13194 din 23.09.2019, Consiliul Județean Gorj a înaintat Mitropoliei
Olteniei situația cu solicitările unităților de cult, înregistrate la registratura autorității
publice județene, care îndeplinesc condițiile prevăzute de legislația în vigoare, precum și
dosarele aferente, în copie, certificate cu mențiunea „conform cu originalul”, în vederea
emiterii propunerii de repartizare a sumei prevăzută cu această destinație în bugetul
propriu al județului Gorj pe anul 2019. În răspuns, Mitropolia Oltenia, din motivele
obiective prezentate în adresa nr. 1970 din 24.09.2019, înregistrată la Consiliul Județean
Gorj sub nr. 13444 din 26.09.2019, a solicitat analizarea posibilității majorării sumei
prevăzute în bugetul județului Gorj pe anul 2019, cu suma de 150.000 lei.
Astfel, prin referatul comun întocmit de Direcția managementul proiectelor și
relații externe și Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative și achiziții
publice nr. 14496 din 16.10.2019, s-a propus analizarea posibilității rectificării bugetului
propriu general al Județului Gorj pe anul 2019, în sensul majorării sumei prevăzută în
buget cu această destinație.
Consiliul Județean Gorj, prin adresa nr. 14564 din 17.10.2019, a solicitat din nou
Mitropoliei Olteniei emiterea propunerii de repartizare pe unități de cult a sumei de
200.000, prevăzută cu această destinație în bugetul propriu al județului Gorj pe anul 2019,
precum și a sumei de 150.000 lei, propuse pentru majorarea sprijinului financiar, ce face
obiectul proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al județului
Gorj pe anul 2019. În răspuns, prin adresa nr. 2172 din 17.10.2019, înregistrată la
Consiliul Județean Gorj sub nr. 14617 din 21.10.20189, Mitropolia Olteniei a transmis
lista cu modul de repartizare a sumei de 350.000,00 lei pentru cinci unități de cult din cele
14 propuse, pentru a primi sprijin financiar în anul 2019 din partea Consiliului Județean
Gorj, respectiv:
- 100.000,00 lei pentru Mănăstirea “Polovragi”,
- 100.000,00 lei pentru Mănăstirea “Sfânții Ioachim și Ana”,
- 44.000,00 lei pentru Mănăstirea “Sfântul Ioan Gură de Aur” Cojani,
- 26.000,00 lei pentru Parohia Drăguțești, biserica cu hramul “Nașterea Maicii Domnului”
și
- 80.000,00 lei pentru Parohia Celei, Biserica “Sfântul Ierarh Nicolae”.
Propunerile transmise de Mitropolia Olteniei se încadrează în prevederile O.G. nr.
82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult
aparţinând cultelor religioase recunoscute din România.
Prin hotărârea nr. 141 din 28.10.2019, s-a aprobat repartizarea pe unităţi de cult a
sumei de 350.000 lei prevăzute cu această destinație în bugetul propriu general al
județului Gorj pentru anul 2019, conform tabelului de mai jos:

Parohia/
Nr. unitatea de
Crt. cult

1

Mănăstirea
“Adormirea
Maicii
Domnului”

2

Mănăstirea
“Sfânții
Ioachim și
Ana”
Cojani

3

Mănăstirea
“Sfântul
Ioan Gură
de
Aur”
Cojani
Parohia
Drăguțești,
biserica cu
hramul
“Nașterea
Maicii
Domnului”

4

5

Parohia
Celei,
Biserica
“Sfântul
Ierarh
Nicolae”

Sume
Numărul și alocate
Localitatea
data cererii conform
(înregistrată devizelor
la C.J. Gorj) de lucrări
- lei Comuna
Nr. 37 din 100.000 lei
Polovragi,
30.09.2019,
Județul Gorj
înregistrată
la Consiliul
Județean
Gorj sub nr.
13542
din
30.09.2019
Comuna
Nr. 23 din 100.000 lei
Logrești,
24.09.2019,
localitatea Târg înregistrată
u
Logrești, la Consiliul
Județul Gorj
Județean
Gorj sub nr.
13319
din
25.09.2019
Comuna
3048/13.03.2 44.000 lei
Cojani,
018
Oraș
TârguCărbunești
Adresa nr. 24 26.000 lei
din
03.04.2019
înregistrată
la C.J. Gorj
sub nr. 4838
din
10.04.2019
Nr. 11 din 80.000 lei
Sat 11.06.2019,
înregistrată
la Consiliul
Județean
Gorj sub nr.
8032
din
12.06.2019

Obiectul
solicitării
cererii
Realizarea
centralei
termice și
sistem
încălzire la
clădirea C9

Construire
trapeză,
anexe
și
chilii

Împrejmuire
cu gard a
Mănăstirii

Comuna
Drăguțești,
Sat Drăguțești,
Județul Gorj

Continuare
lucrări
de
pictură
în
tehnică
frescă, naos
și pronaos

Orașul
Tismana,
Celei

Lucrări de
reparații
privind
consolidare
biserică,
instalații de
paratrăsnet,
lucrări
interioare
biserică

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 350.000,00 lei alocată de către Consiliul Județean Gorj,
urmează să fie decontată în termen de 180 de zile de la data aprobării alocării sumelor
unităților de cult cărora le-a fost acordat sprijinul financiar nerambursabil.
Finanțare potrivit Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile
din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general
U.A.T. - Județul Gorj a organizat o sesiune de selecție în anul 2019 pentru
acordarea de finanțări nerambursabile, de la bugetul local, în baza Legii nr. 350/2005.
Programul anual de finanțare, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr.
75 din 27.06.2019, a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr. 106
din data de 01.07.2019. Suma aprobată pentru anul 2019 a fost de 500.000 lei, pentru
ambele programe, respectiv Programul "Promovarea sportului de performanță" și
Programul ”Sportul pentru toți".
Anunțul de participare a fost publicat în Monitorul Oficial al României Partea a VIa, nr. 106 din data de 01.07.2019. Pentru domeniul sport au fost depuse 6 proiecte în
cadrul sesiunii de selecție. La finalul acesteia au fost atribuite 6 contracte de finanțare
nerambursabilă pentru domeniul sport în valoare totală de 500.000 lei, 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. 159 din data de 18.09.2019.
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
Suma
Suma
acordată
decontată
Nr Denumire
Titlul
Număr și dată
prin
-leiRezultat
crt beneficiar
proiectului
contract
contract
-lei1. Asociația
„Kick-Box în 11555/22.08. 98.357,87
98.357,87
realizat
Clubul Sportiv extremis
2019
Voicu Dragon 2019!”
3
Asociația
Cupa Gorjului 11554/22.08. 89.036,92
88.900,47
realizat
Clubul Sportiv ” Acasă la 2019
Autocorex Tg- Brâncuși”
Jiu
Rânca 2019
4
Clubul Sportiv ”Promovarea 11558/22.08. 122.200,00 75.325,34
realizat
Universitar
sportului de 2019
”Constantin
performanță”
Brâncuși”

5

6

7

Palatul
”Performanța
Copiilor Târgu continuă
la
Jiu
nivel
înalt
pentru
radiogoniome
tria din Gorj,
2018-2021”
Asociația
”Susținerea
Clubul Sportiv fotbalului în
”Gilortul”Târg orașul Târguu-Cărbunești
Cărbunești”
Asociația
”MinifotbalClubul Sportiv Sportul fără
Minifotbal
vârstă/Sportul
Gorj
pentru toți”
Total sport

11556/22.08.
2019

12470/10.09.
2019

11557/22.08.
2019

71.000,00

70.916,54

realizat

11.659,2

realizat

102.750,00

101,539,83

realizat

500.000,00

446.699,25

16.655,21

Suma decontată de către Consiliul Județean Gorj, cu această destinație, până la data
de 31.12.2019, a fost în cuantum de 446.699,25 lei.
Cotizație la Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene Din România
Consiliul Județean Gorj a aderat la Asociația Președinților Consiliilor Județene din
România, prin efectul adoptării Hotărârii Consiliului Județean nr. 32 din 21.10.1999.
Denumirea Asociației Președinților Consiliilor Județene din România a fost schimbată în
Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România, prin Hotărârea Adunării Generale
a Asociației Președinților Consiliilor Județene din România din data de 31 ianuarie 2000.
De la constituire și până în prezent, Uniunea Națională a Consiliilor Județene din
România, prin Biroul European de la Bruxelles acționează ca partener, în cadrul
diverselor organisme europene, cum ar fi:
CoR – Comitetul Regiunilor;
CEPLI – Confederația Europeană a Puterilor Locale Intermediare;
CPLRE – Congresul Puterilor Locale și Regionale;
CCRE – Consiliul Comunelor și Regiunilor din Europa;
EPRO – Platforma pentru mediu a birourilor regionale din Bruxelles;
ENRICH – Rețeaua autorităților locale și regionale europene în domeniul sănătății;
NEEBOR – Rețeaua Europeană a Regiunilor de pe Frontiera de Est a Uniunii Europene.
Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România (U.N.C.J.R.) și-a propus
realizarea unor obiective, printre care se numără: promovarea și aplicarea principiilor de
dezvoltare regională, sprijinirea dezvoltării durabile locale și regionale, sprijinirea
participării civice la procesul decizional prin deschidere, transparență, informare și
participare directă la inițiativele legislative locale, realizarea unor programe de cooperare
etc.
Pentru realizarea acestor obiective s-a stabilit o legătură permanentă între UNCJR,
Guvernul și Parlamentul României – cooperare menită să ușureze procesul de inițiativă
legislativă venită din partea autorităților locale sau a asociațiilor cu care acestea sunt
partenere în viața comunității.
Scopul înființării și funcționării UNCJR este: ”înfăptuirea principiilor autonomiei
și descentralizării serviciilor publice în organizarea și funcționarea autorităților

administrației publice locale, promovarea cooperării regionale și interregionale,
colaborării cu celelalte structuri asociative ale organelor administrației publice locale
existente în România”.
Reglementările legale invocate, sub aspectul contribuției de la bugetul propriu al
unității administrativ - teritoriale asociate, se reflectă în Statutul Uniunii 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 Naţionale a Consiliilor Judeţene din
România, pentru anul 2019, este de 0,165 RON/locuitor, așa cum a fost aprobată prin
Hotărârea nr. 4 din 4 iulie 2010, a Adunării Generale a Uniunii Naţionale a Consiliilor
Judeţene din România. Astfel, prin adresa Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din
România nr. 584/12.12.2018, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr.
17.731/27.12.2018, se solicită prevederea în bugetul propriu al județului Gorj pe anul
2019, a sumei de 59.642 RON, calculată după formula: 361.467 locuitori x 0,165
RON/locuitor.
Cuantumul cotizației în suma de 59.642 lei, ce revine Județului Gorj, în calitate de
membru al Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România a fost calculat în funcție
de numărul populației județului, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de
Statistică - Direcția Județeană de Statistică Gorj, prin adresa nr. 4389 din 05.12.2018,
înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 16720/06.12.2018, din care rezultă că
Județul Gorj are o populație de 361.467 locuitori.
Prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 56 din 19.04.2019, s-a aprobat
cuantumul și plata cotizației pe anul 2019 către Uniunea Națională a Consiliilor Județene
din România în suma de 59.642,00 lei.
Suma virată, cu această destinație, din bugetul Județului Gorj, până la data de
31.12.2019, a fost în cuantum de 59.642,00 lei, la nivelul sumei bugetate.
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 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.
Prin adresa nr. 4533 din 22.02.2019, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr.
2611 din 26.02.2019, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia a solicitat
Consiliului Județean Gorj să prevadă în bugetul propriu pe anul 2019, suma de 935.696
lei (calculată după formula: 359.883 locuitori x 2,6 lei/locuitor), reprezentând contribuția
Județului Gorj, destinată decontării cheltuielilor de organizare și funcționare ale agenției.
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia propune o majorare a
contribuției de la 2,3 lei/locuitor, la 2,6 lei/locuitor, având în vedere următoarele:
programele de finanțare gestionate de agenție în calitate de Organism Intermediar pentru
POR 2014-2020-32 de priorități de intervenție – care presupun un volum foarte mare de
muncă și implicit o creștere a numărului de angajați;
continuarea activităților de implementare și monitorizare ex-post pentru proiectele
finanțate din POR 2007-2013;
activitățile de planificare și dezvoltare regională-dezvoltarea de proiecte strategice
regionale, gestionarea parteneriatelor strategice din cadrul regiunii și între regiuni;
evoluția pe un trend crescător a prețurilor la utilități;
creșterea nivelului salariului minim pe economie de la 1 ianuarie 2019 la 2080 lei, iar
pentru persoanele cu studii superioare la 2350 lei.
Suma de 935.696 lei, ce revine Județului Gorj, către Agenţia pentru Dezvoltare
Regională Sud-Vest Oltenia, reprezentând contribuția pe anul 2019, datorată de Județul
Gorj, în calitate de județ component al Regiunii de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia a fost
calculată în funcție de numărul populației județului.
În conformitate cu Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 51 din 19.04.2019, în
bugetul propriu general al Județului Gorj a fost prevăzută suma de 935.696,00 lei,
reprezentând contribuția aferentă anului 2019, 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
31.12.2019, a fost în cuantum de 935.696,00 lei.
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.
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. 51 din 19.04.2019, 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
31.12.2019, a fost în cuantum de 5.000,00 lei.
Cotizație la Ansamblul Regiunilor Europene (ARE)
Ansamblul Regiunilor Europene (ARE) este o rețea independentă a regiunilor
europene și cea mai mare organizație de cooperare interregională din întreaga Europă,
reprezentând mai mult de 270 de regiuni din 33 de ţări şi 16 organizaţii interregionale.
ARE cooperează cu Comitetul Regiunilor (CoR) și cu Congresul Autorităților Locale și
Regionale din Europa (CLRAE), organisme consultative ale autorităților locale și
regionale, pe lângă Uniunea Europeană, respectiv Consiliul Europei. Delegații care fac
parte din cele două structuri sunt nominalizați de către guvernele naționale, iar
competențele celor două organisme sunt definite de către tratatele europene și acordurile
internaţionale. ARE deţine statutul de observator în cadrul CLRAE. Reprezentanții
Comitetului Regiunilor şi CLRAE sunt membrii ai Biroului ARE.
Prin Hotărârea nr. 35 din 21 octombrie 2004, Consiliul Judeţean Gorj a aprobat
aderarea la Ansamblul Regiunilor Europene, astfel încât judeţul Gorj a devenit regiune
membră a acestei organizaţii. În calitate de membru cu drepturi depline, conform
Statutului Ansamblului Regiunilor Europene, Consiliul Judeţean Gorj este obligat să
achite o contribuţie financiară anuală.
Ansamblul Regiunilor Europene este vocea politică a regiunilor și partenerul cheie
pentru instituțiile europene și internaționale, în ceea ce privește, mai ales, problemele de
competențe regionale. ARE promovează diversitatea regiunilor și transformă această
diversitate într-un atu, promovând subsidiaritatea și structurile regionale democratice și
permițând regiunilor să formeze liantul esențial între Europa și cetățenii ei.
Obiectivele strategice ale Ansamblului Regiunilor Europene vizează:
promovarea democraţiei regionale şi a principiilor subsidiarității și complementarității în
Europa;
sporirea influenţei politicilor regionale la nivelul instituţiilor europene;
încurajarea dialogului și a schimbului de experiență între regiunile Europei;
sprijinirea proiectelor de cooperare interregionale și transfrontaliere;
dezvoltarea excelenței în guvernările regionale, prin transfer de know-how și bună
practică;
protejarea şi promovarea diversităţii regionale în toate expresiile ei.
Prin adresa Ansamblului Regiunilor Europene, înregistrată la Consiliul Judeţean
Gorj sub nr. 16052 din 26.11.2018, a fost comunicat cuantumul cotizației datorată de
Consiliul Judeţean Gorj, în numele Unității Administrativ Teritoriale – Județul Gorj, în
calitate de membru cu drepturi depline al ARE, pentru anul 2019, respectiv 4081 EURO,
calculată cu formula: {Cotizația de bază + Populație x (PIB relativ)2/200} x rata inflației.
Calitatea de membru al Ansamblului Regiunilor Europene este garantată de plata anuală
a cotizației.

Prin urmare, Județului Gorj îi revine, pentru anul 2019, o cotizație către Ansamblul
Regiunilor Europene de 4081 Euro, conform calculului comunicat de ARE prin adresa
mai sus menționată.
Plata cotizației Consiliului Județean Gorj, în numele Unității Administrativ
Teritoriale – Județul Gorj, pentru anul 2019, 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
31.12.2019, a fost în cuantum de 19.588,80 lei.
Cotizaţia la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei „ADIA”
Gorj
Județul Gorj, prin Consiliul Județean Gorj a devenit membru fondator al Asociației
de Dezvoltare Intercomunitară „ADIA” Gorj, prin efectul adoptării Hotărârii Consiliului
Județean Gorj nr. 49/2007, cu modificările și completările ulterioare.
Asociația s-a constituit în scopul reglementării, înființării, organizării, finanțării,
exploatării, monitorizării și gestionării în comun a serviciului de alimentare cu apă și de
canalizare pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre, precum și
realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional,
destinate înființării, modernizării și/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități
publice.
Scopul și obiectivele Asociației sunt realizarea, în comun cu Municipiile Târgu-Jiu
și Motru, orașele Târgu-Cărbunești, Bumbești-Jiu și Țicleni, a proiectelor de dezvoltare
a infrastructurii aferente serviciilor de apă și canalizare, în conformitate cu strategiile de
dezvoltare, aprobate la nivelul Județului Gorj, precum și furnizarea, în comun, a
serviciilor prin forma de gestiune delegată, realizată în baza unui Contract de delegare a
gestiunii, către Operatorul public – S.C. APAREGIO GORJ S.A., al cărui capital social
este deținut de unitățile administrativ-teritoriale asociate în cadrul ”ADIA” Gorj.
În conformitate cu dispozițiile art. 12, alin. (1) din Legea nr. 215/2001
administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
corelate cu art. 35, alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu
completările și modificările ulterioare, ”asociaţiile de dezvoltare intercomunitară se
finanţează prin contribuţii din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale
membre, precum şi din alte surse, în condiţiile legii”, respectiv ”asociaţiile de dezvoltare
comunitară se finanţează prin contribuţii din bugetele locale ale unităţilor administrativteritoriale membre, din alte surse atrase pe bază de proiecte, împrumuturi sau parteneriate
public-private, în condiţiile legii”.
Reglementările legale invocate, sub aspectul contribuției de la bugetul propriu al
unității administrativ - teritoriale asociate, se reflectă în statutul Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară „ADIA” Gorj, la art. 11, lit. b), potrivit căruia, asociații au obligația să
plătească cotizația anuală, în sumă de 5.000 lei.
În conformitate cu prevederile Hotărârii Adunării Generale a Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară ”ADIA” Gorj nr. 2 din 08.04.2015 s-a stabilit cuantumul
cotizației anuale de 10.000 lei, datorate de Județul Gorj, prin Consiliul Județean Gorj.
Potrivit Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 98 din data de 20.10.2015, s-a
aprobat majorarea cotizației anuale ce revine Județului Gorj, prin Consiliul Județean Gorj,
în calitate de asociat – membru fondator al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
„ADIA” Gorj de la 5.000 lei/an, la 10.000 lei/an.

