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 APARATUL DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI JUDEȚEAN GORJ
I. APARATUL PERMANENT
Activitatea de reglementare
Preşedintele Consiliului Judeţean a urmărit, în cadrul atribuţiilor ce îi revin, îndeplinirea Hotărârilor
Consiliului Judeţean Gorj, ca for deliberativ.
În cursul anului 2018, Consiliul Judeţean Gorj s-a întrunit în 21 şedinţe, dintre care 13 ordinare și opt
extraordinare, adoptându-se 178 de Hotărâri.
Hotărârile adoptate se referă la rezolvarea unei palete largi de probleme, în funcţie de necesităţile de
dezvoltare economico-socială a judeţului, precum și de nevoile reflectate la nivelul colectivității locale şi
anume:
 probleme organizatorice, probleme privind bugetul, probleme privind sănătatea, cultele şi cultura,
urbanismul, patrimoniul, mediul, agricultura, turismul, cooperarea şi dezvoltarea regională, probleme
de asistenţă socială.
De asemenea, în cursul anului 2018 au fost emise 812 Dispoziţii ale Președintelui Consiliului Județean Gorj.
Activitatea comisiilor de specialitate
În 2018, cele nouă comisii de specialitate constituite la nivelul Consiliului Judeţean Gorj s-au întrunit în
şedinţe în care au analizat proiectele de hotărâri, s-au pronunțat asupra unor probleme transmise spre avizare,
au întocmit rapoarte de avizare, procese-verbale de ședință şi au formulat propuneri și amendamente cu privire
la materialele supuse analizei şi avizării, îndeplinindu-și atribuţiile conform legii şi Regulamentului de organizare
şi funcţionare.
În acest context, aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj a asigurat sprijinul tehnic adecvat
pentru toate activitățile desfășurate de autoritatea deliberativă.
COMPONENȚA CONSILIULUI JUDEȚEAN GORJ ȘI APARTENENȚA POLITICĂ
Nr. Nume și prenume
Apartenența politică
crt.
1.
POPESCU COSMIN-MIHAI
PSD
2.

NICHIFOR GHEORGHE

PSD

3.

MUJA NICOLAE

ALDE

4.

ANDREI VASILE-LIVIU

PMP

5.

BANȚA VICTOR

PNL

6.

BUCĂLĂETE GHEORGHE

PSD

7.

BORCAN MARIUS

ALDE

8.

CILIBIU NICOLAE

PSD

9.

CHIRCU SORIN-CONSTANTIN

PNL

10.

COANĂ ION

PSRO

11

DAVIȚOIU-LEȘU GHEORGHE

PMP

12.

DRAGU ION

PNL

13.

DRĂGOI IONUȚ-DINU

PSD

14.

FÂRȚĂ DUMITRU

PSD

15.

GÎRJOABĂ VASILE-GABRIEL

PMP

16.

GRECI COSMIN

PSD

17.

GRIVEI GHEORGHE

PNL
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18.

GROȘANU DAVID

PSRO

19.

GRUESCU ION

PSD

20.

HANU DORIN

PSD

21.

HORTOPAN RAMONA-CRISTINA

PSD

22.

IACOBESCU MARCEL-PETRICĂ

PNL

23.

MILOSTEANU GHEORGHE

PSD

24.

NEAȚĂ GHEORGHE

PSD

25.

ORZAN GHEORGHE

PNL

26.

PAVEL NELU

PSD

27.

PĂSĂRIN OVIDIU-DRAGOȘ

PNL

28.

POPA VALENTIN

PSD

29.

PRUNARIU MIHAI-OCTAVIAN

PSD

30.

ȘUȚĂ DENISA-ZENOBIA

PNL

31.

TAȘCĂU DORIN-DAN

ALDE

32.

TĂNASIE CRISTINEL

PNL

33.

