ROMANIA
JUDETUL GORJ
CONSILIUL JUDETEAN

PROIECT,
AVIZAT:
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU

HOTĂRÂRE
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 17 din 31.01.2020 privind aprobarea
planului de lucru pe anul 2020 pentru proiectul „CENTRUL EUROPE DIRECT GORJ 2018-2020”
şi a cheltuielilor aferente acestuia
Consiliul Județean Gorj
Având în vedere:
- Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre;
- Raportul de avizare al Comisiei buget - finanțe;
- Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică;
- Raportul de avizare al Comisiei pentru învățământ, cultură, culte;
- Prevederile Ordonanței de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, art. 87 alin. (1) și art.
173 alin. (1) lit. d, coroborat cu art. 173 alin. (5) lit. d);
- Raportul de specialitate comun al Bibliotecii Județene „Christian Tell” Gorj, Direcției juridice,
dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice, Direcției buget, finanțe, monitorizare
servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale și al Direcției
managementul proiectelor și relații externe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Județean Gorj;
- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 17 din 31.01.2020 privind aprobarea planului de lucru pe
anul 2020 pentru proiectul „CENTRUL EUROPE DIRECT GORJ 2018-2020” şi a cheltuielilor
aferente acestuia;
- Adresa Bibliotecii Județene „Christian Tell” Gorj nr. 1637 din 10.12.2020, înregistrată la Consiliul
Județean Gorj sub nr. 16783 din 11.12.2020,
În temeiul art.182, alin. (1) și art. 196, alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind
Codul administrativ,
HOTĂRĂȘTE
Art. I. Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 17 din 31.01.2020 privind aprobarea planului de lucru
pe anul 2020 pentru proiectul „CENTRUL EUROPE DIRECT GORJ 2018-2020” şi a cheltuielilor
aferente acestuia, se modifică și se completează după cum urmează:
1. La art. 1, după alineatul (1), se introduce un alineat nou, (2), și va avea următorul cuprins:
„(2) Se aprobă prelungirea implementării planului de acțiune pe anul 2020 aferent proiectului
„CENTRUL EUROPE DIRECT GORJ” inițiat de Biblioteca Judeţeană „Christian Tell” Gorj, accesat
în cadrul Cererii de propuneri COMM/BUC/ED/2018-2020: „Selectarea partenerilor pentru desfășurarea
de activități în calitate de Centre de Informare Europe Direct în România (2018-2020), până la data de
30 aprilie 2021”.
2. La art. 2, alin. (1) din se modifică și va avea următorul cuprins:
„(1) Se aprobă, pentru anul 2020, valoarea planului de acțiune pe anul 2020 în cuantum de 49.800,00
Euro, din care:
- Finanţare nerambursabilă – 24.900,00 Euro;
- Cofinanţare – 24.900,00 Euro.”
3. La art. 2, după alineatul (1), se introduce un alineat nou, (2), și va avea următorul cuprins:
„(2) Se aprobă, pentru anul 2021, suplimentarea valorii planului de acțiune pe anul 2020 cu suma de
16.750,00 Euro, din care:
- Finanţare nerambursabilă – 8.375,00 Euro;
- Cofinanţare – 8.375,00 Euro.”

4. La art. 3 din se modifică și va avea următorul cuprins:
„Sumele reprezentând suplimentarea bugetului proiectului, necesare implementării în condiții optime a
planului de acțiune pe anul 2020 pentru proiectul „CENTRUL EUROPE DIRECT GORJ”, se vor
include în bugetul propriu general al județului Gorj pe anul 2021, cât și în bugetul Bibliotecii Judeţene
„Christian Tell” Gorj.”
Art. II. Celelalte prevederi al Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 17 din 31.01.2020 privind
aprobarea planului de lucru pe anul 2020 pentru proiectul „CENTRUL EUROPE DIRECT GORJ 20182020” şi a cheltuielilor aferente acestuia rămân neschimbate.
Art. III. Prezenta hotărâre se va comunica Bibliotecii Județene „Christian Tell” Gorj, compartimentelor
de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj, și Instituției Prefectului –
Județul Gorj.