În conformitate cu Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 51 din 19.04.2019, în
bugetul propriu general al Județului Gorj a fost prevăzută suma de 10.000 lei, ce revine
Județului Gorj, prin Consiliul Județean Gorj, în calitate de asociat – membru fondator al
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ADIA” Gorj.
Suma virată, cu această destinație, din bugetul Județului Gorj, până la data de
31.12.2019, a fost în cuantum de 10.000 lei.
Cotizaţia la Asociaţia De Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Serviciilor
Publice de Salubrizare „ADIS” Gorj
În baza Hotărârii Consiliului Judeţean Gorj nr. 82/31.10.2007 s-a aprobat asocierea
Judeţului Gorj cu municipiile, oraşele şi comunele din Judeţul Gorj, în vederea constituirii
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Serviciilor Publice de salubrizare
„ADIS” Gorj.
Conform Hotărârii Consiliului Judeţean Gorj nr. 35 din 25.09.2008, Județul Gorj,
prin Consiliul Judeţean Gorj, împreună cu 56 de localităţi, s-au asociat şi au înființat
ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ÎN DOMENIUL
SERVICIILOR PUBLICE DE SALUBRIZARE „ADIS" GORJ, în temeiul prevederilor
Ordonanţei de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările ulterioare,
ale Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, precum şi ale Legii nr.
101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor.
Prin semnarea Actului Constitutiv, unităţile administrativ-teritoriale asociate şi-au
exprimat voinţa, prin autorităţile deliberative, de a se asocia în cadrul ASOCIAŢIEI DE
DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ÎN DOMENIUL SERVICIILOR PUBLICE
DE SALUBRIZARE „ADIS" GORJ, propunându-şi, ca scop, realizarea, în comun, a
proiectelor de dezvoltare a infrastructurii aferente serviciilor de salubrizare a localităţilor,
pe baza planului de dezvoltare a judeţului Gorj şi furnizarea, în comun, a acestor servicii,
sub autoritatea fiecărui membru asociat.
Investiţiile în sistemele publice de salubrizare a localităţilor depăşesc, în mod
considerabil, capacităţile financiare ale autorităţilor locale.
Asociaţia are ca scop realizarea, în comun, a proiectelor de dezvoltare a
infrastructurii aferente serviciilor publice de salubrizare a localităţilor şi furnizarea, în
comun, a serviciilor aflate în subordinea fiecărei autorităţi locale asociate.
Conform art. 7 din statutul ADIS, una din sursele de venit ale asociaţiei o reprezintă
cotizaţiile unităților administrativ-teritoriale asociate şi alte contribuţii de la bugetele
autorităţilor locale.
Conform Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 82 din 31.10.2007 privind
participarea Judeţului Gorj la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară în
Domeniul Serviciilor Publice de Salubrizare „ADIS” Gorj, suma aprobată drept cotizaţie
anuală era de 5.000 lei.
Această cotizaţie a fost modificată prin Hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei
de Dezvoltare Intercomunitară în domeniul Serviciilor Publice de Salubrizare „ADIS”
Gorj nr. 6 din 09.07.2008, la suma de 1.000 lei pentru fiecare unitate administrativ teritorială asociată.
Urmare acestei hotărâri, Județul Gorj, prin Consiliul Judeţean, are obligaţia de a
contribui anual cu o cotizaţie în sumă fixă de 1.000 lei.
Având în vedere că până la finele anului 2019, Asociația de Dezvoltare
Intercomunitară în Domeniul Serviciilor Publice de Salubrizare „ADIS” Gorj nu a

solicitat plata cotizație, sumele prevăzute cu această destinație în bugetul propriu al
județului Gorj pe anul 2019, au rămas neutilizate.
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”.
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. 51 din 19.04.2019, în
bugetul propriu al județului Gorj pe anul 2019, a fost prevăzută suma de 20.000,00 lei,
reprezentând cotizația aferentă anului 2019, 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
31.12.2019, a fost în cuantum de 20.000 lei.
Cotizaţia la Asociația „Inimi de Gorjeni”
Județul Gorj, prin Consiliul Județean Gorj a devenit membru fondator al Asociației
„Inimi de Gorjeni”, prin efectul adoptării Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 100 din
22.12.2006.

Asociaţia „Inimi de Gorjeni” este o organizaţie nonguvernamentală de interes
general, cu caracter umanitar, constituită în conformitate cu prevederile Ordonanței
Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările
ulterioare.
Potrivit Statutului, asociației are ca scop ”îmbunătățirea calității vieții persoanelor
defavorizate socio-economic, atragerea atenției opiniei publice asupra problemelor
semenilor lor și încurajarea colaborării între sectorul instituțional public și societatea
civilă”.
Principalele obiective ale asociației sunt: ”protecția copilului provenit din familii
numeroase, lipsite de posibilități financiare, a copilului provenit din familii
dezorganizate, a copilului orfan, abandonat sau cu handicap; promovarea valorilor
familiale, prevenirea și combaterea violenței în familie; respectarea Convenției ONU
privind protecția drepturilor copilului, de către ocrotitorii legali, autoritățile și instituțiile
publice cu responsabilități în domeniul protecției copilului; colaborarea cu organizații
neguvernamentale din țară și din străinătate, alte segmente ale societății civile, în vederea
inițierii unor programe comune de susținere a copiilor și familiilor aflate în dificultate;
pregătirea și perfecționarea persoanelor care lucrează sau vor lucra cu diferite categorii
de persoane aflate în dificultate, care fac/ nu fac obiectul activității DGASPC”.
Asociaţia „Inimi de Gorjeni” și-a propus îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor
defavorizate socio-economic, atragerea atenţiei opiniei publice asupra problemelor
semenilor lor şi încurajarea colaborării între sectorul instituţional public şi societatea
civilă. În acest scop, asociaţia a iniţiat programe de asistenţă socială pentru copil şi familie
şi activităţi în domeniul protecţiei copilului, precum şi strângerea de fonduri destinate
protecţiei copiilor şi familiilor aflate în dificultate.
Reglementările legale invocate, sub aspectul contribuției de la bugetul propriu al
unității administrativ - teritoriale asociate, se reflectă în statutul Asociației ”INIMI DE
GORJENI”, la art. 11, lit. c), potrivit căruia, asociații au obligația să plătească cotizație
anuală.
Conform art. 2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 100 din 22.12.2006, ”se
aprobă participarea Consiliului Judeţean Gorj cu suma de 1.000 lei la constituirea
patrimoniului iniţial al asociaţiei şi plata unei cotizaţii anuale de 2.000 lei”.
Prin adresa Asociației „Inimi de Gorjeni” nr. 57 din 04.12.2014, înregistrată la
Consiliul Județean Gorj sub nr. 15863 din 05.12.2014, s-a comunicat majorarea cotizației
anuale a membrilor fondatori de la 2.000 lei/an, la 5.000 lei/an.
Potrivit Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 11 din 29.01.2015, s-a aprobat majorarea
cotizației anuale ce revine Județului Gorj, prin Consiliul Județean Gorj, în calitate de
asociat – membru fondator al Asociației „Inimi de Gorjeni” de la 2.000 lei/an, la 5.000
lei/an.
În conformitate cu Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 51 din 19.04.2019, 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 „Inimi de Gorjeni”.
Suma virată, cu această destinație, din bugetul Județului Gorj, până la data de
31.12.2019, a fost în cuantum de 5.000 lei.
Serviciile de publicitate
Potrivit legislaţiei în vigoare, respectiv Legea 215/2001, republicată și
reactualizată, privind Administrația publică locală, care invocă la „Secţiunea a 3-a”-

Funcţionarea consiliului județean, art. 94, alin.1 „Consiliul județean se întrunește în
ședință ordinară în fiecare lună, la convocarea președintelui consiliului județean” şi art.
94, alin.7- „ordinea de zi a ședinței consiliului județean se aduce la cunoştinţa locuitorilor
judeţului prin mass-media sau prin orice mijloc de publicitate”, Legea 544/2001 privind
liberul acces la informaţiile de interes public, Legea 52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică, care invocă la art.7, alin.1, lit.a –“ anunţul privind
şedinţa publică se afişează la sediul autorităţii publice, inserat în site-ul propriu şi se
transmite către mass-media, cu cel puţin 3 zile înainte de desfăşurare”, Legea nr. 98/2016
privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări
publice şi a contractelor de concesiune de servicii, autorităţile administraţiei publice
centrale şi locale alese sau numite, precum şi celelalte instituţii publice care utilizează
resurse financiare publice, trebuie să respecte regulile şi să îndeplinească procedurile
minimale aplicabile pentru asigurarea transparenţei decizionale în raporturile stabilite
între ele cu cetăţenii şi asociaţiile legal constituite ale acestora.
Pentru o informare rapidă şi cât mai corectă a cetăţenilor cu privire la activităţile
desfăşurate de Consiliul Judeţean Gorj, în domeniile tehnic (executări lucrări drumuri,
construcţii, alimentări gaze, apă etc.), economic (accesări fonduri structurale), social şi
cultural, al cooperării interregionale şi stabilirii de relaţii externe, precum şi pentru a
aduce la cunoştinţa opiniei publice hotărârile cu caracter normativ adoptate în cadrul
şedinţelor ordinare şi extraordinare, UAT Județul Gorj a achiziționat servicii de
publicitate media, care au asigurat transmiterea către opinia publică a informaților privind
programele, proiectele, iniţiativele şi acţiunile desfăşurate în domeniile de activitate,
respectiv tehnic, economic, dezvoltare şi cooperare regională, relații externe, cultură,
sport, turism, educație, sănătate sau orice alte domenii de interes public.
Pentru asigurarea transparenței, achiziția și realizarea serviciilor de informare,
promovare şi publicitate media, a fost prevăzută în bugetul propriu al Județului Gorj pe
anul 2019, suma de 112.812,00 lei, fără TVA.
Din această sumă, în anul 2019, pentru serviciile de publicitate media s-a cheltuit
suma de 90.988,01 lei, cu TVA, conform contractelor de publicitate media încheiate cu
canalele media locală.
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 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 2019
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 2019, 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 2019 a fost prevăzută suma de 720,00
lei, din care să se asigure tratații pentru un număr estimativ de 36 persoane.
În anul 2019, 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 2019 a fost prevăzută suma de 5.760,00
lei (cca. 36 persoane x 160 lei/persoană/zi = 5.760 lei).
În anul 2019, 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 2019 a fost prevăzută suma de 3.000,00 lei
(cca. 60 persoane x 50 lei/persoană = 3.000 lei).
În anul 2019, s-a cheltuit suma de 0 lei, cu TVA.
Servicii publicare în Monitorul Oficial al României și într-un cotidian central de
mare tiraj
Potrivit prevederilor art. 15 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general,
Autorităţile finanţatoare stabilesc un program anual propriu pentru acordarea de finanţări
nerambursabile, în condiţiile prezentei legi, care se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea a VI-a, în cel mult 30 de zile de la aprobarea bugetului propriu al
autorităţii finanţatoare.
Autoritatea finanţatoare are obligaţia de a face cunoscută în mod public intenţia de
a atribui contracte de finanţare. Anunţul de participare se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea a VI-a, într-un cotidian central şi pe site-ul autorităţii finanţatoare de
interes general sau regional, respectiv în cel puţin două cotidiene locale şi pe site-ul
autorităţii finanţatoare locale.
Consiliul Județean Gorj a publicat acest program în Monitorul Oficial al României,
Partea a VI-a.
Potrivit prevederilor art. 16 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general,
Autoritatea finanţatoare are obligaţia de a face cunoscută în mod public intenţia de a
atribui contracte de finanţare. Anunţul de participare se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea a VI-a, într-un cotidian central şi pe site-ul autorităţii finanţatoare de
interes general sau regional, respectiv în cel puţin două cotidiene locale şi pe site-ul
autorităţii finanţatoare locale.
Consiliul Județean Gorj a publicat acest anunțuț în Monitorul Oficial al României,
Partea a VI-a și într-un Cotidian Central de mare tiraj.
În bugetul propriu al Județului Gorj pe anul 2019, s-a prevăzut suma de 4.000,00
lei, inclusiv TVA. Din suma prevăzută cu această destinație în bugetul pe anul 2019, s-a
cheltuit suma de 1.428,32 lei, din care:
Publicarea Raportului anual cu privire la contractele de finanțare nerambursabilă
încheiate între U.A.T. - Județul Gorj și beneficiarii de finanțare nerambursabilă de la
bugetul local al județului Gorj pe anul 2018, conform prevederilor Legii nr. 350/2005
privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități
nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare, prin publicarea
acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a - 366,00 lei, inclusiv TVA.
publicare PROGRAMUL ANUAL pentru acordarea de finanțări nerambursabile pentru
activități sportive nonprofit de interes general, în condițiile prevăzute de Legea nr.
350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru
activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare, prin
publicarea acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a – 122,00 lei, inclusiv
TVA.;
publicare ANUNȚ DE PARTICIPARE la sesiunea de selecție a proiectelor care vor
beneficia de finanțare de la bugetul Județului Gorj pe anul 2019, pentru activități sportive

nonprofit de interes general, în condițiile prevăzute de Legea nr. 350/2005 privind
regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit
de interes general, cu modificările și completările ulterioare, prin publicarea acestuia în
Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a - 305,00 lei, inclusiv TVA;
publicare Anunț de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă pe anul 2019, prin
publicarea acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a - 183,00 lei, inclusiv
TVA;
publicare ANUNȚ DE PARTICIPARE la sesiunea de selecție a proiectelor care vor
beneficia de finanțare de la bugetul Județului Gorj pe anul 2019, pentru activități sportive
nonprofit de interes general, în condițiile prevăzute de Legea nr. 350/2005 privind
regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit
de interes general, cu modificările și completările ulterioare, prin publicarea acestuia întrun cotidian central- 452,32 lei inclusiv TVA.
Servicii de difuzare a presei și a publicațiilor de specialitate
Având în vedere prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor
publici, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr.393/2004 privind
Statutul aleşilor locali, potrivit cărora funcţionarii publici şi aleşii locali au dreptul şi
obligaţia de a-şi îmbunătății permanent pregătirea profesională, precum şi necesitatea
informării permanente a conducerii Consiliului Judeţean Gorj, a direcţiilor de specialitate
din aparatul propriu, cu privire la problemele din administraţia publică locală,
evenimentele economice, social-politice şi culturale la nivel local, regional şi naţional,
noutăţile tehnice şi legislative apărute în domeniile ce fac obiectul activităţii Consiliului
Judeţean Gorj, precum și monitorizarea anunțurilor, materialelor informative și
comunicatelor emise de către Consiliul Județean Gorj cu privire la: derularea unor acțiuni
de interes public, implementarea proiectelor cu finanțare europeană, a anunțurilor privind
organizarea procedurilor de ocupare a posturilor vacante, a activităților de mediu, a
informării cetățenilor asupra programului de întrerupere a circulației pe drumurile
județene etc., compartimentul de resort a achiziționat servicii de difuzare a presei și a
publicațiilor de specialitate pentru anul 2019, cu respectarea prevederilor legale, în
vigoare.
Pentru anul 2019, a fost prevăzut în bugetul propriu al Județului Gorj, suma de
14.521,5 lei fără TVA, din care s-au cheltuit 13.629,00 lei cu TVA, conform contractului
încheiat.
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.
Asociația Națională a Salvatorilor Montani din România prin adresa nr 403 din
18.07.2019, a lansat Consiliului Județean Gorj, invitația de a participa la Congresul
Internațional de salvare montană CISA IKAR, eveniment ce s-a desfășurat în Polonia,
localitatea Zakopane, în perioada 08-13 octombrie 2019.
Astfel, în vederea participării la diverse acțiuni externe în bugetul propriu al
Județului Gorj pe anul 2019, a fost prevăzută suma de 2.000,00 lei (cazare și transport).
Din această sumă, în anul 2019, pentru participarea la diverse acțiuni externe s-a cheltuit
suma de 600,00 lei, cu TVA.
Investiții propuse pentru anul 2019:
Achiziție echipamente informatice
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”,
Pentru buna desfășurare a activității Direcției managementul proiectelor și relații
externe s-au achiziționat următoarelor echipamente informatice:
- HDD 3,5” min. 6 TB – 1.050 lei fără TVA;
- UPS minim 1500VA - 1.200 lei fără TVA;
- monitor calculator 27” – 3 buc– 3.000,00 lei fără TVA.
În bugetul propriu al Județului Gorj pe anul 2019 a fost prevăzută suma de 5.250,00
lei fără TVA, respectiv 6.247,50 lei cu TVA, pentru achiziția de echipamente informatice.
Din această sumă, în anul 2019, pentru achiziția echipamentelor informatice s-a
cheltuit suma de 5.980,00 lei, cu TVA.

Raport de activitate
ȘCOALA POPULARĂ DE ARTĂ TÂRGU JIU
în anul 2019
Percepută de comunitate ca unul dintre cei mai importanți operatori culturali de
drept public din judeţ, care oferă servicii de educaţie permanentă dar și produse şi
servicii culturale diverse pentru comunitate, imaginea instituției a fost, în general una
pozitivă, la aceasta contribuind deopotrivă profesionalismul cadrelor didactice, a
personalului artistic și administrativ, a colaboratorilor avuți pentru organizarea
diferitelor evenimente cultural-artistice, calitatea actului de învățământ și a
activităților cultural-artistice organizate, buna promovare a cursanților care au obținut
premii cu ocazia diverselor festivaluri și concursuri, buna colaborarea avută cu
autorități publice, instituții și organizații dar și cu partenerii de proiecte și acțiuni,
extinderea colaborării cu celelalte școli populare din țară, promovarea Gorjului și
Târgu Jiului ca destinații turistice, prin prezența la diferite târguri de profil la care
Școala Populară de Artă Târgu Jiu a participat în anul 2019, atât în România, cât și în
străinătate.
În domeniul educației permanente şi a formării continue de interes comunitar,
datele ne indică că numărul de cursanți înscrişi la Școala Populară de Artă Târgu Jiu
în anul școlar 2019-2020 a fost de 3070, dintre care 1144 înscrişi pentru cursuri la
sediul din Târgu Jiu, iar 1926 au urmat cursurile deschise la una din cele 36 de secţii
externe. Față de anul școlar precedent, asistăm la o creștere a numărului de cursanți
cu 8,02%, datorită măririi numărului de cursanți la secțiile externe cu 8,14%, iar la
sediul din Târgu Jiu, cu 7,82%. Numărul foarte mare de cursanți ai Școlii Populare de
Artă Târgu Jiu ne indică, pe lângă o creștere a interesului arătat față de oferta
educațională a instituției, faptul că Școala Populară de Artă Târgu Jiu oferă servicii
de cea mai bună calitate. Trebuie precizat că dintre cei 1144 de cursanți înscriși la
sediul din Târgu Jiu, doar 599 au domiciliul în Târgu Jiu (52,36%), restul fiind
domiciliați în diverse localități din județ sau chiar din alte județe.
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 19.445 elevi înscriși în anul școlar
2017-2018 la 18.863 elevi înscriși în anul școlar 2018-2019 (ceea ce reprezintă o
scădere de 2,99%). Dacă este să ne referim la întreaga populație școlară a județului
Gorj, scăderea a fost de 3,50%, de la 45166, la 43586 copii înscriși în învățământul
preuniversitar.
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 2019-2020 a fost înființată o secție nouă în comuna
Aninoasa (dansuri populare), comună în care nu a existat până acum o secție a Școlii
Populare de Artă Târgu Jiu și au fost reînființate secțiile de la Bengești-Ciocadia
(grup vocal folcloric), Bumbești-Pițic (grup vocal folcloric), Fărcășești (dansuri
populare, grup vocal folcloric și vioară) și Peștișani (iconărit și pictură). Totodată, sa acționat și în direcția diversificării disciplinele studiate, fiind înființate noi discipline
la Târgu Cărbunești (canto muzică populară) și Țicleni (acordeon). Din păcate, nu

s-a reușit păstrarea în continuare a secțiilor de la Hurezani, Jupânești, Stoina și
Turburea.

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 2019-2020.
Aceste protocoale au ca obiective susținerea și promovarea secţiilor externe ale
Şcolii Populare de Artă 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.
Nr.
Secția
Discipline de studiu
crt.
cursanți
– Artă decorativă
1 ALIMPESTI
27
– Iconărit
2 ANINOASA
– Dansuri populare
39
– Dansuri populare
3 ARCANI
52
– Țesături–cusături

4

BAIA DE FIER

5

BALANESTI

6

BALESTI

7
8
9
10

BENGEȘTI-CIOCADIA
BERLESTI
BUMBEȘTI-PIȚIC
CAPRENI

11

CILNIC

12

CRASNA

13

DRAGOTESTI

14

DRAGUTESTI

15

FĂRCĂȘEȘTI

16

GODINESTI

16

LELESTI

18

LOGRESTI

19

MOTRU

20

NEGOMIR

21

NOVACI

22

PEȘTIȘANI

– Canto muzică populară
– Dansuri populare
– Pictură
– Țesături–cusături
– Țesături–cusături
– Dansuri populare
– Grup vocal folcloric
– Olărit
– Grup vocal folcloric
– Dansuri populare
– Grup vocal folcloric
– Dansuri populare
– Dansuri populare
– Grup vocal folcloric
– Olărit
– Grup vocal folcloric
– Arta lemnului
– Dansuri populare
– Fluier
– Dansuri populare
– Grup vocal folcloric
– Dansuri populare
– Grup vocal folcloric
– Vioară
– Arta lemnului
– Dansuri populare
– Pictură
– Vioară
– Dansuri populare
– Grup vocal folcloric
– Dansuri populare
– Pictură
– Vioară
– Dansuri populare
– Fluier
– Artă decorativă
– Chitară
– Dansuri populare
– Fluier
– Grup vocal folcloric
– Saxofon
– Iconărit
– Pictură

85
20
101
15
10
17
25
79
70
105
49
22

77

37
24
43
47

141

8

23

POLOVRAGI

24
25
26
27

RUNCU
SACELU
SCOARTA
STEJARI

28

TICLENI

29

TÂRGU CARBUNESTI

30

TÂRGU JIU (Juniorii
Doina Gorjului)

31

32

– Ansamblu de datini și obiceiuri
– Arta lemnului
– Canto muzică populară
– Dansuri populare
– Design grafic
– Fluier
– Împletituri
– Pictură
– Țesături–cusături
– Dansuri populare
– Grup vocal folcloric
– Ansamblu coral
– Dansuri populare
– Chitară
– Dansuri populare
– Orgă electronică
– Vioară
– Canto muzică populară
– Orgă electronică
– Vioară
– Dansuri populare

– Ansamblu de datini și obiceiuri
– Dansuri populare
– Grup vocal folcloric
– Iconărit
TISMANA (2 protocoale)
– Pictură
– Port popular
– Țesături–cusături
– Vioară
VLADIMIR
– Dansuri populare

149

61
18
26
20
62

33
24

229

31

În afara acestor secții, Școala Populară de Artă Târgu Jiu mai are organizate
secții în următoarele unități administrative:
Nr.
crt.