PREŞEDINTE,
COSMIN-MIHAI POPESCU

Nr.__________
adoptată în ședința din _______2020
cu un număr de _________voturi
din totalul numărului de consilieri

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Cristina-Elena Rădulea - Zamfirescu

JUDEȚUL GORJ
CONSILIUL JUDEȚEAN
REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 17 din 31.01.2020
privind aprobarea planului de lucru pe anul 2020 pentru proiectul „CENTRUL EUROPE DIRECT
GORJ 2018-2020” şi a cheltuielilor aferente acestuia
Consiliul județean, ca autoritate a administrației publice locale, are rolul de a coordona activitatea
instituțiilor subordonate, în vederea realizării serviciilor publice de interes județean.
Proiectul „CENTRUL EUROPE DIRECT GORJ”, a fost finanțat prin Cererea de propuneri
COMM/BUC/ED/2018-2020: „Selectarea partenerilor pentru desfășurarea de activități în calitate de
Centre de Informare Europe Direct în România (2018-2020). Acesta continuă activitatea Centrului
Europe Direct Gorj din ultimii 5 ani (2013-2017). Proiectul propus de către Biblioteca Județeană
„Christian Tell” Gorj a apărut din necesitatea de a răspunde nevoilor comunității gorjene, pentru care s-a
dezvoltat acest serviciu de informare și comunicare, pe teme europene, cu accent pe impactul local al
politicilor europene.
Prin acest proiect, în cadrul Bibliotecii Județene „Christian Tell” Gorj, funcționează un centru de
informare europeană pentru comunitatea judeţului Gorj. Centrele de informare EUROPE DIRCET
sporesc capacitatea de comunicare a Uniunii Europene datorită unor relații mai strânse şi a unei mai
bune coordonări cu celelalte rețele de informare şi asistență ale Uniunii Europene din domenii de
acţiune politică specifice. Misiunea acestor centre este, de a contribui la activitatea de comunicare a
Comisiei Europene despre Uniunea Europeană (UE), având drept obiectiv stabilirea de legături cu
publicul la nivel local și regional. Activitățile de comunicare ale Centrelor Europe Direct vizează
implicarea publicului în dezbaterea temelor europene prin construirea unui mediu constant de
comunicare.
Obiectivul general al proiectului Centrul Europe Direct Gorj în perioada 2018-2020 este să crească
nivelul de informare și implicare în dezbaterea temelor europene pentru publicul urban și rural din
județul Gorj.
Acordul-cadru a intrat în vigoare la data semnării acestuia de către ultima parte. Conform art. I.2.2,
Acordul-cadru se încheie pe o perioadă de 3 ani începând cu data de 1 ianuarie 2018”. Astfel,
partenerul-Bilioteca Judeţeană „Christian Tell” Gorj, va prezenta, în fiecare an, un plan de acțiune ce va
fi aprobat de către Comisia Europeană şi va servi ca bază pentru acordarea unui grant pe parcursul
anului în cauză. Pentru anul 2020, planul de acțiune a fost aprobat prin scrisoarea din 06.12.2019.
Prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 17 din 31.01.2020 privind aprobarea planului de lucru pe
anul 2020 pentru proiectul „CENTRUL EUROPE DIRECT GORJ 2018-2020” şi a cheltuielilor aferente
acestuia, au fost aprobate fondurile necesare implementării proiectului și a planului de acțiune 2020
pentru proiectul „Centrul Europe Direct Gorj” şi a fost cuprinsă suma de 238.148,58 lei în bugetul
propriu al judeţului Gorj pe anul 2020, la capitolul bugetar 67.02 „Cultură, recreere şi religie”, titlul 56 –
Proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile, respectiv:
- Finanţare nerambursabilă – 119.074,29 lei;
- Cofinanţare – 119.074,29 lei.
Biblioteca Judeţeană „Christian Tell” Gorj prin adresa nr. 1637 din 10.12.2020, înregistrată la
Consiliul Județean Gorj sub nr. 16783 din 11.12.2020, ne face cunoscut faptul că, în contextul
pandemiei declanșate în acest an, Uniunea Europeană a hotărât prelungirea cu 4 luni a grantului obținut
pentru ultimul an, până în 30 aprilie 2021, precum și majorarea cofinanțării cu 8.375,00 Euro (pentru
perioada de implementare prelungită – 01.01.2021-30.04.2021). Conform acordului cadru, finanțarea
pentru proiectul „CENTRUL EUROPE DIRECT GORJ 2018-2020” se realizează în procent de 50%
finanțare nerambursabilă și 50% cofinanțare ce trebuie asigurată de către Biblioteca Județeană
”Christian Tell”. Față de cele expuse, valoarea totală a proiectului este de 66.550,00 Euro, din care:
- Finanțare nerambursabilă – 33.275,00 Euro;
- Cofinanţare – 33.275,00 Euro.

Față de cele expuse, prin prezentul proiect de hotărâre, propun suplimentarea fondurilor necesare
implementării proiectului și a planului de acțiune 2020 pentru proiectul „Centrul Europe Direct Gorj”,
cât şi cuprinderea sumei de 81.632,80 lei, în bugetul propriu al judeţului Gorj pe anul 2021, la capitolul
bugetar 67.02 „Cultură, recreere şi religie”, titlul 56 – Proiecte finanțate din fonduri externe
nerambursabile.
La stabilirea valorii în lei a bugetului proiectului a fost utilizat cursul inforeuro pentru luna decembrie
2020 (1 euro=4,8736 lei), rezultând, astfel o valoare suplimentară de 81.632,80 lei, din care:
- Finanţare nerambursabilă – 40.816,40 lei;
- Cofinanţare – 40.816,40 lei.
Față de cele prezentate, propun Consiliului Județean Gorj adoptarea proiectului de hotărâre pentru
modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 17 din 31.01.2020 privind aprobarea planului de lucru pe
anul 2020 pentru proiectul „CENTRUL EUROPE DIRECT GORJ 2018-2020” şi a cheltuielilor aferente
acestuia
INIŢIATOR PROIECT,
PREȘEDINTE,
COSMIN-MIHAI POPESCU

ROMANIA
JUDEȚUL GORJ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Biblioteca Judeţeană „Christian Tell” Gorj
Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice
Direcția managementul proiectelor și relații externe
Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe
naționale
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 17 din 31.01.2020
privind aprobarea planului de lucru pe anul 2020 pentru proiectul „CENTRUL EUROPE DIRECT
GORJ 2018-2020” şi a cheltuielilor aferente acestuia
Prin prezentul proiect de hotărâre, se propune Consiliului Județean Gorj modificarea Hotărârii
Consiliului Județean nr. 17 din 31.01.2020 privind aprobarea planului de lucru pe anul 2020 pentru
proiectul „CENTRUL EUROPE DIRECT GORJ 2018-2020” şi a cheltuielilor aferente acestuia.
Rețeaua de centre Europe Direct este unul dintre principalele instrumente ale Uniunii Europene de
informare a cetățenilor europeni despre Uniunea Europeană. Aceste centre se axează pe elementele de
bază ale Uniunii Europene și pe politicile de interes direct pentru public, în special pentru cetățenii care
au nevoie de informații generale. Centrele reprezintă un punct de contact local pentru toate instituțiile
Uniunii Europene şi cooperează cu alți parteneri de informare activi. Ele completează şi susțin
activitatea Reprezentanțelor Comisiei Europene şi ale Birourilor de Informare ale Parlamentului
European la nivel local şi regional.
Proiectul „CENTRUL EUROPE DIRECT GORJ 2018-2020”, continuă activitatea derulată în
perioada 2013-2017 și a fost finanțat prin Cererea de propuneri COMM/BUC/ED/2018-2020: Selectarea
partenerilor pentru desfășurarea de activități în calitate de Centre de Informare Europe Direct în
România (2018-2020).
Obiectivul general al proiectului Centrul Europe Direct Gorj în perioada 2018-2020 este să crească
nivelul de informare și implicare în dezbaterea temelor europene pentru publicul urban și rural din
județul Gorj.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
1. dezvoltarea, pe parcursul a trei ani, a unei legături constante și consistente cu publicul gorjean,
cel puțin 1.500 de persoane, pe baza facilitării accesului la informația generală și specifică pe
teme europene (politici europene, instituții și organisme europene, finanțări europene, consultări
publice, strategii, proces electoral etc.), cu accent pe prioritățile anuale de comunicare ale
Comisiei Europene, care vor fi adaptate nevoilor și interesului local.
2. creșterea gradului de implicarea a minim 300 de persoane din publicul urban și rural din județul
Gorj în dezbaterea a cel puțin 6 teme europene de actualitate în perioada 2018-2020.
3. Realizarea unei rețele funcționale de 30 de centre de multiplicatori ai informației europene, pe
raza județului Gorj, în perioada 2018-2020.
Beneficiile generate de implementarea proiectului se vor reflecta în:
 Centrul de informare – spațiu fizic pentru publicul larg care funcționează cu un program
regulat (9-17, de luni până vineri) la parterul instituției din str. Calea Eroilor nr. 23. Aici sunt
oferite direct utilizatorilor informații cu caracter european (materiale de informare, publicații
realizate de instituțiile UE, materiale de informare și comunicare realizate de echipa
centrului, sunt promovate bazele de date şi site-urilor instituțiilor europene la care centrul
are acces etc );.
 Activitățile principale de comunicare pe teme europene pentru cetățeni – răspunsuri la
solicitări din partea cetățenilor, prin telefon, e-mail sau personal, inclusiv prin redirecționarea
către alte surse de informare specializate, utilizarea diferitelor canale de comunicare –
menținerea și actualizarea periodică a informației relevante prin pagina web:
www.cedgorj.ro, rețele sociale (pagina de Facebook a centrului), cooperare cu alte rețele
europene și naționale;