Secția

1

BUMBEȘTI JIU

2
3

CIUPERCENI
PADEȘ

4

ROVINARI

Discipline de studiu
– Ansamblu de datini și obiceiuri
– Arta lemnului
– Pictură
– Ansamblu de datini și obiceiuri
– Canto muzică populară
– Vioară

Nr.
cursanți
49
12
26
35

5

TELEȘTI

– Arta lemnului
– Împletituri

82

Ca aşezământ cultural pe linia educaţiei permanente, Şcoala Populară de Artă
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, cusăturițesături, dansuri populare, grupuri vocale folclorice, iconărit, împletituri, instrumente
tradiționale și olărit.
- Un program denumit ARTE CONTEMPORANE care cuprinde activităţi de
instruire grupate în 4 proiecte: arte vizuale, balet/dans modern, canto muzică uşoară,
folk, clasic şi instrumente muzicale.
Programul ARTE ŞI MEŞTEŞUGURI TRADIŢIONALE, adresat copiilor,
tinerilor și adulţilor, din mediul rural şi urban, prin proiectele sale a urmărit
conservarea şi transmiterea meseriilor şi artelor tradiţionale, în acest scop
organizându-se cursuri de arta lemnului, ansambluri de datini și obiceiuri, canto
popular, cusături-țesături, dansuri populare, grupuri vocale folclorice, iconărit,
împletituri, instrumente tradiționale (nai, fluier, țambal) și olărit.
Implementat într-un număr de 34 de autorități locale, dintre care 7 urbane și 27
rurale, programul a avut un număr de 2000 cursanți, dintre care 817 la sediile din
mediu urban (40,85%) și 1183 la sediile din mediul rural (59,15%).

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 91,89% dintre secțiile școlii.
În cifre, numărul beneficiarilor acestor proiecte sunt repartizați după cum
urmează:
Număr
Număr
Nr. crt.
Proiectul/cursul
grupe de
de
curs
cursanți
ANSAMBLURI DE DATINI ŞI
1
OBICEIURI
4
94
2
ARTA LEMNULUI
7
148
3
CANTO POPULAR
14
380
4
CUSĂTURI- ŢESĂTURI
8
202
5
DANSURI POPULARE
24
625
6
GRUPURI VOCALE
12
258
7
ICONĂRIT
3
26
8
ÎMPLETITURI
2
39
9
INSTRUMENTE TRADIŢIONALE
10
180
10
OLĂRIT
2
48
TOTAL
86
2000
La sediul din Târgu Jiu, Școala Populară de Artă Târgu Jiu s-au desfășurat un
număr de 4 proiecte în cadrul programului ARTE ŞI MEŞTEŞUGURI
TRADIŢIONALE, respectiv proiectele referitoare la arta lemnului, canto muzică
populară, dansuri populare și instrumente tradiționale (activități de instruire pentru
nai, fluier, caval, cimpoi și țambal), pentru un număr de 421 de cursanți, dintre care
328 au fost elevi (6-18 ani).
Așa cum era de așteptat, proiectele din cadrul programului ARTE ŞI
MEŞTEŞUGURI TRADIŢIONALE organizate de Școala Populară de Artă Târgu
Jiu la secțiile externe din județul Gorj au fost cele mai numeroase, acoperind o bună
parte din nevoia de formare continuă de interes comunitar dintr-un număr de 33 de
autorități locale (6 urbane și 27 rurale). Sunt organizate 10 proiecte referitoare la arta
lemnului, ansambluri de datini și obiceiuri, canto popular, cusături-țesături, dansuri
populare, grupuri vocale, iconărit, împletituri, instrumente tradiționale și olărit pentru
un număr de 1579 de cursanți, dintre care 1431 sunt înscriși în învățământul
preuniversitar (90,63%). În schimb, cursurile care se adresează celor care vor să
deprindă un meșteșug sunt frecventate doar în proporție de 74,19% de către elevi.

Programul ARTE ȘI MEȘTEȘUGURI TRADIȚIONALE
(secții externe)
Dansuri populare

596

Grupuri vocale

258

Cusături-țesături

202

Arta lemnului

146

Ansambluri de datini și obiceiuri

94

Instrumente tradiționale

89

Canto popular

81

Olărit

48

Împletituri

39

Iconărit
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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, artă fotografică, actorie, dans modern, balet, canto muzică ușoară, folk și
clasică, ansamblu coral, acordeon, chitară, orgă, pian, saxofon și vioară. Implementat
într-un număr de 15 autorități locale, dintre care 7 urbane și 8 rurale, programul a avut
un număr de 1070 de cursanți, dintre care 919 la sediile din mediu urban (85,89%) și
151 la sediile din mediul rural (14,11%).
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 59 de
cursuri pentru cei 1070 de cursanți care provin din rândurile copiilor, tinerilor și
adulţilor:
Nr.
crt.
1
2
3
4

Denumirea
programului

Proiectul/cursul

ARTE VIZUALE
CANTO, MUZICA
UŞOARA,
FOLK,ANS. CORAL
ARTE
DANS
CONTEMPORANE
MODERN/BALET
INSTRUMENTE
MUZICALE
TOTAL

Număr
grupe
curs
15

Număr
de de
cursanți
284

5

77

4

260

35
59

449
1070

La sediul central din Târgu Jiu, acest program a cunoscut un aflux mare de
cursanți, toate cele patru proiecte din cadrul acestuia fiind oferite unui număr de 723
de cursanți, dintre care 613 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 și teatru), 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.

Programul ARTE CONTEMPORANE (Sediu)
324 293

400
300
200

260

201
88

51 44

100

75

Nr. cursanți
Nr. cursanți elevi

0
Canto muzică
ușoară, clasică,
folk

Instrumente
muzicale

Balet, dans
modern

Arte vizuale

La sediile externe din județ, cel de-al doilea program de educație permanentă a
cunoscut 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 347 de
cursanți, dintre care 329 sunt elevi (94,81%), cursurile din această categorie au fost
urmate de doar 18,02% din totalul cursanților înscriși la Școala Populară de Artă
Târgu Jiu în afara orașului de reședință. Astfel, există proiectele denumite arte vizuale
(în cadrul căruia sunt oferite cursuri de pictură, 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.

Programul ARTE CONTEMPORANE (secții externe)
195
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150
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120
Nr. cursanți

26

Nr. cursanți elevi

0
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Instrumente
muzicale

Arte vizuale

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

Concurs de Artă Fotografică
Cluj-Napoca
„Obiceiuri de iarnă”, ed. a VII-a
Seara Artelor – Porți deschise la
2
Cluj-Napoca
Școala de Arte Cluj
Concurs național de artă plastică Ion
3
Suceava
Irimescu, ed. a XI-a
Yambol 4 Festivalul de Măști Kukerlandia
Bulgaria
5 Salonul de pictură „Arte Mici”
Motru
Concursul Național de Arte Vizuale
6
Galați
Nicolae Mantu, ediția a XIII-a
Concursul Național de dans modern
7
Alba Iulia
„Bucuria dansului”
Festival internațional de pian
8
Pitești
„Primăvara artelor”, ed. a XII-a
Vin Floriile cu soare și soarele cu
9
București
Florii
DrobetaConcursul Național de dans modern
10
Turnu
și Tenis de masă Trofeul Drobeta
Severin
Concurs Național de Pictură și
11
Baia Mare
Grafică „Ilie Cămărășan”
Festivalul Internațional de folclor
12 pentru copii și tineret „Am fost ș-om Baia Mare
fi”, ed. a XXI-a
Concursul Național de Pictură și
13 Grafică Vespasian Lungu, ed. a
Brăila
XXIV-a
Festivalul concurs naţional de
14 folclor pentru tineri interpreţi „Dor
Cumpăna
de cânt românesc”, ed. a XIV-a
Festivalul de dans modern și muzică
15 ușoară „Flori în orașul florilor”, ed. Timișoara
a XXVIII-a
Festivalul Zilele Şcolilor Populare
16
Târgu Mureş
de Arte, ed. a XVIII-a
Concurs Interjudețean de dans
Drobeta17 modern „Pe aripi de primăvară”, ed.
Turnu
a XVII-a
Severin
1

Tipul
activității

Data

Concurs

31 ianuarie

Expoziție

7 februarie

Concurs

27 februarie

Concurs

28 februarie3 martie
23 martie

Concurs

8-19 aprilie

Concurs

13 aprilie

Concurs

20 aprilie

Spectacol și
expoziție

21 aprilie

Concurs

4 mai

Concurs

6-18 mai

Festival

16-18 mai

Concurs

26 mai

FestivalConcurs

31 mai-1
iunie

FestivalConcurs

1 iunie

Festival

5-6 iunie

Concurs

6 iunie

Festival

18

19

20
21
22
23

24

25

26

27
28
29
30
31

32

Festivalul concurs naţional de
interpretare vocală a muzicii
populare româneşti „Aurelia FătuRăduţu”, ed. a XXVI-a
Tabăra Internaţională de artă
plastică Lumina nordului, ed. a
XIV-a
Festivalul-Concurs Internațional de
Muzică Populară Românească ”În
Grădina cu Flori Multe”, ed. а XV-a
Festivalul Tradițiile verii
Festivalului Internațional „Sibiu,
Capitala Muzicală”, ed. a VII-a
Festivalului- Concurs Național
„Arte și tradiții românești”, ed. a VIa
Festivalului de doine și balade
"Ileana Constantinescu", ed. a
XLIV-a
Festivalul concurs naţional de
interpretare vocală muzică populară,
’’In memoriam Marin Ghiocel ’’,
ed. a VII-a
Festivalul-Concurs Internaţional de
Muzică Tradiţională Veche ”Sus pe
Argeş la Izvoare”, ed. a X-a
Festivalul Internațional de Muzică și
dans "Transylvanian Stars", ed. a
IV-a
Concursul de dans "Perla Dunării",
ed. a XX-a
Festival concurs internațional de
interpretare a cântecului popular
Mureș dorurile tale..., ed. a VII-a
Festivalul Internațional de Folclor
„Cântecele Neamului”, ed. a XII-a
Festivalul Cântecului popular
românesc „Maria Lătărețu”
Festivalul concurs național al
interpreților cântecului popular
românesc „Maria Tănase”, ed. a
XXV-a

Bocşa, Caraş
Severin

FestivalConcurs

19-20 iunie

MăliniFălticeni Suceava

Tabără

8-13 iulie

Cernăuți,
Ucraina

FestivalConcurs

12-14 iulie

Craiova

Festival
FestivalConcurs

Sibiu

21 iulie
23-24 august

Slatina

FestivalConcurs

18-19
septembrie

DrăgăneștiOlt,

FestivalConcurs

27
septembrie

Giurgiu

FestivalConcurs

10-11
octombrie

Pitești

Festivalconcurs

18
octombrie

Târgu Mureș

Concurs

19
octombrie

Orșova

Concurs

19
octombrie

Reghin

Festivalconcurs

24-25
octombrie

Festivalconcurs
Festivalconcurs

28-30
octombrie
5-7
noiembrie

Festivalconcurs

11-15
noiembrie

Suceava
Târgu Jiu

Craiova

Festivalul concurs național de
33 muzică populară „Vâlcea plai de
cânt și dor”
34 Festivalul „E vremea colindelor”
Alaiul datinilor „Din bătrâni, din
35
oameni buni”

Râmnicu
Vâlcea

Festivalconcurs

22-23
noiembrie

Ploiești

Festival

7 decembrie

Craiova

Festival

8 decembrie

Otopeni

Spectacol

Reșița

Spectacol

București

Festival

București

Spectacol

40 Târgul de Crăciun București

București

Festival

Festivalul Datinilor de iarnă
„Marmația 2019”

Sighetu
Marmației

Festival

36 Seara de colinde
37 Târgul de Crăciun
Festivalul de datini și obiceiuri de
Crăciun și Anul Nou – Florile Dalbe
Concertul tradițional de Crăciun –
39
Radio România
38

41

12
decembrie
14
decembrie
14
decembrie
15
decembrie
22
decembrie
27
decembrie

Participarea la festivaluri și concursuri a fost una destul de mare, fapt dovedit
de numărul de premii câștigate de cursanții Școlii Populare de Artă Târgu Jiu. Trebuie
precizat că unii dintre cursanți urmează în paralel și cursuri similare la Palatul Copiilor
Târgu Jiu sau sunt înscriși la Liceul de Arte „Constantin Brăiloiu” Târgu Jiu, motiv
pentru care considerăm că la succesele repurtate de cursanții noștri au contribuit în
egală măsură și profesorii celor două instituții.
Exprimat în cifre, cursanții noștri au obținut un număr de 453 de premii și
mențiuni la cele 94 de competiții la care au participat, fie că a fost vorba de competiții
internaționale, 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) – 427 de premii, restul de 26 fiind obținute la competiții
care țin de artele vizuale (pictură și grafică).
Trebuie precizat că au fost câștigate și 4 premii la concursuri internaționale.

Premiile obținute de cursanții Școlii
Populare de Artă Târgu Jiu în anul 2019
62 63
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În calitatea sa de operator în Agenda Culturală a judeţului Gorj, Școala
Populară de Artă Târgu Jiu contribuie la activitatea de conservare şi transmitere a
valorilor artistice ale comunităţii gorjene, precum şi ale patrimoniului cultural local,
naţional şi universal.
Programul GORJUL ANCESTRAL și-a dorit ca prin organizarea sau
participarea la organizarea și desfășurarea unui număr de 37 de evenimente culturale
(festivaluri, expoziţii, ateliere etc.) să pună în valoare bogăţia patrimoniului cultural,
cu precădere cel imaterial, din judeţul Gorj, să contribuie la conservarea, promovarea
şi valorificarea patrimoniului de tradiţii, meşteşuguri şi obiceiuri din Gorj.
Marea majoritate a acestor activități au fost de nivel local/județean dar nu au
lipsit nici cele de nivel național și s-au adresat unui număr de peste 17.410 beneficiari.
Primul eveniment inclus în cadrul acestui program a fost Salonul de iarnă al
artelor populare, desfășurat pe parcursul lunii februarie 2019 și care s-a desfășurat prin
organizarea de expoziţii de artă populară și spectacole folclorice realizate de secţiile
externe ale Şcolii Populare de Artă din localitățile Tismana, Bumbești-Jiu, Padeș și
Novaci.
O manifestare culturală de succes a fost Festivalul Național de muzică populară
„Meleaguri brâncușiene”, aflat la cea de-a IV-a ediție. Desfășurat în perioada 29-31
martie 2019, la Baia de Fier, festivalul se adresează cursanților școlilor populare de artă
din țară de la disciplinele canto muzică populară și instrumente populare. Festivalul a
prilejuit afirmarea unui număr mare de cursanți ai Școlii Populare de Artă Târgu Jiu
precum și a instructorilor care au evoluat pe scenă, ca interpreți sau ca soliști în cadrul
Ansamblului Folcloric „Maria Lătărețu”. La acest eveniment au participat, ca invitați,
cursanți și instructori de la Școala de Artă „Tudor Jarda” din Cluj-Napoca, care au
prezentat un spectacol.
Festivalul Jocului și Portului Popular pentru Tineret „Memorial Liviu
Dafinescu”, aflat la cea de-a XVI-a ediție, a reunit, în ziua de 20 aprilie 2019, peste 600
de participanți, Școala Populară de Artă Târgu Jiu fiind prezentă, pe lângă formația de
dansuri populare de la sediul central, „Juniorii Doina Gorjului”, cu numeroase formații
de la secțiile externe din județ.

Ziua internaţională a iei româneşti a fost organizată în anul 2019 într-o zonă
tradițională din nordul județului, la Cloșani (comuna Padeș), în ziua de 24 iunie 2019,
în colaborare cu Primăria și Consiliul Local Padeș și Căminul Cultural Cloșani.
Festivalul Naţional al Cântecului „Maria Lătăreţu”, desfășurat în perioada 4-7
noiembrie 2019, având ca organizator Ansamblul Profesionist „Doina Gorjului”
Târgu Jiu, iar ca parteneri Consiliul Județean Gorj, Școala populară de Artă Târgu Jiu,
Liga „Fii Gorjului” și Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii
Tradiţionale Gorj, a avut o seară în care Ansamblul Folcloric „Maria Lătărețu” a
susținut un spectacol urmărit de aproximativ 300 spectatori.
Salonul expoziţional al artelor şi meşteşugurilor tradiţionale, denumit Artă şi
Meşteşug, ș-a desfășurat în data de 29 noiembrie 2019 la Muzeul Județean Gorj
„Alexandru Ștefulescu” și a constat din expoziții și demonstrații practice făcute de
meșterii populari care predau cursuri la Școala Populară de Artă Târgu Jiu, fiind bine
primit de public. Au participat: Rotaru Nicolae, Modroagă Vasile, Coneru Dumitru,
Dinoiu Maria, Roșu Ion, Ungureanu Daciana, Drăghescu Claudia, Mischiu Rodica,
Vasile Adriana, Gheorghe Valentina, Tantan Flori, Văcariu Mihaela, Arapu Liliana,
Cârje Gheorghe, Sârbu-Tiștere Filomela și Coconu Georgiana. Cu această ocazie, un
taraf constituit din membrii ai Ansamblului Folcloric „Maria Lătărețu” a prezentat un
spectacol de muzică tradițională gorjenească.
„Alaiul obiceiurilor de iarnă”, desfășurat în data de 19 decembrie 2019, având ca
organizatori Consiliul Județean Gorj, Școala Populară de Artă Târgu Jiu și Centrul
Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj s-a adresat unui
număr mare de spectatori, instituția participând cu câteva sute de colindători la acest
eveniment.
Programul EMULAȚIILE ȘCOLII DE ARTĂ are ca obiectiv prezentarea în
comunitate şi în afara acesteia a rezultatelor obţinute în cadrul programelor de formare
profesională.
În cadrul programului au fost organizate sau s-a participat la organizarea și
desfășurarea unui număr de 27 de evenimente culturale de nivel internațional, național
sau local/județean la care au participat un număr de peste 10.930 de beneficiari.
În data de 8 iunie 2019 a fost organizată ediția a cincea a Festivalului naţional
de dans „Prin dans spre infinit”, festival prin intermediul căruia Școala Populară de
Artă Târgu Jiu dorește să ofere copiilor înscriși la disciplina balet-dans modern
posibilitatea de a se întrece cu colegi de la trupe de dans din țară.
Zilele Şcolii Populare de Artă, desfășurate în intervalul 10-14 iunie 2019 au oferit
publicului participant expoziții de pictură și de produse realizate de cursanții și meșterii de
la secțiile de meșteșuguri populare, precum și spectacole de muzică clasică, ușoară și
populară.
Tabăra muzicală internaţională de vară „Şcoala muzicală de vară de la Târgu Jiu”
s-a bucurat și în anul 2019 de participarea unor profesori din Franța, VeroniqueThualChauvel și fiicele sale, Claire și Lucie Chauvel, care au ținut lecții de pian și vioară celor
peste 20 de cursanți înscriși, urmate de un spectacol organizat cu aceștia.
Ca în fiecare an, cel mai important proiect al instituției a fost Festivalul Naţional
de Folk şi Baladă „Poarta sărutului”. Organizat în zilele de 9-11 august 2019, festivalul
s-a bucurat de prezența unui număr de peste 2600 de spectatori care au avut posibilitatea
de a urmări concursul și prestația unora dintre cei mai îndrăgiți interpreți de gen.