 Organizarea de evenimente, dezbateri şi realizarea de produse de informare pentru publicul
larg dar şi pentru grupuri ţintă specifice;

 Realizare unei rețele funcționale de multiplicatori ai informației europene prin formarea






bibliotecarilor din mediul mic urban și rural din județul Gorj şi realizarea de activități de
lucru în reţea pentru multiplicatori şi entități interesate din sectorul instituțional;
Organizarea de evenimente şi dezbateri cu implicare mass-media locală;
Sesiuni interactive prin care cetățenii să îşi poată exercita rolul de cetățean pro-activ în
conturarea viitorului Uniunii Europene pe baza priorităților recent investitei Comisii
Europene;
Dezbateri pe teme ca: locuri de muncă, viitorul UE, Europa pregătită pentru era digitală,
tineri și rolul lor într-o societate în schimbare determinată de noile tehnologii, un nou impuls
pentru democrația europeană prin modelarea unei societăți civile informate, conștiente și
implicate în construcția societății europene, pactul ecologic european, cu implicarea activă a
comunității, în special tinerii;
Întreținerea și actualizarea site-ului propriu al centrului şi a paginii de Facebook, care să
ofere cetățenilor posibilitatea de a se informa dar şi de a participa cu propriile lor opinii la
temele puse în discuție.