Activitatea de instituţie de spectacole s-a desfășurat prin produsele şi serviciile
culturale pe care Școala Populară de Artă Târgu Jiu le oferă prin intermediul Orchestrei
de Cameră „Lyra Gorjului”, a Teatrului de Păpuși „Pinocchio” și a Ansamblului
Folcloric „Maria Lătărețu”. Trebuie menționat că începând cu data de 3 mai 2018, Școala
Populară de Artă Târgu Jiu a fost recunoscută ca instituție de spectacole și concerte, fiind
înscrisă în Registrul Artelor Spectacolului sub numărul 111/2018.
Desfășurate în cadrul programului intitulat ARTELE SPECTACOLULUI,
proiectele celor trei instituții de spectacol, ce funcționează în cadrul sau pe lângă Școala
Populară de Artă Târgu Jiu, au avut ca scop creşterea gradului de acces la cultură pentru
un număr cât mai mare de beneficiari din rândul copiilor, tinerilor și adulţilor, atât din
mediul urban, cât și din mediu rural.
Teatrul de Păpuşi "Pinocchio" a avut în cursul anului 2019 două premiere: în
data de 11 aprilie 2019 „Trei iezi și un lup prieteni”, iar în data de 20 noiembrie 2019 a
avut loc premiera piesei „Trei pitici voinici”. În intervalul ianuarie-decembrie 2019,
teatrul a oferit copiilor Gorjului 93 spectacole (32 în mediu urban și 61 în mediu rural),
urmărite de 6644 spectatori, fapt ce s-a concretizat prin facturi și vânzări de bilete în sumă
de 37.932 lei. La aceștia se adaugă cei 390 de spectatori care au participat la cele două
premiere.
Orchestra de Cameră "Lyra Gorjului", cu un număr de 15-20 de soliști și
interpreți/concert, toţi colaboratori pe baza contractelor de drepturi de autor şi
proveniţi din rândul cadrelor didactice de la Şcoala Populară de Artă, ale profesorilor
de la Liceul de Arte „Constantin Brăiloiu” Târgu Jiu şi a unui grup de interpreți de la
Filarmonica Oltenia din Craiova, a susținut un număr de unsprezece 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.
Ansamblul Folcloric „Maria Lătăreţu”, alcătuit din profesorii şi cursanții
actuali sau foşti ai şcolii, la care se adaugă și colaboratori, este instituția de spectacol care
aduce venituri considerabile la bugetul Școlii Populare de Artă Târgu Jiu, obţinute din
prestările de servicii culturale, artistice şi de divertisment. În plus, formaţia este
considerata ca o adevărată oglindă a școlii, contribuind la consolidarea prestigiului
acesteia, la popularizarea celor mai buni elevi şi profesori şi la atragerea a numeroşi tineri
înspre activităţile instituţiei. Pentru perioada avută în discuție, ansamblul și-a făcut
simțită serios prezența prin participarea la un mare număr de evenimente culturale,
înscrise sau nu în agenda culturală a instituției. Astfel, fie în formula de spectacol, fie
într-o formulă restrânsă, Ansamblul Folcloric „Maria Lătăreţu” a participat la un număr
de 40 de activități, dând posibilitatea unui număr de peste 11.270 de spectatori să
urmărească evoluția pe scenă a interpreților instrumentiști și vocali, dintre care unii sunt
cursanți ai Școlii Populare de Artă Târgu Jiu.
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
Locul
activității desfășurării

Festivalul
Yambol,
1 Internaţional cu Măşti Spectacol
Bulgaria
”Kukerlandia”

2

Vin Floriile cu soare
și soarele cu Florii

Spectacol,
București
Expoziție

3 Pinul negru din Banat Spectacol

Băile
Herculane

Data

Participanți

Ansamblul „Maria
28
Lătărețu” și
februarieAnsamblul „Cheile
3 martie
Oltețului”
Ansamblul „Maria
Lătărețu”, Grupul
21 aprilie
„Măriile Gorjului”
și meșteri populari
Grupul „Muguri de
1 iunie
castan”

Festivalul
Internațional de
Ansamblul „Maria
4 folclor pentru copii și Spectacol Baia Mare 16-18 mai Lătărețu” şi Juniorii
tineret „Am fost ș-om
„Doina Gorjului”
fi”
Muzeul Etnografic al
Sârbu-Tiştere
5 Transilvaniei – Târgul Expoziție Cluj-Napoca 24-26 mai
Filomela
creatorilor populari
Târgul de Sfinţii
Apostoli Petru şi
28-30 Sârbu-Tiştere
6 Pavel - Muzeul
Expoziție Bucureşti
iunie Filomela
Naţional al Satului
„Dimitrie Gusti”
Ansamblul de datini
Festivalul Tradițiile
7
Spectacol Craiova
19 iulie şi obiceiuri populare
verii
„Roua”
Târgul Creatorilor
Sîrbu-Tiștere
15-18
8 Populari din România Expoziție Sibiu
Filomela,
august
- Muzeul Astra
Drăghescu Claudia
Cârstovul viilor, Ziua
Crucii - Muzeul
14-15 Sîrbu-Tiștere
9
Expoziție Bucureşti
Naţional al Satului
septembrie Filomela
„Dimitrie Gusti”
27
Ansamblul „Maria
10 Spectacol Govora
Spectacol Govora
septembrie Lătărețu”
Muzeul Național al
Satului Dimitrie Gusti
25-27 Sîrbu-Tiștere
11
Expoziție București
– Târgul de Sfântul
octombrie Filomela
Dumitru

Muzeul Ţăranului
12 Român – Târgul de
Sf. Nicolae
13

Expoziție Bucureşti

Festivalul „E vremea
Spectacol Ploieşti
colindelor”

Alaiul datinilor „Din
14 bătrâni, din oameni
buni“

Spectacol Craiova

Salamandra Group
15 SRL – Seara de
Spectacol Otopeni
Colinde
Muzeul Naţional al
Satului „Dimitrie
16 Gusti” - Festivalul de Spectacol Bucureşti
datini și obiceiuri de
Crăciun și Anul Nou
17 Târgul de Crăciun

Spectacol Reșița

Muzeul Național al
Satului Dimitrie Gusti
18 - Am venit să
Expoziție Bucureşti
colindăm, Florile
dalbe
Radio România 19 Concert tradițional
Spectacol Bucureşti
„Începem a colinda”

Sîrbu-Tiștere
6-8
Filomela,
decembrie
Drăghescu Claudia
Ansamblul de datini
7
şi obiceiuri populare
decembrie
„Roua”
Ansamblul de datini
8
şi obiceiuri populare
decembrie „Roua”; Grupul
„Gorjeanca”
Ansamblul de datini
12
şi obiceiuri populare
decembrie
„Roua”
14
Grupul „Gorjeanca”
decembrie
Ansamblul „Maria
14
Lătărețu” şi Juniorii
decembrie
„Doina Gorjului”
14-15 Sîrbu-Tiștere
decembrie Filomela

15
Grupul „Gorjeanca”
decembrie

Ansamblul de datini
27
şi obiceiuri populare
decembrie
„Roua”
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, de la 650.000 lei, cât s-a prognozat la începutul
perioadei (01.01.2019), la 930.883 lei, cât s-a reușit a se încasa la sfârșitul anului 2019
(31.12.2019).
De menţionat este faptul că, în cursul perioadei ianuarie-decembrie 2019,
datorită unei eficiente colectări a taxelor şcolare, negocierii avantajoase a
protocoalelor încheiate cu autoritățile locale, a contractelor de prestări servicii și a
contractelor de servicii de telefonie, transport, cazare, drepturi de autor ș.a., a fost
depăşit în trei etape bugetul de venituri proprii stabilit la începutul anului, cu suma
totală de 280.883 RON.
În structură, execuţia veniturilor proprii în perioada 01.01.2019-31.12.2019
este următoarea:
Festivalul Datinilor de
Sighetu
20
Spectacol
iarnă
Marmaţiei

DENUMIRE VENIT

Total venituri, din care:
- taxe si venituri în învăţământ
- alte activităţi (bilete spectacol, finanţări
neguvernamentale nerambursabile, sponsorizări)
- venituri din prestări servicii
- alte venituri

Realizat
01.01.201931.12.2019
930.883
634.663

%
(din total
încasări)
100
68,20

142.965

15,40

147.500
5.755

15,80
0,60

Gradul de autofinanțare al Școlii Populare de Artă Târgu Jiu pentru perioada
avută în discuție, 01.01.2019-31.12.2019, a fost de 18,90%, față de 12,80% cât a fost
prognozat inițial. Dacă este să ne referim la Teatrul de Păpuși, gradul de autofinanțare
a fost de 10,47%, în timp ce gradul de autofinanțare la Orchestra Lyra Gorjului a fost
de 16,00%.
În ceea ce privește cheltuielile pe beneficiar, din venituri proprii și din
subvenții, acestea s-au ridicat la suma de 299,29 RON/beneficiar, dacă ne raportăm
doar la cei 15.785 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 69,32
RON/beneficiar, în cazul în care ne raportăm la cei 68.150 de beneficiari ai serviciilor
oferite de Școala Populară de artă Târgu Jiu în cursul anului 2019.

RAPORT DE ACTIVITATE AL BIBLIOTECII JUDEŢENE “CHRISTIAN
TELL“ GORJ PE ANUL 2019
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.
Activitățile desfășurate în cursul anului 2019, au urmărit atingerea obiectivelor
Strategiei de dezvoltare a sistemului judeţean de biblioteci publice din judeţul Gorj 20142020, adoptată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 34/2013, parte a Strategiei de
dezvoltare durabilă a județului Gorj 2011-2020. Unul dintre obiectivele strategice
importante ale instituției noastre este Dezvoltarea Bibliotecii Județene ,,Christian Tell ”
Gorj sub toate aspectele instituționale – infrastructură, resurse umane, colecții, servicii.
În acest scop s-au alocat importante resurse pentru dezvoltarea continuă a colecțiilor
bibliotecii, pentru comunicarea acestora către public și pentru dezvoltarea de servicii noi
în cadrul programelor și proiectelor destinate comunității.
Colecțiile bibliotecii cuprind 299.505 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 2019 în colecții
au intrat 6167 documente, din care 5674 achiziționate din finanțare publică, prin alocarea
din bugetul aprobat de Consiliul Județean Gorj a sumei de 187.000 lei și 493 documente
care provin din donații și dreptul de depozit legal.
Serviciile oferite de bibliotecă au fost accesate de 28.189 persoane din comunitate,
procentual 29,67% din populația municipiului Târgu Jiu a beneficiat de resursele și
activitățile bibliotecii în anul 2019, ceea ce reprezintă o creștere cu 6 puncte procentuale
față de anul anterior. Pe categorii de servicii, s-a constatat că 6257 au fost beneficiari de
servicii tradiționale, iar 21.932 au participat la atelierele, cursurile, programele și
proiectele oferite de instituție pe parcursul anului. Persoanele care au accesat serviciile
tradiționale ale bibliotecii au consultat 90.407 documente, ceea ce le-a adus o economie
în bugetul familiei de 505,71 lei datorită serviciilor puse la dispoziție de bibliotecă.
În anul 2019, am propus comunității 94 de programe și proiecte culturale și
educative, în cadrul cărora s-au desfășurat 405 activități la care au participat 21.932 de
persoane. Statistic vorbind, principalii beneficiari ai serviciilor de bibliotecă oferite au
fost persoanele tinere din comunitate : 46 programe și proiecte pentru copii, cu 301 de
activități, la care au participat 12,301 copii ( o creștere substanțială a numărului de
participanți copii, față de anul precedent, peste 4000 de participanți în plus). Tinerii au
avut la dispoziție 24 programe cu 66 activități la care au participat 4176 persoane.
Programele și proiectele propuse în anul 2019 au avut impact și în populația adultă și
senioră din comunitate, rata de răspuns a acestora fiind una în creștere în ultimii ani:
pentru adulți au fost propuse 23 de proiecte cu 38 de activități la care au participat 3748
persoane, iar programul dedicat seniorilor a cuprins 2 activități la care au participat 1707
persoane.
Programul Centrul Europe Direct Gorj aduce în comunitate informație relevantă cu
caracter european prin proiecte interesante adresate atât unor grupuri țintă specifice, cât
și publicului general. Cele 60 de evenimente desfășurate pe parcursul anului 2019 au adus
la activitățile centrului 9966 participanți, cu 400 mai mult decît în anul precedent, ceea ce
arată consolidarea în conțtiința comunității a calității activităților Centrului.
Accesarea de la distanță a resurselor bibliotecii noastre, prin site-ul propriu a
continuat să crească și în anul 2019 – 655.243 de vizite, dublu față de anul precedent.
Pagina web a instituției – www.bibliotell.ro a reflectat serviciile și activitățile oferite
publicului. Colecțiile noastre sunt promovate cu regularitate, prin rubricile Noutăți la raft
și Cufărul bibliotecii. Site-ul este actualizat în secțiunea noutăți cu articole referitoare la
activitățile desfășurate (anunțuri, articole și imagini de la activități și evenimente).
Secțiunea de noutăți cuprinde inclusiv articole despre evenimentele culturale locale,
organizate de terți, ceea ce a crescut numărul accesărilor site-ului nostru. De asemenea,
site-ul oferă acces la catalogul electronic al bibliotecii, facilitând utilizatorilor noștri
utilizarea de la distanță a serviciilor oferite.
Biblioteca Județeană “Christian Tell” Gorj este unul dintre principalii actori care
realizează agenda culturală a județului Gorj. 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
187.350 lei din care au fost achiziționate 5674 documente de bibliotecă. Colecțiiile au

fost accesate de 6527 persoane care au împrumutat 90.407 documente și au efectuat
75.078 vizite la bibliotecă.
Centrul de Informare Europe Diirect Gorj este rezultatul obținerii finanțării
nerambursabile pentru găzduirea acestui Centru în perioada 2018-2020. Proiectul este
multianual, finanțarea acordându-se pe baza planului de acțiune depus în fiecare an,
valoarea maximă a grantului acordat anual de Comisia Europeană a fost de 24.900 Euro
la care se adaugă 24.900 de Euro cofinanțarea Consiliului Județean.
Obiectivul general al proiectului este să crească nivelul de informare și implicare în
dezbaterea temelor europene pentru publicul urban și rural din județul Gorj. În 2019, în
cadrul acestui proiect s-au realizat:
- 60 de evenimente organizate pentru public țintă (copii, tineri, seniori, bibliotecari
publici), pentru public larg la
- Furnizare de informații direct la sediul centrului pentru 1129 persoane;
- Realizarea și întreținerea unei pagini web pe care s-au postat periodic informații, cu
118.570 vizite;
- Realizarea și întreținerea unei pagini de Facebook, care a primit 1153 de aprecieri;
- Au fost publicate 4 newsletter-e cu informații pe teme europene, distribuite către 500
de contacte (biblioteci publice locale, presa locală, voluntarii centrului);
- S-au realizat și distribuit 1 broșură informativă (”Istoria UE și a instituțiilor ei în
literatura de specialitate: bibliografie”)
Rezumând, sesiunile de informare pe tematica drepturilor cetățenești europene
(alegerile europarlamentare), dezbaterile asupra valorilor europene, construirii viitorului
Uniunii Europene, cursurile concepute și dezvoltate în centru, promovarea și formarea
deprinderilor de voluntariat pentru tinerii din comunitate, evenimentele în aer liber
organizate, au adus vizibilitate Bibliotecii datorită acestui serviciu oferit, cel puțin pentru
cei 9966 beneficiari direcți ai acestor acțiuni.
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 12 activități/evenmente la care
au participat 560 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.
Iosif Keber - Contexte spirituale în arta românească a fost proiectul carea a
deschis seria întâlnirilor în MansARTA bibliotecii cu expozunerea celor mai
reprezentative lucrări ale artistului din colecțiile bibliotecii.
Unul dintre proiectele care au produs impact dincolo de granițele județului a fost
“Iulius Doppelreiter, arhitectul gorjean de origine austriacă ce a înnobilat Târgu Jiul”.
Expoziția de arhitectură realizată în 2018 a călătorit la sediul central al Uniunii
Arhitecților din România din București, vernsaj în 4 aprilie și la Sibiu în cadrul
Conferinței Naționale a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România, vernisaj în
25 mai 2019. Grație Uniunii Arhitecților din România, prin grija doamnei arhitect Ileana
Tureanu, președintele uniunii, în perioada 17 octombrie-23 noiembrie 2019, Institutul
Cultural Român din Viena a găzduit expoziția „Julius Doppelreiter 1878-1954. Stilul neoromânesc al unui arhitect de origine austriacă”. Cele 24 de panouri ale expoziției au reușit

să pună în valoare stilul arhitectural inconfundabil al lui Doppelreiter: imobile cu
parament din piatră la parter și intrări acoperite, ferestre largi care alternează cu pridvoare
cu coloane care susțin arcade rotunde încântătoare, acoperișuri înalte, cu învelitoarea din
țiglă ceramică, grija pentru realizarea fațadelor, indiferent dacă este fața ”de la drum” sau
cele secundare.
Programul BIBLIOFest își propune organizarea de evenimente/festivaluri
literare, artistice, de atragere la lectură în spațiile bibliotecii. Pentru anul 2019 au fost
prevăzute 4 proiecte la care au partcipat 365 persoane: Festivalul Internațional de
Literatură “Tudor Arghezi”, Tabăra de creație literar-artistică “Cuvânt, lumină și
culoare”, Festivalul Național de Umor “Ion Cănăvoiu” și Nocturna Bibliotecilor.
Tabăra de creație "Cuvânt, lumină și culoare" realiată în partenriat cu Primăria
Peștișan ș Uniunea Artștilor Plastici, filiala Gorj a avut loc între 2-7 septembrie 2019 la
Peștișani. Scopul nostru a fost să promovăm bogăția patrimoniului cultural și natural al
Gorjului altfel, așa că pentru a ne “pune în starea de a face”, cum spunea Constantin
Brâncuși, am propus vizite de documentare în spațiul încărcat de frumos și valoare
memorială al comunei Peștișani, am încurajat dialogul dintre literatură și arte în atelierele
din zilele taberei și am așteptat cu sufletul la gură creațiile scriitorilor și artiștilor plastici
invitați. Reușita întâlnire a ideilor din literatură și arte a fost rezultatul rezidenței la care
au participat șase scriitori: Mihaela Albu, Mircea Pospai, Petrișor Militaru, Nicoleta
Crăete, Ioana Toloargă, Diana-Nicoleta Țaiga-Bocșe și șase artiști vizuali: Florin
Gheorghiu, Iliana Gheorghiu, Petre Birău, Costel Dobrițescu, Mihai Plăveți, Ștefan
Strâmtu.
Evenimentul organizat pe 7 septembrie 2019 la redeschiderea centenarului Cămin
Cultural din Brădiceni (construit acum 99 de ani) ne-a întrecut așteptările. Participanții la
tabără și-au prezentat comunității din Peștișani (și nu a fost puțină lume) creațiile - cuvânt
(poezie, proză) și artă (multă lumină și culoare în tablourile din expoziția prezentată celor
invitați la eveniment), iar publicul a receptat extraordinar de bine eforturile tuturor celor
implicați, spre bucuria noastră și a colegului nostru Viorel Surdoiu, cel care s-a identificat
cu acest proiect.
Nocturna Bibliotecilor evenimentul anual care are drept scop promovarea
biblotecilor ca spații ale comunității, în 2019 a avut 234 participanți la un program care
a cuprins ateliere de lectură și creație, biblioteca vie la care au participat 12 specialiști
dispuși să împărtășească experiențele profesonale tirnerlor partcipanți care în acest mod
non-formal își pot descoperi oportunități de carieră, vânătoare de comori în bibliotecă și
o repreentație de teatru forum pe tema importanței lecturii. Activitățile s-au desfășurat la
sediul central și filiale.
Programul BiblioHUB urmărește proiectarea, organizarea și desfășurarea de
activități de formare pe tot parcursul vieții, consolidarea și dezvoltarea parteneriatului
bibliotecii cu utilizatorii serviciilor sale. Ne-am propus realizarea a 5 proiecte: Atelierele
bibliotecii, Biblioteca din parc, Provocare la lectură, Târgul de științe, Biblioparteneriat
în care s-au realiat 332 activități.
Proiectele au avut cuprins concursuri de cultură generală, de stimulare a lecturii în
rândul copiilor și tinerilor, ateliere. Unele dintre ele sunt deja tradiționale în oferta
bibliotecii: În bătătura bunicilor, În familie la bibliotecă, Școala bunicilor, concurs
lectura, Cărțile care contează – concurs lectură, Tolba lu Piticot – concursuri de cultură
generală, Campania de atragere la lectură Carnavalul Poveștilor adresată grupei de
vârstă 6-11 ani a continuat în școlile din municipiu și a avut 697 participanți care au

participat la sesiuni de lectură urmate de ateliere creative. Pentru tineri Clubul
TeenReaders a fost metoda prin care 138 de adolescenți au citit de plăcere și au realizat
povești digtale pe marginea lecturilor cu scopul de a îndemna alți tineri să citească de
plăcere. Rezultatul activităților proiectului, poveștile digtale, rulează pe info-chioșcul de
la intrarea în bibliotecă.
Biblioteca din parc este proiectul cu cel mai mare impact în comunitate pe care lam transformat în serviciu de biblotecă oferit în vacanța de vară. Adresabilitatea lui este
mare – copii, părinț, bunici, astfel că acesta este un proiect pentru comunitate și despre
comunitate, care răspunde nevoilor identificate de bibliotecari: dezvoltarea creativității,
educație, socializare, petrecere a timpului liber în familie, consolidarea relației părintecopil, stimularea mișcării în aer liber. Scopul proiectului ”Biblioteca din parc” a fost
dezvoltarea abilităților și competențelor personale și sociale ale copiilor din comunitate
prin metode non-formale, într-un spațiu natural, ca alternativă la tendințele actuale de
supertehnologizare a timpului liber și de vacanță. Spațiul deschis permite participanților
să se orienteze spre activitatea dorită, din cele propuse: ateliere de arte plastice, ateliere
de lucru cu hârtia, ateliere de îmbogățire a limbajului (lectură publică, învățarea unei limbi
străine), ateliere de mișcare (dans, sport, joc), ateliere de jocuri de societate.
Pe parcursul lunilor iulie și august 2019, Biblioteca din parc a construit o
comunitate, a creat legături între copii, adulți și tineri și a atras sprijinul altor membri ai
comunității, care au contribuit voluntar sau instituțional la reușita proiectului nostru. Am
reușit să îmbogățim competențele personale, atât în ceea ce privește copii, dar și în ceea
ce privește bibliotecarii și voluntarii.
În vara anului 2019, câte două ore pe zi, timp de 34 de zile, 5711 copii, tineri,
părinți și bunici au petrecut timp de calitate alături de cei 11 bibliotecari. 120 tineri,
voluntari ai Centrului Europe Direct Gorj care au dăruit 3111 ore din timpul lor
comunității.
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.
În cadrul acestui program acordăm premiile BIblionet în urma unei competiții
profesionale între bibliotecarii publici din județ, ale căror proiecte realizate în cursul
anului, dar și propunerile de proiecte pentru anul următor sunt recompensate de biblioteca
județeană în premii materiale, necesare pentru desfășurarea de activități viitoare. În anul
2019 premiile au fost acordate bibliotecilor publice Bălești și Scoarța. Premiile au
reprezentat o oportunitate de dezvoltare profesională pentru bibliotecarele Corina
Popescu și Simona Gheorghe care au participat la lucrările Conferinței Naționale a
ANBPR Serviciile moderne de bibliotecă și transformarea digitală” desfășurată în
perioada 21-23 octombrie 2019 la Miercurea-Ciuc, la Biblioteca Județeană „Kájoni
János” Miercurea-Ciuc, Harghita
Pe lângă proiectele propuse prin programul minimal, în bibliotecă au luat naștere
pe parcursul anului proiecte și acțiuni culturale și educative, care au facilitat accesul

comunității la cultură și educație: lansări de cărți și de reviste, lecturi publice. În 25 iulie
2019 MansARTA a fost gazda „Discuției dialog despre regenerarea urbană a orașului
Târgu Jiu”, eveniment în cadrul Festivalului de artă stradală Strad’Art, ediția I. Inițiativa
pornită din societatea ciivilă (curatori Adrian și Dana Oniga) a pus în discuția comunității
educația prina artă, cea stradală având avantajul că pătrunde dincolo de spațiile elitiste și
a ajunge deopotrivă la inițiați și neinițați, făcând societatea mai inclusivă.
Proiectul CODE Kids – copiii fac coding în bibliotecile publice, implementat de
Fundația Progress în parteneriat cu biblioteci județene din România, care urmărește
formarea de competențe de programare pentru copiii din mediul rural și mic-urban, a
continuat cu activități în cluburile de coding în bibliotecile publice din comunele
Jupânești, Vladimir, Țânțăreni, Turburea, Bărbătești, Țicleni. Mai mult decât atât,
conceptul de organizare a cluburilor de coding din bibliotecile publice a urmărit să crească
capacitatea de lucru în echipă pentru copii și împuternicirea acestora pentru asumarea
responsabilității de organizare a cluburilor și de desfășurare a activităților. Fiecare club a
fost administrat de doi copii-ambasadori, care au identificat pe ceilalți participanți la
activitățile de programare și au monitorizat sau au acordat ajutorul necesar acestora pentru
finalizarea temelor pe platforma www.code.org ce le-a fost pusă la dispoziție prin proiect.
Un eveniment important din proiect a fost organizarea târgului de știință în 30 octombrie
2019, în Mansard(t)a bibliotecii. Activitatea a dat ocazia copiilor să își prezinte proiectele
celorlalți membri din cluburile de coding, dar a permis și interacțiunea cu alți copii de
gimnaziu din Târgu Jiu și timp de câteva ore toți participanții au fost uniți de pasiunea
pentru științe, lăsând impresia că mai multe astfel de acțiuni vor reuși să conducă la
reducerea diferențelor dintre educația din mediul urban și cea din mediul rural.
Proiectul Ora să ȘTIM, implementat în parteneriat cu Fundația Progress a creat
creat un serviciu nou de bibliotecă prin care în 13 de biblioteci publice (în Târgu Jiu, la
biblioteca județeană și 12 biblioteci mici urbane și rurale din Gorj) publicul foarte tânăr
(3 - 10 ani) să își dezvolte interesul pentru ȘTIM (Știință, Tehnologie, Inginerie,
Matematică) și, în același timp, să își dezvolte limbajul și abilitățile de citire prin
activitatea de citire cu voce tare. Din februarie 2019 până în iunie s-au desfășurat sesiunile
de lectură în Filiala pentru Copii a Bibliotecii Județene, Biblioteca Municipală Motru,
Bibliotecie Orășenești Țicleni, Tismana, Bibliotecile Comunale Bărbătești, Bengești,
Cătunele, Roșia de Amaradia, Școarța, Turburea, Țânțăreni, Văgiulești, Vladimir.
Proiectul viza doar 10 biblioteci publice din județ, însă a trezit interesul mai multor
bibliotecari publici, astfel încât Biblioteca Județeană s-a implicat în susținerea
bibliotecilor publice din Tismana și Vladimir, cărora le-a asigurat materialele necesare
(cărți cu subiecte ȘTIM) necesare pentru participarea în proiect. Bunele practici din
bibliotecile gorjene au fost prezentate la evenimentul Educație și tehnologie în ruralul
românesc desfășurat pe 25.06.2019 la Cotroceni la care au fost invtați coordonatorii
județeni (Luiza Sandu și Lucian Dobroiu), managerul instituției și biblotecara Adriana
Vîrdarie de la Biblioteca Orășenească Țicleni.
În luna mai 2019 s-au încheiat lucrările proiectului de investiții al Consiliului
Județean Gorj “Extinderea prin mansardare și înlocuirea tâmplăriei la Biblioteca
Județeană Gorj’. În urma acestei investiții biblioteca a dobândit o sală de conferințe cu o
capacitate de 80 de persoane, un centru pentru instruirea/formarea comunității, alături de
câteva birouri destinate personalului instituției. Sala de conferințe – Mansard(t)a a
devenit deja, în ultimele 4 luni ale anului unul dintre spațiile îndrăgite de comunitate.

Proiectul de investiții a cuprins și dotarea spațiilor cu 50 de computere, mobilier,
echipamente periferice pentru computere, videoproiector.
În concluzie, în anul 2018, Biblioteca Județeană „Christian Tell” Gorj a oferit
acces la informație și cultură pentru pentru 28.189 persoane din comunitate, toate acestea
au fost posibile datorită profesionalismului echipei bibliotecii care a propus cele 94
programe și proiecte, în cadrul cărora s-au desfășurat 405 activități.

RAPORT de activitate alCentrului Judetean pentru Conservarea
si Promovarea Culturii Traditionale Gorj pe anul 2019
Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Gorj este
un asezământ cultural de rang judetean, care functionează sub autoritatea Consiliului
Judetean Gorj.
Rolul său ca institutie publică de cultură este acela de conservare, cercetare,
protejare, transmitere, promovare si punere în valoare a culturii traditionale si a
patrimoniului cultural imaterial, precum si de valorizare a creatiei artistice contemporane
a judetului.
Conform criteriilor asumate prin Proiectul de management pentru perioada 20192022, în dezvoltarea performantei culturale a CJCPCT Gorj în anul 2019 s-a urmărit:
- întărirea capacitătii institutionale si de administrare a programelor si proiectelor
organizate în regie proprie si/sau în parteneriat cu institutii si organisme culturale din
judet, tară si străinătate;
- elaborarea si implementarea unui concept realist de dezvoltare institutională care să
includă si elemente de strategie culturală pe termen mediu si lung, pornind de la nivelul
de performantă atins în ultimul deceniu, de necesitătile culturale ale comunitătilor locale
si ale grupurilor specifice de actori culturali cu activitate constantă si grad mare de
creativitate în domeniu, de resursele financiare alocate de ordonatorul de credite si de
capacitatea profesională a specialistilor institutiei;
- definirea mai exacta a atributiilor de institutie metodică pentru asezamintele culturale
din teritoriu si, în absenta unor institutii/ uniuni de creatie profesioniste, de centru cultural
judetean pentru segmente majore de cultură scrisă (literatură, arte vizuale, creatie
umoristică, muzică corală, colectii muzeale de artă modernă);
- previzionarea cât mai corectă a evolutiei financiare pentru perioada respectivă în
corelatie cu resursele financiare alocate de Consiliul Judetean Gorj;
- amplificarea capacitatii de promovare a imaginii propri a institutiei si cresterea
vizibilitatii acesteia la nivel judetean, regional, national si international prin programe si
proiecte adaptate acestui obiectiv;
- asigurarea, dezvoltarea, motivarea si mentinerea resurselor umane în cadrul institutiei
în vederea realizării eficiente a obiectivelor acesteia si a satisfacerii nevoilor angajatilor.
PROGRAME SI PROIECTE REALIZATE ÎN ANUL 2019
1. PROGRAM ,,MARKETING SI MANAGEMENT CULTURAL”
Obiectiv: Relatia cu teritoriul. Sprijin metodic, coordonare si monitorizare
activitate
Proiecte propuse si realizate:

a. CULTURA GORJULUI ÎNTRE CERERE SI OFERTĂ
- Conceperea, completarea si transmiterea în teritoriu a unui nou Chestionar privind
consumul cultural în Gorj;
- Realizarea politicilor culturale locale pe anul 2020 în functie de evaluările rezultate
în baza Chestionarului.
Parteneri: directori de asezăminte, bibliotecari, cadre didactice, preoti,
functionari publici, elevi, studenti, creatori si mesteri populari.
b. AGENDA CULTURAL 2019 A JUDETULUI GORJ
- Solicitare, compatibilizare, selectie, conceptie grafică si tehnoredactare;
- Întocmire si transmitere în teritoriu a Calendarului istoric si cultural al Gorjului pe
anul 2019 (aniversări evenimente, institutii, personalitati, primă atestare documentar);
c. STRATEGII SI POLITICI CULTURALE ÎN GORJ
- Organizarea Seminarului metodic ,,Strategii si politici culturale în Gorj” – întâlnirea
anuală cu directorii si responsabili culturali din teritoriu;
- Sprijinirea activitătii Universitătilor populare de traditie din Gorj.
Situatie 2019: Baia de Fier, Turceni, Săcelu; Motru; Tântăreni
- Sprijinirea în continuare a autoritătilor publice locale în completarea dosarelor
pentru accesarea de fonduri în cadrul Programului prioritar national privind reabilitarea,
modernizarea si dotarea căminelor culturale;
- Mentinerea/ consolidarea parteneriatelor public-privat, care pot diminua presiunea
asupra bugetului Consiliului Judetean
Parteneri: Obstea Pestisani, Obstea Cerbul Novaci
- Mentinerea/ consolidarea parteneriatelor cu ONG-uri si GAL-uri ce au ca obiect al
activitătii organizarea si promovarea elementelor de cultură populară si cultură scrisă.
2. PROGRAM ,,RĂDĂCINI”
Obiectiv: Conservarea _si promovarea culturii tradiˇionale a Gorjului:
Proiecte propuse si realizate:
a. CONSERVAREA MEMORIEI CULTURALE A GORJULUI
- organizarea ca titular de proiect sau ca partener a 28 festivaluri folclorice si a 20
sărbatori comunitare devenite traditionale;
- restructurarea Simpozionului ,,Satul romanesc-sat european”, care si-a epuizat
resursele culturale si transformarea acestuia în evenimentul RURAL FEST orientat spre
evidentierea si promovarea elementelor de traditie si modernitate ale satului gorjenesc;
Locatie: Baia de Fier
- organizarea, împreună cu autoritătile administrative si culturale din teritoriu, a unor
expozitii de artă populară semnificative pentru zona respective (Baia de Fier -2;
Polovragi-2; Turceni; Rovinari; Motru; Tismana; Tantareni; Novaci-2);
- organizarea de festivaluri noi: Polovragi - Festivalul regional de folclor pastoral
,,Cheile Oltetului” si Festivalul zonal ,,Colindăm, Doamne, colind”;
- sprijinirea administratiilor locale în înfiintarea de muzee si colectii muzeale mixte si
specializate în localitătile în care nu exist încă astfel de institutii (Vladimir, Closani/
Pades);
- mentinerea si amplificarea Târgurilor mesterilor populari devenite traditionale si
participarea mesterilor populari gorjeni la Târgurile de profil din judet, regiune, tară:
Realizat: Târgul mesterilor populari olteni (mai, Tg-Jiu), Târgul
mesterilor populari din România (august, Tg-Jiu), Târgul de Mos Nicolae (decembrie,
Tg-Jiu), Târgurile din Gorj de la Rovinari, Polovragi, Baia de Fier, Turceni, Novaci;

participare la Târgurile mesterilor populari din Craiova si Slatina, Târgul de Florii si
Târgul de Mos Nicolae de la Muzeul Tăranului Român din Bucuresti, Târgurile de la
Oradea si Sibiu;
- arhivarea evenimentelor folclorice de peste an în publicatia Revista Jiului de Sus;
- editarea de studii, albume si culegeri de specialitate, a publicatiilor ,,Revista Jiului
de Sus” si ,,Crinul satelor” si acordarea de sprijin asezămintelor din teritoriu în editarea
de reviste ocazionale, studii, monografii locale; Realizat: - Studii: Pompiliu Ciolacu,
Mari mesteri populari din România; Victoria Stolojanu, Legendele Gorjului;
- Albume: Gorjul precum pasărea Pheonix; Muzeul Crucilor de lemn de la Măcesu;
Tabăra de sculptură ,,Simboluri dacice în arta lemnului din România”de la Polovragi;
CJCPCT. Gorj. România.
- reeditare Albume ,,Spectacolul lemnului”, “Ia gorjeneasc”, “Costumul popular din
Gorj”, “Gorj-locuri minunate” , “Dansul măstilor” si prezentare la Târguri de Turism
si/ sau la evenimente nationale si internationale la care CJCPCT este parte;
- sărbătorirea a 51 ani de la înfiintarea CJCPCT;
- organizarea Zilelor Culturii Populare a Gorjului editia a IX-a;
- realizarea de filme documentare cu tematica divers, care să conserve obiceiuri,
traditii, mestesuguri, manifestări laice si religioase etc.;
- realizarea unui parteneriat cu Primăria Polovragi, preluarea sub dublă autoritate,
finantare partială, asigurarea pregătirii de specialitate si promovarea prin participare la
festivaluri din judet si tară a Ansamblului Folcloric ,,Cheile Oltetului” din localitate:
Realizat:
- participare la festivalurile din Gorj - Polovragi, Tismana, Baia de Fier, Novaci,
Rânca, Tg-Jiu;
- participare la festivaluri din tară si din afara ei: Busteni; Corbi/Arges; Vaideeni,
Băbeni, Mălaia/ Vâlcea; Baia Mare/Maramures; Craiova; Tulcea; Sibiu;
Yambol/Bulgaria;
- înregistrări audio lăutari, povestitori, bocitoare, zorile, colinde etc.;
- completarea permanent a Arhivei clasice si electronice a institutiei;
- completarea permanentă a Bibliotecii de specialitate.
b. OBICEIURI SI DATINI ÎN GORJ
- permanetizarea unor manifestri artistice având ca fundament obiceiuri si datini
gorjenesti: Alaiul obiceiurilor de iarnå (Tg-Jiu, editia XXIX), Festivalurile de datini si
obiceiuri de iarnă de la Motru (editia a VII-a) si Tg-Cărbunesti (editia a X-a), Alaiul
obiceiurilor de iarnă (Motru si Novaci, editia a V-a);
- completarea unor festivaluri si sărbători comunitare cu mici târguri ale mesterilor
populari si de produse traditionale: Polovragi, Baia de Fier, Novaci, Motru, Rovinari etc.;
c. ARHIVA culturală a Gorjului:
- completarea permanenta a Arhivei audio-video a CJCPCT Gorj;
d. S.O.S. PATRIMONIUL CULTURAL IMATERIAL GORJENESC
- Reeditarea în versiune finala (romană si engleză), urmare a finalizarii cercetarilor
din ultimii 14 ani, a Hărtii culturale a Gorjului si difuzarea acesteia la evenimentele
nationale si internationale la care va participa Judetul Gorj.

3. PROGRAMUL ,,ACASĂ LA BRÂNCUSI”
specializat în sustinerea elementelor de cultură scrisă si promovarea natională si
internaˇională a imaginii culturale a Gorjului.
Proiecte propuse si realizate:
a. ARTIFEX:
- Organizarea si desfăsurarea marilor evenimente culturale prevăzute în Agenda
culturală a institutiei:
* Festivalul international de literatură ,,Tudor Arghezi”
Participanti invitati: scriitori si artisti plastici din România, Bulgaria, Peru, Serbia,
Ungaria, Israel, Moldova, Ucraina
* Tabăra internatională de artă modernă România-Israel;
* Tabăra natională ,,Simboluri dacice în arta lemnului din România”, editia a II-a
si realizarea Colectiei omonime de artă a lemnului
Locatie: Platoul mănăstirii Polovragi; Partener: Primăria Polovragi
* Festivalul international al artelor vizuale GORJFEST – editie aniversarå prilejuitå
de împlinirea a 30 ani de la initierea evenimentului
Participanti invitati: artisti plastici din 30 de tări din Europa, America
Latină, Africa, Asia
* Bursa Brâncusi- Tabără sculptură
Obiectiv: Realizarea, în cadrul Programului ,,Centenar Dincă Schileru”, a
bustului lui Dincă Schileru si amplasarea acestuia în interiorul Grupului Scolar din
Bâlteni. Partener: Primăria Tântăreni
* Festivalul international de umor ,,Ion Cănăvoiu” si Salonul international de
caricatură
Participanti: creatori de umor din România, Moldova, Ucraina, Bulgaria
* Continuarea proiectului Galeria Nemuritorilor Gorjului, esplanada centrală Tg-Jiu;
* Organizarea Festivalului de film documentar ,,Acasă la Brancusi”, editia a VIII-a
(în cadrul GORJFEST 30);
* Realizarea a peste 40 expozitii diverse (artă plastică, fotografică, populară), în judet,
în tară si în afara acesteia (Bulgaria, Israel).
PLAN EXPOZITIONAL
- 15 ian., Expozitie de pictureă Larisa Mindoiu, sediu;
- 19 ian., Expozitie de pictură Florin Hutium și de sculptura Traian Dută si Eric
Perjovschi (Rep. Moldova), sediu;
- 16 febr., Retrospectiva GORJFEST - pictură, sediu;
- 26 febr., Expozitie pictura Fluturi si flori – dedicata Martisorului, sediu;
- 4 martie, Expozitie de sculptura mica Amos Morusca, sediu;
- 21 martie, Expozitie fotografie etnografica Oltenia Eterna (Gorj, Dolj, Vâlcea, Olt,
Mehedinti), sediu;
- 22 martie, Expozitie pictura Cristina Cioplea si Larisa Mindoiu, Ruse/ Bulgaria;
- 28 martie, Retrospectiva GORJFEST – Portretul, sediu;
- 1 aprilie, Retrospectiva GORJFEST – Peisajul, sediu;
- 8 aprilie, Retrospectiva GORJFEST – Pictura nonfigurativa, sediu;
- 16 aprilie, Retrospectiva GORJFEST – Figurativ si nonfigurativ, sediu;
- 18 aprilie, Expozitie pictura Gelu Costea (Constanta) GENEZA, sediu;
- 18 aprilie, Retrospectiva GORJFEST – Portretul, Petrosani;
- 23 aprilie, Expozitie pictura si arta decorativa ,,Oua, icoane si flori”, sediu;

- 7 mai, Retrospectiva GORJFEST – Arta suprarealista, Editura Revers, Craiova;
- 9 mai, Expozitie fotografie Paul Senez (Franta) – AMINTIRI, sediu;
- 16 mai, Expozitie fotografie veche ,,Gorjul în epoca Dinca Schileru”, Bâlteni;
- 16 mai, Dezvelire bust Dinca Schileru, Liceul Bâlteni;
- 21 mai, Expozitie pictura Ivan Kanchev (Bulgaria), sediu;
- 23 mai, Expozitie pictura Liliana Galor (Israel) – CALATORIE IN TIMP, sediu;
- 28 mai, Expozitie fotografie etnografica ,,Oltenia eterna”, Motru;
- 30 mai, Expozitie desene ,,Copilaria în culori”, sediu;
- 13 iunie, Retrospectiva GORJFEST – Arta de la mic la mare, Motru;
- 13-18 iunie, Salonul international de Arte Vizuale GORJFEST 30, Muzeul
Gorjului;
- 11-19 iulie, Tabara de sculptura ,,Simboluri dacice în arta lemnului din România”
– inaugurare sculpturi realizate în etapa a II-a a Taberei, Polovragi;
- 20 iulie, Retrospectiva GORJFEST 2019, sediu;
- 22 iulie, Expozitie de grafica - In memoriam Florin Isuf, sediu;
- 25 iulie, Expozitie fotografie si pictura ,,Semne si semnificatii gorjene”, R. Vâlcea;
- 2 august, Expozitie pictura ,,1/2 GORJFEST”, sediu;
- 3 august, Retrospectiva GORJFEST 2019, Ruse, Bulgaria;
- 7 august, Expozitie de pictura si sculptura din Colectia Obstei Pestisani, Pestisani;
- 20 august, Expozitie pictura ,,Punti comune Turda-Tg-Jiu”, sediu;
- 13 septembrie, Expozitie pictura si fotografie ,,Dialoguri vâlcene”, sediu;
- 15 octombrie, Expozitie ,,Mari caricaturisti bulgari”, sediu;
- 19 octombrie, Salonul international de caricatura ,,Ion Canavoiu”, Muzeul
Gorjului;
- 24 octombrie, Expozitie sculptura mica Constantin Påun (Rosiori de Vede), sediu;
- 14 noiembrie, Retrospectiva GORJFEST, Rm. Vâlcea;
- 16 noiembrie, Expozitie pictura Larisa si Mihai Mutu, sediu;
- 30 noiembrie, Expozitie pictura ,,Moldova, Ardealul si Tara Româneasca”, sediu;
- 5 decembrie, Expozitie pictura ,,Lumini de decembrie” (CJCPCT Vâlcea), sediu;
- 11-18 decembrie, Expozitii fotografie etnografica si artistica ,,Oameni si locuri din
Tara lui Brâncusi” si ,,Dansul måstilor”, Tel Aviv (Ambasada României si sediul
Institutului Cultural Român), Israel.
Estimat 2019: 22, realizat 42
* Mentinerea 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) (finantare în proiectul RURAL FEST);
d. Hazul, 1 nr. (preluare în proiectul Festivalul international de umor);
e. Bilete de papagal, 1 nr. (preluare în proiectul Festival international ,,Tudor
Arghezi”;
- Sprijinirea tehnoredactarii revistelor ocazionale din teritoriu: Radacini-Baia de
Fier; Vestitorul-Stanesti, Sacelata-Sacelu, Ad Mutrium-Motru, Novaceanul-Novaci.