La baza desfășurării planului de acțiune pentru anul 2020 vor sta următoarele activități:
 Activități principale (de comunicare și informare – Tu și EU împreună!, Copil în Europa);
 Organizarea de evenimente – 6 evenimente: Construim împreună viitorul UE!, Ziua Europei,
Tineri pentru Europa!, EU pro-activ!; ECOU – Pactul ecologic european și implicațiile acestuia
în plan local, Conferința”Cum poți modela societatea civilă?”
 Participare la evenimente - conferințe naționale și internaționale, traininguri organizate de
Reprezentanța Comisiei Europene în România, Comisia Europeană;
 Materiale suport pentru comunicare – pliante, notess-uri, brelocuri personalizate pentru
evenimentele organizate;
 Centru de informare – spațiu fizic la dispoziția publicului larg - întreținerea și amenajarea
spațiului dedicat de la parterul instituției pentru a rămâne cel mai important loc din comunitate
unde cetățenii primesc direct, într-un program de lucru regulat, informația de care au nevoie.
Conform Acordului Cadru, semnat între Uniunea Europeană, reprezentată de către Comisia Europeană
şi Biblioteca Judeţeană „Christian Tell” Gorj, instituţie publică aflată în subordinea Consiliului Județean
Gorj, prevede la art. I.2 - Intrarea în vigoare a Acordului-Cadru și durata parteneriatului următoarele:
„I.2.1 Acordul-cadru intră în vigoare la data semnării acestuia de către ultima parte. I.2.2 Acordul-cadru
se încheie pe o perioadă de 3 ani începând cu data de 1 ianuarie 2018”. Astfel, partenerul - Biblioteca
Judeţeană „Christian Tell” Gorj, va prezenta, în fiecare an, un plan de acțiune ce va fi aprobat de către
Comisia Europeană şi va servi ca bază pentru acordarea unui grant pe parcursul anului în cauză.
Prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 17 din 31.01.2020 privind aprobarea planului de lucru pe anul
2020 pentru proiectul „CENTRUL EUROPE DIRECT GORJ 2018-2020” şi a cheltuielilor aferente
acestuia, au fost aprobate fondurile necesare implementării proiectului și a planului de acțiune 2020
pentru proiectul „Centrul Europe Direct Gorj” şi a fost cuprinsă suma de 238.148,58 lei în bugetul
propriu al judeţului Gorj pe anul 2020, la capitolul bugetar 67.02 „Cultură, recreere şi religie”, titlul 56 –
Proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile, respectiv:
 Finanţare nerambursabilă - 119.074,29 lei;
 Cofinanţare - 119.074,29 lei.
Biblioteca Județeană „Christian Tell” Gorj prin adresa nr. 1637 din 10.12.2020, înregistrată la Consiliul
Județean Gorj sub nr. 16783 din 11.12.2020, ne face cunoscut faptul că, în contextul pandemiei
declanșate în acest an, Uniunea Europeană a hotărât prelungirea cu 4 luni a grantului obținut pentru
ultimul an, până în 30 aprilie 2021, precum și majorarea cofinanțării cu 8.375,00 Euro (pentru perioada
de implementare prelungită – 01.01.2021-30.04.2021). Conform acordului cadru, finanțarea pentru
proiectul „CENTRUL EUROPE DIRECT GORJ 2018-2020” se realizează în procent de 50% finanțare
nerambursabilă și 50% cofinanțare ce trebuie asigurată de către Biblioteca Județeană „Christian Tell”.

Astfel, ca urmare a celor prezentate, valoarea totală a proiectului este de 66.550,00 Euro, din care:
- Finanțare nerambursabilă – 33.275,00 Euro;
- Cofinanțare – 33.275,00 Euro.
Față de cele expuse, prin prezentul proiect de hotărâre, propunem suplimentarea fondurilor necesare
implementării proiectului și a planului de acțiune 2020 pentru proiectul „Centrul Europe Direct Gorj” şi
cuprinderea acestora, respectiv suma de 81.632,80 lei, în bugetul propriu al judeţului Gorj pe anul 2021,
la capitolul bugetar 67.02 „Cultură, recreere şi religie”, titlul 56 – Proiecte finanțate din fonduri externe
nerambursabile. La stabilirea valorii în lei a bugetului proiectului a fost utilizat cursul inforeuro pentru
luna decembrie 2020 (1 euro=4,8736 lei), rezultând o valoare suplimentară de 81.632,80 lei, din care:
- Finanţare nerambursabilă – 40.816,40 lei;
- Cofinanţare – 40.816,40 lei.
Sumele suplimentare necesare asigurării cofinanțării planului de lucru pentru proiectul „CENTRUL
EUROPE DIRECT GORJ” vor fi prevăzute în bugetul propriu general al județului Gorj pe anul 2021 și
în bugetul Bibliotecii Judeţene „Christian Tell” Gorj pe anul 2021.
Având în vedere:
- Prevederile Ordonanței de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, art. 87 alin. (1) și
art.173 alin. (1) lit.d, coroborat cu art.173 alin. (5) lit. d);
- Adresa Bibliotecii Judeţeană „Christian Tell” Gorj nr. 1637 din 10.12.2020, înregistrată la
Consiliul Județean Gorj sub nr. 16783 din 11.12.2020,
considerăm că proiectul de hotărâre a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale în vigoare, drept
pentru care propunem adoptarea acestuia în forma prezentată.
Consiliul Județean Gorj
Director executiv,
Marcău Costel

Biblioteca Judeţeană „Christian Tell” Gorj
Manager,
Bratu Olimpia

Director executiv,
Giurgiulescu Ileana-Claudia

Contabil șef,
Ianăşi Daniela-Cristina

Director executiv,
Ungureanu Victoria