2. CATALOAGE, ALBUME/ Pliante
a. Catalog aniversar ,,GORJFEST ‘30" (în proiect Festival international de arte
vizuale GORJFEST);
b. Album ,,Poeti în Festival” (proiect Festivalul International de literatură ,,Tudor
Arghezi”, colectia ,,Poeti europeni în Festival”);
c. Catalog Salonul International de Caricatură 2019 (preluare în proiectul Festivalul
international de umor ,,Ion Cănăvoiu”);
d. Album ,,Gorjul ca pasărea Pheonix”;
e. Album promovare ,,CJCPCT. Gorj. România”;
f. Album ,,Muzeul crucilor de lemn de la Măcesu”;
g. Album ,,Tabăra de sculptură în lemn <<Simboluri dacice>> de la Polovragi”;
d. Reeditări: ,,Dansul măstilor”, “Gorj-locuri minunate”.
3. CĂRTI:
a. Ion Cepoi, Protocoalele Consiliului Judetean Gorj (1864);
b. Lazăr Popescu, O mână de poeti (antologie poeti olteni);
c. Victoria Stolojanu, Legendele Gorjului;
d. Pompiliu Ciolacu, Mari mesteri populari din România;
e. Ion Popescu-Brădiceni, Poetul este un rege (antologie laureati Atelierul National
de Poezie ,,Serile la Brădiceni”.
4. ALTE TIPĂRITURI
a. Calendar 2020 (cu fotografie veche).
Estimat 2019: 12; realizat: 20
b. EUROPA DE-ACASĂ
- amplificarea participării creatorilor gorjeni la festivaluri, saloane, târguri etc.;
- amplificarea schimburilor culturale internationale prin contacte directe cu institutii
si organisme culturale similare, precum si prin procedeul realizrii de parteneriate între
institutii gorjene si străine;
- amplificarea legăturilor cu diaspora, stabilirea de contacte cu comunitătile
românesti stabile din spaciul UE, cu asociatiile si fundatiile culturale românesti din aceste
zone si realizarea de turnee în respectivele tări;
- includerea în Agenda culturală anuală a institutiei si a Gorjului - precum si în orice
alte pliante si albume de prezentare a tinutului - a unor informatii despre potentialul
turistic al judetului si despre oportunitătile culturale oferite de acesta;
- participarea la festivaluri, gale, concursuri, saloane, târguri internationale de turism.

RAPORT cu privire la activitatea
Ansamblului Artistic Profesionist „Doina Gorjului”
în cursul anului 2019
Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” în calitatea sa de instituție
publică de spectacole în subordinea Consiliului Județean Gorj își are forte bine conturat
locul și rolul său în peisajul național, dacă pe lângă valoarea producțiilor sale, vom ține
cont și de cei 72 de ani de experiență, de când a fost fondat și până în prezent.
În ultima perioadă se pare că fiecare an constituie un reviriment în activitatea
ansamblului. Astfel, dacă în urmă cu doi ani ne-am impus printr-o activitate de excepție
circumscrisă Centenarului Românie Mari, 2019 a fost un an de asemenea de excepție sub
aspectul numărului mare de acțiuni și spectacole și, nu în ultimul rând în ceea ce privește
realizarea și chiar depășirea programului de venituri proprii.
Așa cum am subliniat întotdeauna, asemenea „excepții” sunt posibile și chiar
normale, firești dacă vom ține seama de calitatea colectivului artistic și sprijinul pe care
ni-l oferă Consiliul Județean.
Desigur, în cele ce urmează vom face doar un rezumat al activități anului trecut,
practic nefiind posibil să cuprinzi munca unui an întreg în câteva pagini, fie ele, chiar și
mai multe la număr.
Astfel, considerând că nu interesează problemele interioare legate de organizarea
și desfășurarea activității von face referire, în principal la acțiunile mai importante din
fiecare lună care au suscitat, în funcție de agenda culturală, interesul și implicarea „Doinei
Gorjului”.
Ianuarie 2019
Fiecare început de an ne aduce în memorie și în centrul preocupărilor trei zile
importante.
- 14 ianuarie- ziua de naștere a Ecaterinei Teodoroiu, cea care, prin faptele-i de
glorie, și-a dăltuit numele între eroii Marii Uniri a României de la 1918, a fost marcată,
în Piața Prefecturii.
-15 Ianuarie - Ziua Culturii Naționale, în care îl omagiem pe cel care a fost și va
rămâne poetul nepereche al nemului românesc, Mihai Eminescu.
- 24 ianuarie – Ziua Unirii Moldovei cu Țara Românească, sub oblăduirea aceluiași
conducător, Alexandru Ioan Cuza.
Ziua Culturii naționale a fost omagiată printr-un recital de poezie și romanțe pe
versuri de M. Eminescu, „dându-ne mâna”, în realizarea manifestării, cu CJCPCT Gorj.
Mica Unire s-a bucurat, ca de fiecare dată, întru omagierea sa, de o conlucrare
perfectă între „Doina Gorjului, Școala Populară de Artă și CJCPCT Gorj, sub „bagheta
magică” a Consiliului Județean Gorj.
Februarie 2019
În ciuda faptului că este cea mai scurtă dintre lunile anului putem spune că a fost
încărcată de evenimente. Astfel, pe 1 februarie ne-am reîntâlnit la Cimitirul Eroilor spre
a-i cinsti memoria profesorului Liviu Dafinescu, la împlinirea a 15 ani de când a plecat
dintre noi.

În perioada 13-14 februarue am fost prezenți la Otopeni unde am susținut,
orchrstral, coregrafic și chiar vocal o ediție ce s-a filmat de Dragobete de către TVRTezaur folcloric.
Ziua de 15 februarie ne-a reunit în aula Universității Constantin Brâncuși din Târgu
Jiu în cadrul unui spectacol ce l-a avut invitat de onoare pe inegalabilul Gheorghe Zamfir,
iar 19 februarie ne-a reândreptat pașii spre București, spre a-l omagia pe Brâncuși, la zi
de naștere, printr-un spectacol de excepție..
În preajma Dragobetelui, în 21 februarue ne-am reîntâlnit, și de această dată, cu
„tinerii însurăței” care și-au serbat Nunta de Aur.
Martie 2019
În cursul acestei luni am fost omplicați în trei evenimente majore. Fiecare dintre
ele a presupus o pregătire prealabilă, constând în scenarii diferite și nenumărate repetiții,
spre a fi, ca de fiecare dată, la înălțime.
De mărțișor, la Călărași, în Republica Moldova ne-am întâlnit cu frații noștri de
dincolo de Prut, în cadrul Festivalului Mărțișorului Moldovenesc, cu un spectacol de
excepție.
Ziua Olteniei, 21 martie, a fost marcată printr-un spectacol la Craiova, la Teatrul
Național Marin Sorescu, alături de Ansamblul folcloric „Maria Tănase” și de alte instituții
de cultură din Oltenia.
În fine, în 26-27 martie, „Doina Gorjului” a dus faima folclorului meleagurilor
noastre, cu ocazia manifestărilor organizate de Ansamblul Profesionist „Transilvania” din
Baia Mare, la ceas aniversar.
Aprilie 2019
Această lună a fost marcată în principal de pregătirile pentru Sfintele Paște și nu în
ultimul rând de implicarea ansamblului nostru în câteva activități majore.
Astfel, în prima săptămână a lunii, balerinii și orchestra ansamblului au desprins și
deprins niu pași de dans oltenesc în compania lui Florea Dobrescu, coregraful de care se
leagă începuturile de profesionalism în arta dansului popular, la „Doina Gorjului”.
În 12 aprilie artiștii noștri au fost prezenți la filmări pentru Etno Tv.
În 30 aprilie am susținut spectacol la Padeș cu prilejul inaugurării unui nou cămin
cultural.
Acțiunea de căpătâi care ne-a suscitat interesul în primele două decade ale lunii a
fost organizarea și desfășurarea, în 20 aprilie a fazei finale(județene) a celei de-a XVI-a
ediții a Festivalului dansului și portului popular gorjenesc „Memorial Liviu Dafinescu”.
Mai 2019
Sărbătoarea Muncii – 1 mai – ne-a mobilizat și de această dată la Drăgoieni, în
cadrul unui spectacol pe măsură.
A urmat un adevărat maraton al evenimentelor. Astfel, în 5 mai am prezentat
spectacol la Dănciulești ca, mai apoi să ne îndreptăm pașii direct către Drobeta Turnu
Severin, unde am susținut spectacol, cu prilejul zilelor acestui municipiu.
Duminica următoare, 12 mai, ne-a reunit în două locații diferite: Văgiulești – la
sărbătoarea salcâmului și la Runcu, de Gherman, la Festivalul „Maria Apostol”.

O nouă acțiune ni s-a concretizat în 17 mai într-un spectacol pentru rromi, de ziua
lor, reprogramată după ce în 8 aprilie au fost impiedicate activitățile destinate Zilei
Rromilor de timpul nefavorabil.
A treia duminică ne-a regăsit la Novaci, la ce-a de-a 52-a ediție a Festivalului
cântecului, jocului și portului ciobănesc, intitulat sugestiv, „Urcatul oilor la munte”.
În 21 mai de ziua Sf. Împărați Constantin și Elena s-a împlinit un secol de la
moartea lui Dincă Schileru, gorjeanul nostru de frunte care pe lângă atâtea fapte bune pe
care le-a făcut de-a lungul vieții sale, ne-a dus faima și în Parlamentul României acelor
vremuri. Evenimentul a fost marcat la Bâlteni, acolo unde, între altele, a ctitorit o școală
ce-i poartă numele.
În fine, în 24 mai am susținut un spectacol ales în cadrul Zilelor municipiului Târgu
Jiu, după ce pe parcursul săptămânii respective fuseserăm cuprinși în mai multe acțiuni
culturale, desfășurate cu această ocazie.
Iunie 2019
Deja începutul de lună a fost un început în forță și pentru „Doina Gorjului”.
În perioada 31 mai – 2 iunie a avut loc o nouă „ÎNTOARCERE A GORJENILOR
ACASĂ”, la care au participat membrii ai celor două ligi culturale ale Fiilor Gorjului din
București și Timișoara, precum și alți gorjeni care ne fac cinste pe meleagurile unde își
desfășoară activitatea. Alături de aceștia, grație unui parteneriat între „Doina Gorjului” și
Filiala Gorj a UAP s-a desfășurat o gală a picturilor inspirate din opera lui Brâncuși, la
care a fost prezentă o parte dintre cei mai buni pictori ai României zilelor noastre.
Acțiunea a culminat cu manifestările organizate la Padeș, în Câmpia Soarelui, în data de
2 iunie, menite să readucă în memoria celor prezenți Revoluția lui Tudor Vladimirescu
de la 1821.
În continuare putem vorbi de un adevărat maraton al spectacolelor.
- 6 iunie la Balș, județul Olt
- 9 iunie la Islaz, Teleorman
- 13 iunie, București, hotel Flora cu prilejul Sesiunii internaționale pe teme de
telecomunicații
- 20 iunie, Sinaia, spactacol în cadrul manifestărilor prilejuite de Întâlnirea
Salvamontiștilor Europeni
- 21 iunie-din nou la București pentru Festivalul Internațional de Folclor
- Ziua Iei Românești – ne-a prilejuit un nou spectacol de excepție la Peștișani în 23 iunie
în parteneriat cu Primăria comunei Peștișani și Asociația femeilor antreprenor din
România condusă de dna. Cristina Chiriac
De sărbătoarea Sf. Petru, în 29 iunie am încheiat seria manifestărilor acestei luni cu un
spectacol la Căpreni.
Iulie 2019
Conform planificării inițiale această lună trebuia să fie a concediilor de odihnă,
pentru personalul artistic. Au fost însă mai multe solicitări cărora a trebuit să le
răspundem. În sensul acesta este meritul artiștilor noștri care s-au mobilizat exemplar
asigurând formule optime pentru spectacole.
În 3 iulie am avut onoarea de a fi din nou invitați la Timișoara, la Festivalul
Inimilor.

În 18 iulie am fost prezenți la Râmnicu Vâlcea la un spectacol în cinstea
energeticienilor, cu ocazia unei sesiuni internaționale a acestora.
În 19 iulie ansamblul nostru a susținut orchestral Festivalul de cântec ciobănesc
„Cheile Oltețului” de la Polovragi, iar în continuare a susținut un spectacol artistic,
avându-i invitați de onoare pe Mariana Deac și Robert Târnăveanu.
Un nou spectacol a fost susținut în aula Universității Constantin Brâncuși, în cadrul
unor manifestări orgnizate de această instituție emblematică a învățământului superior,
pe tot parcursul săptămânii respective.
Un loc special între manifestările din luna iulie 2019 l-a ocupat o nouă ediție a
Festivalului de muzică rock de la Rânca. Anul trecut Roc Fest Transalpina s-a desfășurat
în zilele de 19 și 20 iulie, în organizarea aproape exclusivă a instituției noastre.
August 2019
Din totdeauna luna august este plină de evenimente la care „Doina Gorjului” ia
parte activă.
Prima zi a lunii este marcată de Festivalul tineretului de la Godinești, în
desfășurarea căruia „Doina Gorjului” are un rol preponderent, în sensul că sigurp suport
orchestral pentru desfășurarea concursului tinerelor talente și în continuare, susține un
spectacol folcloric. La fel s-a întâmplat și anul trecut.
Un festival devenit deasemenea tradițional pentru participarea ansamblului nostru
este și cel din 6 august de la Logrești. Tot astfe s-a întâmplat și anul trecut, iar succesul a
fost, ca deobicei, pe măsură.
În 11 august, cu ocazia zilelor orașului Baia de Aramă am fost prezenți, în acel
oraș, cu un spectacol artistic.
14-15 august, la Tismana s-a desfășurat o nouă ediție a Festivalului cântecului,
jocului și portului popular, la care ansamblul nostru și-a adus aportul prin susținerea
orchestrală a concursului precum și prin prezentarea unui spectacol pe scena festivalului.
25 august –Spectacol pe scena orașului Băilești în județul Dolj.
În perioada 19-23 august 2019 s-a desfășurat la Târgu Jiu o nouă ediție a
Festivalului Internațional de Folclor. Putem spune că a fost o reușită atât din punct de
vedere al spectacolelor prezentate cât și ca număr de spectatori prezenți în fiecare seară
în amfiteatrul din str. Victorie.
Septembrie 2019
Prima dintre lunile toamnei 2019, pe lângă o vreme excelentă, ne-a oferit și
posibilitatea unei activități intense.
Astfel, în data de 1 septembrie am fost prezenți la Întorsura Buzăului la Festivalul
Ciobănașul.
În 11 septembrie „Doina Gorjului” a fost mesagerul oltenilor în cadrul
manifestărilor organizate de Centrul Cultural „Bucovina” la Suceava prilejuite de
aniversarea Ansamblului Profesionist „Ciprian Porumbescu”.
Festivalul de folclor ciobănesc de la Baia de Fier, legat de coborâtul oilor de la
munte ne-a mobilizat anul trecut în două zile diferite. Atât în 13 cât și în 15 septembrie
am susținut spectacole de excepție spre încântarea și deliciul spectatorilor.
În ultima duminică a acestei luni „am dat bice cailor putere” spre București unde a
avut loc întâlnirea de toamnă a Ligii Culturale Fiii Gorjului, manifestare în cadrul căreia

alături de gorjenii din ligă, au fost prezente numereoase personalități ale vieții culturalspirituale și academice.
Octombrie 2019
Un vechi proverb românesc spune că „ziua bună se cunoște de dimineață”. Nu vom
greși dacă vom spune că și în cazul nostru lunile bune se cunosc după cum încep.
A fost un început bun și în octombrie având în vedere că deja în prima zi am fost
prezenți la București cu spectacol, la invitația Centrului Cultural al Sectorului 5.
6 septembrie a fost deasemenea o zi bogată în evenimente culturale. În cursul
dimineții, ansamblul nostru a susținut spectacol la Târgu Jiu în Piața Mare cu prilejul Zilei
Recoltei, iar după amiază am fost prezenți la Novaci la Festvalul tocanului.
O reîntâlnire, după un an cu iubitorii de folclor din Ciupercenii Noi din județul Dolj
a avut loc în 20 octombrie.
25 octombrie, spectacol lângă Drăgășani în județul Vâlcea.
În paralel în ce-a de-a doua jumătate a lunii octombrie am început pregătirile pentru
Festivalul „Maria Lătărețu”.
Noiembrie 2019
Între 4-7 noiembrie, Festivalul cântecului popular românesc „Maria Lătărețu”. Ca
și cele din anii trecuți a fost o ediție reușită cu o largă participare a tinerilor interpreți
vocali și instrumentiști. Mai mult de atât talentul și calitățile interpretative ale
concurenților au cam „dat de furcă” juriului ăn ce privește rezultatele finale.
15 noiembrie, întâlnire, la Timișoara, a Ligii Fiii Gorjului în Banat. Artiștii noștri
au făcut o nouă dempnstrație de dăruire, talent și cirtuozitate în inima Banatului.
27 noiembrie, la Sibiu pentru Festivalul „Ioan Macrea”. Acest festival reunește de
fiecare dată ansambluri profesioniste oferindu-le posibilitatea să-și dovedească valoarea
repertoriului și a interpreților. De fiecare dată am reușit să cucerim publicul spectator cu
producțiile noastre. La fel s-a întâmplat și anul trecut.
Decembrie 2019
1 decembrie - Ziua Națională a Românie. Și de această dată a fost o amplă
desfășurare de forțe artistice dar și de tehnică, având în vedere că spectacolul „Doinei
Gorjului” a încheiat parada organizată, cu acest prilej pe bulevardul Constantin Brâncuși
în zona stadionului.
6 decembrie – spectacol la Drăgășani, județul Vâlcea.
În 15 decembrie am susținut un spectacol la Bumbești Jiu.
21 decembrie, la Rânca – ediția I a Festivalului Ignatului. O nouă manifestare
culturală înscrisă pe agenda județului la inițiativa Consiliului Județean, un spectacol
maraton susținut de Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” pe o durată de cca.
5 ore. Alături de ansamblul nostru au fost prezente ansambluri de amatori din Novaci,
Baia de Fier, Polovragi și Runcu.
Am fost, deasemenea, omniprezenți în cadrul acțiunilor prilejuite de Alaiul
obiceiurilor de iarnă desfășurate în oraș.
Așa cum subliniam încă de la început nu am reușit o cuprindere a tuturor
evenimentelor la care a luat parte activă „Doina Gorjului” încât să putem afirma că
raportul de față reprezintă oglinda fidelă a muncii noastre de pe parcursul anului 2019. E
bine, totuși, că am făcut mai mult decât am scris pe hârtie.

Ne putem lăuda și cu realizările financiare ale lui 2019, legate, bineînțeles, de
veniturile proprii.
Vom încerca, în cele ce urmează, o analiză „la obiect” a bugetului pe 2019.

Așadar, în ce priveşte activitatea economico-financiară a Ansamblului Artistic
Profesionist „Doina Gorjului” pe anul 2019, lucrurile se prezintă astfel:
Denumire indicator

Prevederi
initiale
2019
5.886.500

Prevederi
finale 2019

Venituri
realizate la 2019

6.333.500

6.315.031

venituri proprii, din care:
venituri din prestări
servicii
donaţii şi sponsorizări

335.000
335.000

382.000
382.000

381.340
381.340

-

-

-

subvenţii

5.551.500

5.951.500

5.933.691

TOTAL VENITURI

Gradul total de autofinanţare în anul 2019 a fost de 6,43 %.
Este adevărat că, în scăderea procentului de autofinanțare, o influență categorică sa datorat faptului că, în calitate de instituție de spectacole, ne-a revenit sarcina organizării
și finanțării unor evenimente de amploare, din punct de vedere artistic, dar mai ales al
costurilor.
Denumire indicator

TOTAL CHELTUIELI
(SECŢIUNEA DE
FUNCŢIONARE +
SECŢIUNEA DE
DEZVOLTARE)
SECŢIUNEA DE
FUNCŢIONARE
TITLUL I
CHELTUIELI DE
PERSONAL
Cheltuieli salariale în bani
Cheltuieli salariale în
natură
Contribuţii
TITLUL II
BUNURI ŞI SERVICII

Cod ind.

Credite
bugetare
initiale

Credite
bugetare
definitive

Plati
efectuate

5.886.500

6.333.500

6.315.031

5.824.500

5.993.040

5.977.615

10

4.610.000

4.555.000

4.544.795

10.01
10.02

4.276.000
109.000

4.225.600
104.900

4.216.135
104.450

10.03
20

225.000
1.139.500

224.500
1.363.040

224.210
1.361.856

Bunuri şi servicii
Bunuri de natura obiectelor
de inventar
Deplasari in strainatate
Pregătire profesională
Alte cheltuieli (prime de
asigurare non-viaţă)
TITLUL XI
ALTE CHELTUIELI
TITLUL XII
ACTIVE
NEFINANCIARE
Active fixe
Alte active fixe

20.01
20.05

941.000
50.000

1.191.990
29.240

1.190.822
29.231

20.06
20.13
20.30

10.500
4.000
134.000

10.500
3.000
130.010

10.494
1.300
130.009

59

75.000

75.000

70.964

71

62.000

340.460

337.416

71.01
71.01.02
71.01.03

62.000
15.000
47.000

340.460
13.000
327.460

337.416
13.000
324.416

Ponderea cheltuielilor de personal în total cheltuieli la finalul anului 2019 a fost de
71,97% pentru un numar de 75 de salariaţi, posturi ocupate din totalul de 75 aprobate prin
organigramă.
Ponderea cheltuielilor cu bunurile şi serviciile în total cheltuieli la finele anului
2019 a fost de 21,56%.
De la Titlul II- Bunuri şi servicii au fost asigurate:
- Cheltuieli de întreţinere, furnituri de birou şi materiale pentru curăţenie, utilităţi –
încălzire şi iluminat (ce reprezintă un procent de 60% din total factură a locatorului),
carburanţi şi lubrifianţi (necesari autoturismelor din parcul auto, autocarul și microbuzul
la deplasările ansamblului în vederea susţinerii spectacolelor), piese de schimb (cele mai
relevante fiind anvelopele și acumulatorii auto), cu prilejul diferitelor ocazii a fost
necesară şi închirierea de autovehicule, pentru zilele când s-au susţinut câte doua
spectacole în locaţii diferite, convorbiri telefonice, internet, cheltuieli ocazionate de
desfăşurarea activităţii de spectacole şi festivaluri, cât şi diverse acţiuni (contracte cu
diverşi artişti din toată ţara, premii, aranjamente florale, materiale scenografice, afişe,
bannere, cazare cu ocazia diverselor manifestări culturale, închirieri scenă, iluminat
special, ecrane LED, cât şi contravaloarea meselor servite), servicii mentenanţă programe
contabilitate si salarizare, legislaţie etc.;
- Achiziție obiecte de inventar - banner, tricouri personalizate, aparat aer condiționat,
acordeon, amplificator pentru acordeon, modul sunet acordeon, cârlig remorcare, cheie
țambal, dispozitiv de stocare date, prelungitor 5 prize, cablu XLR mama-tata ,
MANFROTTO telecomandă MVR9, MANFROTTO 504HD FLUID HEAD, mouse,
multifuncțional laser monocrom, multifuncțional xerox, pălării, SONY acumulator
original, stingătoare tip P6, router;
- Deplasări în străinătate ale personalului artistic:
- la Festivalul Mărțișorului Moldovenesc din Republica Moldova, în Raionul Călărași,
în perioada 27 februarie-2 martie 2019, pentru promovare și de a duce în prim plan
tradițiile zonei noastre.
- Asigurările auto Casco, RCA pentru cele 3 autovehicule aflate în parcul auto al instituţiei;
- Fond handicap conform legii 448/2006.

La Titlul XII – Cheltuieli de capital
- Mașini, echipamente și mijloace de transport – a fost achiziționată o remorcă utilată
necesară atasării microbuzului Ford, din dotare, pentru bagajele personalului
artistic(recuzită, costume), cât și aparaturii tehnice folosite în deplasările efectuate pentru
susținerea spectacolelor.
– Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale au fost achiziționate:
- un contrabas necesar pentru repetițiile și spectacolele, atât cele în aer liber cât s cele
în spații închise, susținute de ansamblu;
- un laptop cu sistem de operare IOS, necesar operatorului de imagine pentru montaje
video, sunet, machete pentru afișe, editare foto și video.
De asemenea o pondere însemnată o deţin chiriile, având în vedere că am plătit
96,00 mii lei pentru spaţiile pe care le folosim în imobilul Casei de Cultură a Sindicatelor.
Ca și până acum, cea mai mare problemă cu care ne-am confruntat şi ne confruntăm
în continuare este legată de lipsa unui sediu propriu. Clădirea în care ne desfăşurăm
activitatea, dat fiind faptul că nu ne aparţine, se degradează pe zi ce trece sub ochii noştri,
fără să putem face ceva în sensul reabilitării acesteia. Încă nutrim speranța că va veni
momentul când vom avea un sediu propriu, pe care să ni-l administrăm cum se cuvine.
Și, ca să merităm încrederea Consiliului Județean, nu ne rămâne decât să demonstrăm că
suntem la nivelul așteptărilor în plan artistic, încât domnii consilieri să înțeleagă și nevoia
acută de a avea condiții optime pentru desfășurarea activității.
Oricum gorjenii noștri trebuie să știe că „Doina Gorjului” este și va rămâne leagăn
adevărat al tradițiilor și a tot ce au mai frumos aceste plaiuri binecuvântate de Dumnezeu.
Lor le aducem la tot pasul, prin cântecele noastre mulțumiri pentru dragostea cu care ne
înconjoară.

RAPORT DE ACTIVITATE
al Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” - 2019
În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) lit. b) din Legea administraţiei publice locale
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 2 lit. a) din
Legea muzeelor şi colecţiilor de artă, nr. 311/2003, cu modificările şi completările
ulterioare, Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” funcţionează în subordinea
Consiliului Judeţean Gorj, fiind o instituţie de cultură, de drept public, fără scop lucrativ,
aflată în serviciul societăţii, care colecţionează, conservă, cercetează, restaurează,
comunică şi expune, în scopul cunoaşterii, educării şi recreării, mărturii materiale şi
spirituale ale existenţei şi evoluţiei comunităţilor umane, precum şi ale mediului
înconjurător.
Fiind o instituție publică de importanță județeană, aceasta deține în patrimoniul său
muzeal bunuri de valoare excepţională, semnificative în plan județean pentru istorie,
arheologie, etnologie, artă, arhivistică, ştiinţă, tehnică, literatură, cinematografie,
numismatică, filatelie, heraldică, bibliofilie, cartografie şi epigrafie.
Finanţarea acestei instituţii se realizează din venituri proprii şi din subvenţii
acordate de la bugetul local, prin bugetul Consiliului Judeţean Gorj.

Obiectivele instituţiei se circumscriu unei diversităţi de servicii culturale cu rol
deosebit de important în cadrul mediului cultural gorjean și se conformează scopului
pentru care a fost înfiinţată instituţia.
În esenţă, acestea sunt:
a. constituirea ştiinţifică, administrarea, conservarea şi restaurarea patrimoniului muzeal;
b. cercetarea ştiinţifică, evidenţa, documentarea, protejarea şi dezvoltarea patrimoniului
muzeal;
c. punerea în valoare a patrimoniului muzeal, în scopul cunoaşterii, educării şi recreării.
Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” a colaborat la nivel naţional şi
internaţional cu instituţii prestigioase (muzee, institute, ambasade, etc.) pentru
organizarea unor evenimente culturale de impact.
Împreună cu aceste instituţii şi organizaţii, muzeul a derulat proiecte de colaborare
(expoziţii, simpozioane, evocări, aniversări, comemorări, mese rotunde, etc.) care au avut
drept scop integrarea zestrei materiale şi spirituale ale comunităţii locale în conştiinţa şi
sensibilitatea celor care alcătuiesc publicul – vizitator.
Evenimentele culturale organizate au îmbogăţit viaţa comunităţii locale, realizând
o legătură trainică cu vremuri apuse, iar prin mesajul lor, trecutul a intrat în conştiinţa
prezentului şi au prefigurat viitorul.
Muzeul a desfăşurat în mod continuu o activitate prolifică şi febrilă, fapt dovedit
atât prin numărul de programe culturale oferite publicului cât şi prin dinamica numărului
de vizitatori.
În toată această perioadă identitatea vizuală a muzeului s-a dezvoltat şi consolidat
în peisajul arheologiei româneşti şi străine prin organizarea unor congrese şi simpozioane
de specialitate (preistorie) şi publicarea unor volume ştiinţifice.
Pentru cunoaşterea activităţii instituţiei au fost derulate următoarele acţiuni:
conferinţe de presă, redactare de comunicate de presă cu ocazia activităţilor desfăşurate
de muzeu (expoziţii temporare, aniversări, evocări, lansări de carte, etc.); interviuri
acordate periodic în presa scrisă şi audio-vizuală corelate cu evenimentele culturale ale
muzeului; afişarea pe internet a evenimentelor culturale, realizarea de bilete
personalizate; distribuirea de materiale de promovare cu prilejul participării la diferite
activităţi culturale, editarea de afişe, pliante , flyere, cataloage; editarea de pliante, cărţi
poştale, realizarea de insigne, magneţi, semne de carte, cărţi de vizită, etc, cu activitatea
muzeului; montarea de indicatoare; parteneriate media; promovarea prin emisiuni radio
şi TV; realizarea de DVD-uri; promovarea pe site-ul muzeului; gratuitate pentru copiii
proveniţi din centrele de plasament; gratuitate pentru participanţii la expoziţii temporare,
simpozioane, evocări, lansări de carte; gratuitate pentru vizitatorii care participă la
„Noaptea muzeelor”; gratuitate oferită persoanelor private de libertate; gratuitate copiilor
implicaţi în programe metamuzeale; organizarea unor festivităţi în sălile de conferinţă ale
muzeului; promovarea prin intermediul agenţiilor de presă naţionale (Agerpres);
promovarea prin intermediul instituţiilor culturale şi administrative din judeţ şi ţară;
existenţa unui cerc de prieteni ai muzeului (colecţionari, artişti plastici, etc.) care
promovează activitatea muzeului; acorduri de colaborare cu pensiuni, firme de turism, în
scopul promovării simultane; pagina de Facebook a Muzeului Judeţean Gorj „Alexandru
Ştefulescu”.
Cunoaşterea categoriilor de beneficiari ai muzeului reprezintă un punct de plecare
privind implementarea unor politici de marketing adecvate pentru îndeplinirea misiunii
instituţiei.

Publicul muzeului este compus în special de vizitatorii muzeului şi participanţii la
diverse programe culturale (elevi, studenţi, familii, persoane în vârstă etc.)
Pe lângă aceştia, muzeul relaţionează şi cu diverse ONG-uri, instituţii de cultură şi
educaţie, reprezentanţi ai comunităţii locale, etc.
Însă există şi o categorie de persoane, cea a non-vizitatorilor, adică a celor care nu
au călcat pragul muzeului ori nu au intrat în contact cu oferta sa culturală din diferite
motive.
Cunoaşterea acestor non-vizitatori constituie o condiţie a înţelegerii motivelor
pentru care ei nu beneficiază de proiectele culturale ale muzeului.
Începând cu anul 2009, Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu”, pentru
cunoaşterea categoriilor de beneficiari a utilizat ca mijloace de investigare:
chestionare de satisfacţie;
situaţii statistice privind fluxul turistic la obiectivele din oraş şi din teritoriu;
cartea vizitatorilor
Cunoaşterea tipologiei vizitatorilor facilitează, pe termen scurt, adoptarea rapidă a
unor măsuri de a îmbunătăţi produsele şi serviciile culturale oferite de muzeu, iar pe
termen lung realizarea unei strategii adecvate care să crească eficienţa culturaleducaţională a activităţii sale, adică îndeplinirea misiunii publice pe care o are.
În anul 2011, în cadrul Muzeului Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” a fost
documentat şi implementat Sistemul de Management al Calităţii conform standardului
internaţional ISO 9001:2008.
Pentru a contribui la îmbunătăţirea permanentă a serviciilor şi produselor culturale
ale muzeului s-a realizat un chestionar de evaluare a satisfacţiei clientului, care a vizat
întrebări referitoare la desfăşurarea activităţii de informare şi documentare, atitudinea
muzeografilor, punctele slabe şi tari ale instituţiei şi ce aspecte ar trebui îmbunătăţite.
În perioada de vară, muzeul şi obiectivele sale din teritoriu sunt vizitate cu precădere
de către persoane individual, din categoria adulţilor, autohtoni şi străini.
Din categoria vizitatorilor străini fac parte cetăţeni din UE, din alte ţări de pe
continente diferite aflaţi în vizită la rudele din judeţ, familii care efectuează concediul în
România sau care tranzitează Gorjul, reprezentanţi ai ambasadelor de la Bucureşti, elevi
şi studenţi implicaţi în diverse proiecte culturale.
Din statisticile realizate anual reiese că cei mai mulţi vizitatori se înregistrează la
Casa-muzeu „Constantin Brâncuşi” de la Hobiţa, Muzeul de Artă, Muzeul Arhitecturii
populare din Gorj de la Curtişoara, Muzeul de Istorie şi Arheologie şi Casa Memorială
„Ecaterina Teodoroiu”. La începutul anului 2019 Peştera Polovragi a fost transferată către
UAT Polovragi ceea ce a afectat considerabil numărul de vizitatori şi încasarea de
venituri.
Investigaţiile din anul 2019 au scos la lumină mai multe complexe arheologice cu
inventar ceramic specific epocii respective.
Cercetările arheologice sistematice efectuate în aşezarea deschisă de la Târgu
– Logreşti – Seaca „Capul Dealului” judeţul Gorj.
Responsabil: Radu Băjenaru, Institutul Naţional de Arheologie „Vasile Pârvan”
Bucureşti.
Cercetările arheologice desfăşurate în anii precedenţi au evidenţiat prezenţa unei
aşezări din prima epocă a fierului, faza târzie, unicat până acum în literatura de
specialitate.

Cercetările arheologice preventive efectuate la Totea de Hurezani, comuna
Hurezani, judeţul Gorj (sit 2 2018 Lot 2 km 199+380 – 199+650).
Responsabil: Gheorghe Calotoiu
Situl arheologic din acest punct a fost descoperit cu ocazia unui diagnostic
arheologic determinat de construirea gazoductului BRUA.
Pe suprafaţa decopertată au fost descoperite şi cercetate şase complexe arheologice
care aparţin primei epoci a fierului.
Cercetările arheologice preventive efectuate la Jupâneşti, com. Jupâneşti,
judeţul Gorj (sit 4 2018, Lot 2 T4S km 222+280-222+380).
Responsabil: Gheorghe Calotoiu
Situl arheologic din acest punct a fost depistat cu ocazia unui diagnostic arheologic
determinat de construirea gazoductului BRUA.
Pe suprafaţa decopertată au fost reperate şi cercetate patru complexe arheologice
care indică o locuire din epoca medievală şi premodernă.
Cercetările arheologice preventive efectuate la Hurezani, comuna Hurezani,
judeţul Gorj (sit 2 km 5+360-5+570).
Responsabil: Gheorghe Calotoiu
Situl arheologic din acest punct a fost reperat cu prilejul diagnosticului arheologic
determinat de demararea proiectului: „Sonda de exploatare 4461 Totea – Conectare la
capul de erupţie şi conducta de amestec către parcul 4540 Totea”.
Pe suprafaţa decopertată au fost descoperite şi investigate 312 complexe arheologice.
Este vorba de o aşezare din epoca bronzului timpuriu suprapusă de o aşezare din epoca
bronzului mijlociu şi una din Hallstatt. Pe suprafaţa cercetată s-au identificat, în general,
gropi de provizii, gropi cu resturi menajere, gropi rituale şi mai multe locuinţe e suprafaţă.
Cercetările arheologice preventive efectuate la Pleşa, oraş Bumbeşti-Jiu,
judeţul Gorj
Responsabil ştiinţific: Gheorghe Calotoiu
Cercetarea arheologică a fost determinată de construirea unei locuinţe civile
(parter+mansardă). Nu au fost descoperite materiale arheologice.
Cercetările arheologice preventive efectuate în incinta Mănăstirii Vişina, oraş
Bumbeşti-Jiu, judeţul Gorj.
Responsabil ştiinţific: Gheorghe Calotoiu
Investigaţii arheologice au fost reclamate de construirea unui grup sanitar. Nu au
fost reperate vestigii arheologice.
Cercetări arheologice preventive efectuate „La şcoala Pleşa” oraş BumbeştiJiu, judeţul Gorj.
Responsabil: Gheorghe Calotoiu
Cercetarea arheologică a fost determinată de necesitatea modernizării unor drumuri
de pe raza oraşului Bumbeşti-Jiu. Cu această ocazie au fost recoltate câteva fragmente
ceramice de epocă romană.
Cercetările arheologice de supraveghere efectuate în punctul Aninoasa şi
Săuleşti, la hotarul celor două comune, sat Bibeşti, comuna Săuleşti, construire
conductă aducţiune gaze, sonda 214 şi extindere grup facilităţi, comuna Săuleşti,
judeţul Gorj.
Responsabil: Gheorghe Calotoiu

Supravegherea arheologică a fost efectuată de obiectivul de investiţie „Construire
conductă aducţiune gaze de la sonda 9 Bibeşti” având drept scop determinarea prezenţei
sau absenţei materialelor arheologice în zona afectată de acest proiect.
Nu au fost reperate vestigii arheologice.
Cercetările arheologice de supraveghere efectuate la Mănăstirea Tismana,
judeţul Gorj.
Responsabil: Vasile Marinoiu
Supravegherea arheologică a fost determinată de lucrările efectuate în curtea
mănăstirii pentru săparea şanţurilor unde vor fi introduse conductele pentru utilităţi dar şi
pentru amenajarea lumânărarului şi a osnarului de la Paraclisul Sf. Ilie. Scopul a fost
depistarea prezenţei sau absenţei de vestigii arheologice.
Activitatea de supraveghere arheologică a fost transformată în cercetare
arheologică preventivă.
Au fost descoperite morminte de înhumaţie, ceramică medievală, dar şi din prima
epocă a fierului, obiecte din fier, etc.
De-a lungul anului 2019 Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” a
desfăşurat în mai multe localităţi din cuprinsul arealului judeţului, activităţi de evaluare
de teren şi de diagnostic arheologic reclamate de lucrări de exploatare a unor obiective de
investiţii: exploatări agregate minerale, microcariere de cărbune, cariere de piatră,
construcţii locuinţe civile şi anexe, actualizări PUG, modernizare drumuri, canalizări, apă
etc.
Astfel de activităţi au fost întreprinse la Apa Neagră, Băleşti, Arcani, Turburea,
Crasna, Motru, Bâlteni, Samarineşti, Turceni, Bumbeşti-Jiu, Tg-Jiu, Ioneşti, Prigoria,
stejari, Albeni, Novaci etc.
De asemenea, Institutul Naţional de Arheologie „Vasile Pârvan” din Bucureşti prin
Vlad Vintilă Zirra a efectuat o evaluare de teren la Cetatea dacică situată la Vârţ-Rovinari
în punctul „Cioaca cu bani” care datează din secolele I a Chr. – I p. Chr. pentru a stabili
potenţialul arheologic al sitului, cercetat insuficient în perioada inter/postbelică.
Proiecte proprii realizate în cadrul instituţiei.
 125 de ani de la naşterea Ecaterinei Teodoroiu. Expoziţie temporară
fotodocumentară
Data şi locul: 14 ianuarie 2019, Muzeul de Istorie şi Arheologie.
Parteneri: Serviciul Judeţean Gorj al Arhivelor Naţionale, Biblioteca Judeţeană „Christian
Tell”
Responsabili: Maria Părăianu, Elena Firescu, Dumitru Hortopan
 24 ianuarie 1859 – Unirea Principatelor Dunărene. Expoziţie temporară
fotodocumentară
Data şi locul: 24 ianuarie 2019, Muzeul de Istorie şi Arheologie
Perteneri: Serviciul Judeţean Gorj al Arhivelor Naţionale, Biblioteca Judeţeană „Christian
Tell”
Responsabili: Maria Părăianu, Elena Firescu, Dumitru Hortopan
 Artefacte masonice. Expoziţie temporară de fotografie şi artefacte masonice
Data şi locul: 14 februarie 2019, Muzeul de Istorie şi Arheologie
Parteneri: Muzeul Memorial „Nicolae Bălcescu”, Vâlcea
Responsabil: Dumitru Hortopan
 Revelaţia durerii (după Cioran). Expoziţie temporară de arte vizuale.

Data şi locul: 14 martie 2019, Muzeul de Istorie şi Arheologie
Responsabil: Dorina Cioplea-Văduva
 Comorile României. Ilie Tudorel. Expoziţie temporară de fotografie
Data şi locul: 1 aprilie 2019, Muzeul de Istorie şi Arheologie
Parteneri:Asociaţia Eurofotoart Oradea – România, Uniunea Artiştilor Plastici, Asociaţia
Millenium. Clubul Foto-Video
Responsabil: Albinel Firescu
 Peisaj. Virgiliu Dan Dinulescu. Expoziţie temporară de pictură
Data şi locul: 19 aprilie 2019, Muzeul de Istorie şi Arheologie
Partener: Uniunea Artiştilor Plastici din România filiala Vâlcea
Responsabil: Dorina Cioplea-Văduva
 Resseting memories. Marius Burhan. Expoziţie temporară de pictură.
Data şi locul: 7 mai 2019, Muzeul de Istorie şi Arheologie
Parteneri: Uniunea Artiştilor Plastici din România, Agenţia de CARTE .ro
Responsabil: Dorina Cioplea
 9 mai – Ziua Independenţei de Stat a României, Ziua Victoriei. Ziua Europei.
Expoziţie temporară fotodocumentară
Data şi locul: 9 mai 2019, Muzeul de Istorie şi Arheologie
Parteneri: Serviciul Judeţean Gorj al Arhivelor Naţionale, Biblioteca Judeţeană „Christian
Tell”
Responsabil: Titus Zamfiroiu
 România. Repere culturale. Ilie Tudorel. Expoziţie temporară de artă fotografică.
Data şi locul: 10 mai 2019, Muzeul de Istorie şi Arheologie
Parteneri: Asociaţia Eurofotoart Oradea-România, Uniunea Artiştilor Plastici , Asociaţia
Millenium. Clubul Foto-Videa.
Responsabil: Albinel Firescu
 Dincă Schileru. Expoziţie temporară omagială fotodocumentară
Data şi locul: 15 mai 2019, Muzeul de Istorie şi Arheologie
Parteneri: Societatea de Ştiinţe Istorice din România – filiala Gorj, Colegiul Naţional
„Ecaterina Teodoroiu” Tg-Jiu.
Responsabil: Elena Firescu, Dumitru Hortopan
 Noaptea Muzeelor. Expoziţii de bază şi temporare, proiecţii de film, programe
metamuzeale.
Data şi locul: 18 mai 2019, Muzeul de Istorie şi Arheologie, Muzeul de Artă, Muzeul de
Literatură „Tudor Arghezi”, Tg-Cărbuneşti.
Parteneri: Colegiul Naţional „Ecatreina Teodoroiu”, Tg-Jiu. Liceul de Arte „Constantin
Brăiloiu”, Tg-Jiu, Asociaţia „Măiastra” Tg-Jiu, Palatul Copiilor Tg-Jiu
Responsabili: Titus Zamfiroiu, Albinel Firescu, Eugenia Firescu.
 Paralelogara. Florin Hutium. Expoziţie temporară de pictură
Data şi locul: 30 mai 2019, Muzeul de Istorie şi Arheologie.
Partener: Uniunea Artiştilor Plastici din România.
Responsabil: Dorina Cioplea-Văduva
 Aurel Petrescu. Expoziţie temporară de pictură.
Data şi locul: 27 iunie 2019, Muzeul de Istorie şi Arheologie.
Responsabil: Dorina Cioplea-Văduva
 Atlantis. Cristina Cioplea. Expoziţie temporară de arte vizuale.

Data şi locul: 2 iulie 2019, Muzeul de Istorie şi Arheologie
Partener: Uniunea Artiştilor Plastici din România.
Responsabil: Dorina Cioplea-Văduva
 Bijuterii arhitecturale gorjene. Expoziţie temporară de pictură a artiştilor participanţi
la Tabăra Internaţională de pictură. Tg-Jiu, 10-17 iulie 2019.
Data şi locul: 16 iulie 2019, Muzeul de Artă
Parteneri: Asociaţia Localităţilor şi Zonelor Istorice şi de Artă din România, Uniunea
Artiştilor Plastici din România
Responsabili: Dorina Cioplea-Văduva, Dumitru Hortopan
 Saltul cuantic. Alexandru Marinescu. Expoziţie temporară de pictură.
Data şi locul: 1 august 2019, Muzeul de Istorie şi Arheologie
Responsabil: Dorina Cioplea-Văduva
 Meşteşuguri la superlativ din Japonia. Expoziţie temporară de artă şi meşteşuguri
tradiţionale şi contemporane din Japonia.
Data şi locul: 21 octombrie 2019, Muzeul de Artă
Parteneri: Ambasada Japoniei în România, Japan Foundation.
Responsabil: Alina Tiţa, Dumitru Hortopan.
 Imaginar arhaic. Emil Paşcalău. Expoziţie temporară de pictură.
Data şi locul: 21 noiembrie 2019, Muzeul de Istorie şi Arheologie
Responsabil: Dumitru Hortopan
 Decembrie 1989 – Decembrie 2019. 30 de ani. Expoziţie temporară de fotografie
Data şi locul: 17 decembrie 2019, Muzeul de Istorie şi Arheologie
Parteneri: Liceul de Arte „Constantin Brăiloiu”, Tg-Jiu
Responsabil: Titus Zamfiroiu
 EGOgrafia – expoziţie naţională de grup. Expoziţie temporară de arte vizuale.
Data şi locul: 20 decembrie 2019, Muzeul de Istorie şi Arheologie
Responsabil: Dorina Cioplea-Văduva
 Loreta Nicolcea. Expoziţie de icoane. Expoziţie temporară de icoane pe sticlă.
Data şi locul: 23 decembrie 2019, Muzeul de Istorie şi Arheologie
Responsabil: Dorina Cioplea-Văduva
Simpozioane, evocări, aniversări, comemorări, lansări de carte la sediul
instituției.
 Ecaterina Teodoroiu în memoria gorjenilor. Evocare istorică.
Data şi locul: 14 ianuarie 2019, Casa memorială „Ecaterina Teodoroiu”
Parteneri: Serviciul Judeţean Gorj al Arhivelor Naţionale, Biblioteca Judeţeană „Christian
Tell”.
Responsabil: Dumitru Hortopan
 Editura EIKON la Tg-Jiu. Lansări de carte. Convorbiri. Recital poetic
Data şi locul: 13 martie 2019, Muzeul de Artă
Partener: Editura EIKON
Responsabil: Albinel Firescu
 „Pasiune, Educaţie, Cultură”. Împreună sărbătorim astronomia. Simpozion judeţean
Data şi locul: 23-24 martie 2019, Muzeul de Istorie şi Arheologie
Parteneri: Astroclubul SARM Gorj, Societatea Astronomică Română de Meteori,
Colegiul „Mihai Viteazul” Bumbeşti-Jiu
 Iosif Keber (1897-1989). Simpozion.

Data şi locul: 19 aprilie 2019, Muzeul de Istorie şi Arheologie
Parteneri: Liceul de Arte „Constantin Brăiloiu” Tg-Jiu, Asociaţia Cultul Eroilor „Regina
Maria”, filiala Gorj
Responsabil: Albinel Firescu
 Epoca bronzului în Oltenia. Simpozion naţional de arheologie. Ediţia a VIII-a
Data şi locul: 9-12 mai 2019, Muzeul de Istorie şi Arheologie
Responsabil: Dumitru Hortopan
 Tudor Vladimirescu în memoria gorjenilor. Evocare istorică
Data şi locul: 27 mai 2019, Casa memorială „Tudor Vladimirescu”, Vladimir
Responsabil: Titus Zamfiroiu
 Tudor Arghezi – poetul şi apicultorul. Lansarea revistei Albinuşa, nr. 6
Data şi locul: 10 iunie 2019, Muzeul de Literatură „Tudor Arghezi”, Tg-Cărbuneşti
Responsabil: Eugenia Firescu
 Sat şi stat. De la entitate spirituală la realitate politico-socială. Simpozion naţional
de etnografie. Ediţia a VIII-a.
Data şi locul: 30 octombrie – 1 noiembrie 2019, Muzeul de Istorie şi Arheologie
Responsabil: Albinel Firescu
 Ion Popescu Voiteşti – un savant dat uitării. Evocare .
Data şi locul: 19 noiembrie 2019, casa memorială Ion Popescu Voiteşti, Bălăneşti
Responsabil: Felicia Bantea
 Centenarul Unirii Bucovinei şi Transilvaniei cu România. Concurs judeţean de
istorie.
Data şi locul: 23 noiembrie 2019, Muzeul de Istorie şi Arheologie
Parteneri: Asociaţia Şcoala Gorjeană, Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj, Societatea de
Ştiinţe Istorice din România, filiala Gorj.
Responsabil: Dumitru Hortopan
Proiecte metamuzeale
 Zborul – spectacol de balet
Data şi locul: 19 februarie 2019, Muzeul de Istorie şi Arheologie
Parteneri: Asociaţia „Măiastra”, Tg-Jiu
Responsabil: Albinel Firescu
 Festivalul Naţional de Etnografie şi Folclor pentru Copii şi Tineret - Curtişoara,
ediţia a II-a.
Data şi locul: 5-6 septembrie 2019, Muzeul Arhitecturii Populare din Gorj de la
Curtişoara.
Parteneri: n-Sat TV
Responsabil: Albinel Firescu
Proiecte de pedagogie muzeală.

În bătătura bunicilor. Ateliere de vacanță pentru copii destinat familiarizării cu
gospodăria ţărănească şi activităţile tradiţionale din cadrul acesteia.
Data şi locul: 20-24 iunie 2019, Muzeul Arhitecturii Populare din Gorj de la Curtişoara.
Parteneri: Biblioteca Judeţeană „Christian Tell”, Târgu Jiu, Școala Populară de Artă,
Târgu-Jiu
Responsabil: Elena Firescu
Proiecte proprii realizate în cadrul programelor în afara sediului instituţiei.
 Gorjul istoric şi pitoresc. Expoziţie temporară de artefacte şi fotografie

Data şi locul: 20 martie 2019, Casa Băniei, Craiova
Partener. Muzeul Olteniei – Craiova
Responsabil: Albinel Firescu
 Ziua Eroilor. Evocare istorică
Data şi locul: 6 iunie 2019, Monumentul Eroilor din satul Bălceşti, comuna BengeştiCiocadia, judeţul Gorj
Responsabil: Titus Zamfiroiu
 14 octombrie 1916 – Luptele de la Podul Jiului. Reconstituire istorico-militară.
Programul CENTENAR
Data şi locul: 12 octombrie 2019, Podul Jiului (Insuliţă) Tg-Jiu
Parteneri: Asociaţia Tradiţii Ostăşeşti, Edelweiss Ost, Asociaţia Tomis, Asociaţia 6
Dorobanţi. Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului”
Responsabili: Dumitru Hortopan, Titus Zamfiroiu.
Participare la festivaluri, târguri, simpozioane, conferinţe etc..
În anul 2019 muzeul a avut următoarele participări:
 Conferinţa Naţională „Oltenia. Interferenţe culturale”, ediţia a IX-a, Craiova, 8-10
mai 2019.
 Conferinţa privind Dialogul Civilizaţiilor Asiatice (CDAC), Beijing, R.P. China, 1517 mai 2019.
 Simpozionul Ştiinţific Internaţional „Mehedinţi – Istorie, Cultură, Spiritualitate”,
ediţia a XII-a, Drobeta-Turnu Severin, 27-28 mai 2019.
 Sesiunea anuală de Comunicări Ştiinţifice, Istorie-Arheologie, ediţia a XXIX-a,
Oradea, 31 mai 2019.
 Simpozionul Internaţional „drobeta”, Drobeta – Turnu Severin, 11-13 septembrie
2019.
 Sesiunea Ştiinţifică Internaţională „Pontica”, ediţia a 52-a, Constanţa, 2-4 octombrie
2019.
 Simpozionul Naţional „Patrimoniul şi Educaţia în muzeele de Artă”, Tulcea, 10-11
octombrie 2019.
 Festivalul Cântecului Popular Românesc „Maria Lătăreţu”, Tg-Jiu, 4-7 noiembrie
2019.
 Conferinţa Europeană a Muzeelor NEMO 2019, Tartu, Estonia, 7-10 noiembrie
2019.
Proiecte ca partener.
 Slt. Ecaterina Teodoroiu. Spectacol festiv.
Data şi locul: 16 ianuarie 2019, Ministerul Apărării Naţionale, Bucureşti.
Iniţiator: Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor.
Partener: Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu”.
Responsabili: Luminiţa Dragomir, Dumitru Hortopan.
 Eşantion. Expoziţie temporară de arte vizuale a UAPR.
Data şi locul: 15 martie 2019, Muzeul de Istorie şi Arheologie
Iniţiator: Centrul de Cercetare, Documentare şi promovare „Constantin Brâncuşi”, TgJiu.
Parteneri: Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu”, Uniunea Artiştilor Plastici din
România, UAPR – filiala Gorj
Responsabil: Dumitru Hortopan.

 Soldatul român în sfântul nostru război. Expoziţie temporară de desen.
Data şi locul: 19 aprilie 2019, Muzeul de Istorie şi Arheologie.
Iniţiatori: Asociaţia Cultul Eroilor „Regina Maria” filiala Gorj, Cercul Cultul eroilor
„Grigore Cătălin Haidău” al Liceului de Arte „Constantin Brăiloiu” Tg-Jiu
Parteneri: Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu”
Responsabil: Albinel Firescu
 Pe urmele lui Constantin Brâncuşi. Expoziţie temporară colectivă internaţională de
arte vizuale.
Data şi locul: 20 septembrie 2019, Muzeul de Istorie şi Arheologie.
Iniţiator: Asociaţia ARS
Parteneri: Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu”, Fundaţia „Dumitru
Drăghicescu”.
Responsabil: Dorina Cioplea-Văduva
 Între sacru şi profan. Marius Barb Barbone. Expoziţie temporară de arte vizuale
Data şi locul: 27 octombrie 2019, Muzeul de Istorie şi Arheologie
Iniţiatori: Centrul de Cercetare, Documentare şi promovare „Constantin Brâncuşi”, TgJiu, UAPR.
Parteneri: Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu”, UAPR – filiala Gorj, ICR
Responsabil: Dorina Cioplea-Văduva
 Tradiţii şi obiceiuri de iarnă. Expoziţie temporară de pictură.
Data şi locul: 7 decembrie 2019, Muzeul de Istorie şi Arheologie.
Iniţiator: Cercul Pedagogic al Profesorilor de Arte Gorj.
Parteneri: Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu”, Colegiul Naţional „Ecaterina
Teodoroiu” Tg-Jiu
Responsabil: Dorina Cioplea-Văduva
3. Analiza principalelor direcţii de acţiune întreprinse.
În anul 2019 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 modernă.
Astfel, au continuat cercetările arheologice sistematice de la Târgu Logreşti –
Seaca „Capul Dealului” unde investigaţiile au scos la lumină o aşezare din prima epocă a
fierului, faza târzie, singura până acum din România.
De asemenea, cercetările arheologice preventive efectuate de-a lungul gazoductului
BRUA au scos în evidenţă existenţa unor situri arheologice reprezentative pentru
arheologia românească.
Totodată, demararea unor proiecte pe extindere a exploatării gazelor naturale cum
este la Totea de Hurezani a permis cercetarea preventivă a unui important sit arheologic,
pe suprafaţa decopertată investigându-se 312 complexe arheologice. Este vorba de o
aşezare din epoca bronzului timpuriu suprapusă de o aşezare din epoca bronzului mijlociu

şi de una din Hallstatt-ul timpuriu. Pe suprafaţa cercetată s-au identificat, în general, gropi
rituale, un bordei şi mai multe locuinţe de suprafaţă.
În acelaşi timp s-a urmărit întocmirea documentelor de evidenţă a patrimoniului
cultural existent sau îmbogăţit în urma activităţilor de cercetare, donaţie şi achiziţie.
În anul 2019 au fost întocmite 2690 fişe analitice de evidenţă şi introduse în
programul DOCPAT.
De asemenea, în Registrul informatizat pentru evidenţa analitică a bunurilor
culturale au fost introduse 236 de obiecte de arheologie şi istorie.
Au fost inventariate un număr de 471 de bunuri culturale.
Au fost editate nr. XXI al anuarului Litua. Studii şi Cercetări, Repertoriul
arheologic al judeţului Gorj (autori: Livian Rădoescu, Dumitru Hortopan), precum şi
volumele în limbă străină intitulate: Digging in the Past of old Europe. Studies in Honor
of Christian Schuster at his 60th Anniversary, Tg-Jiu – Brăila, 2019
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.
Astfel, s-au realizat lucrări de conservare primară la Muzeul Arhitecturii Populare
din Gorj de la Curtişoara şi la cula de la Şiacu-Slivileşti.
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 altfel 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 9 piese din ceramică, sticlă 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, festivaluri,
momente coregrafice 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.
De asemenea, 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.
Totodată, Muzeul Judeţean Gorj „Al. Ştefulescu” a obţinut finanţare pentru
proiectul „Explorarea tradiţiilor populare autohtone şi a transmiterii lor generaţiilor
viitoare” care se desfăşoară în parteneriat cu Organizaţia pentru Cultură din Oregon, parte

a Universităţii Oregon din SUA. El este finanţat de Departamentul de Stat al SUA prin
programul Communities Connecting Heritage.
Scopul principal al proiectului este de a susţine colaborarea internaţională şi
înţelegerea reciprocă între popoare prin realizarea de activităţi cultural-educative ce
urmăresc promovarea şi conservarea patrimoniului cultural tangibil şi intangibil.
Pe parcursul anului 2019 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 a Secţiei de Istorie şi Arheologie;

Reparaţii curente la împrejmuirea Casei Cartianu, sat Cartiu, comuna Turcineşti;

Reparaţii curente la obiectele de arhitectură vernaculară (locuinţe şi anexe) din
cadrul Muzeului Arhitecturii Populare din Gorj de la Curtişoara (casa de la Plopşoru, casa
de la Dobriţa, pătulul de la Brădiceni, pătulul de la Racoţi);

Amenajarea expoziţională a casei de la Glodeni din cadrul Muzeului Arhitecturii
Populare din Gorj de la Curtişoara;

Reparaţii curente la învelitoarea de la cula Şiacu-Slivileşti.
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.

VICEPREȘEDINTE,
GHEORGHE NICHIFOR