VASILESCU MARIA

PSD

II. DIRECȚIA JURIDICĂ, DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE SI ACHIZIȚII PUBLICE
1. COMPARTIMENTUL INFORMAȚII, RELAȚII PUBLICE și SECRETARIAT ATOP
În conformitate cu prevederile Legii nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public şi
ale Normelor de aplicare a legii prin Hotărârea Guvernului nr.123/2002, precum şi ale regulamentului de
organizare şi funcţionare a autorităţii, în cadrul structurii organizatorice a aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Gorj, funcţionează Compartimentul informaţii, relații publice și secretariat ATOP.
Planul de acţiune pentru realizarea măsurilor stabilite în cadrul programului de combatere a birocraţiei
în activitatea de relaţii cu publicul şi pentru desfăşurarea activităţilor de relaţii publice, conform programului de
lucru stabilit:
- luni, marți și joi între orele 8.00 – 16.30;
- miercuri între orele 9.00 – 17.00;
- vineri între orele 8.00 – 14.00.
În anul 2018, numărul total de solicitări înregistrate de informații de interes public formulate în scris au
fost în număr de 58 (numărul de solicitări înregistrate adresate de persoane fizice 33, iar numărul de solicitări
înregistrate adresate de persoane juridice 25). Toate cele 58 de solicitări au fost rezolvate favorabil.
Solicitările au vizat în principal date :
- despre utilizarea banilor publici ( contracte, investiții, cheltuieli) în număr de 21 solicitări ;
- modul de îndeplinire a atribuțiilor instituției publice, în număr de 23 solicitări;
- acte normative, reglementări, în număr de 14 solicitări.
Solicitările au fost adresate atât de persoane fizice cât şi de persoane juridice.
Numărul total de solicitări înregistrate, în anul 2018, departajate după modalitatea de adresare a
solicitării : 16 pe suport de hârtie și 42 pe suport electronic.
Informaţiile solicitate verbal au fost în număr de 496, răspunsul fiind comunicat pe loc de funcţionarul
desemnat pentru activitatea de relaţii publice, în situaţiile în care au permis acest lucru.. În celelalte cazuri,
solicitanţii au fost îndrumaţi către serviciile din cadrul Consiliului Judeţean Gorj sau instituţiilor publice
subordonate acesteia.
Obiectivele stabilite pentru perioada anului 2018 au fost :
- coordonarea activităţii de acordare a informaţiilor de interes public solicitate, stabilind condiţiile şi
formele în care are loc accesul la acestea ;
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- păstrarea evidenţei solicitărilor de informaţii de interes public, precum şi a răspunsurilor transmise sau,
dacă este cazul, a refuzurilor privind comunicarea în condiţiile legii ;
- asigurarea accesului mijloacelor de informare în masă la informaţiile de interes public, conform
prevederilor legale.
Activitatea decizională,desfășurată conform Legii nr.52/2003, a fost adusă la cunostință publică prin
publicarea în Monitorul Oficial al județului Gorj a hotarârilor cu caracter normativ, în presă, dar mai ales prin
publicarea pe site-ul instituției a tuturor hotarârilor adoptate de forul deliberativ.
Astfel, în anul 2018 au fost adoptate 30 de proiecte de acte normative, dintre acestea 7 fiind adoptate
în procedură de urgență.
Numărul total al ședințelor publice a fost 21, toate fiind anunțate și întocmindu-se procese verbale care
au fost de asemenea publice.
 Secretariatul executiv al Autorităţii teritoriale de ordine publică
Autoritatea teritorială de ordine publică, organism cu rol consultativ, fără personalitate juridică, care se
constituie şi funcţionează pe lângă fiecare consiliu judeţean, şi care îşi desfăşoară activitatea în conformitate
cu prevederile Legii nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, în scopul asigurării bunei
desfăşurări şi sporirii eficienţei serviciului poliţienesc asigură, prin activitatea sa, reprezentarea şi promovarea
intereselor comunităţii în scopul asigurării unui climat de siguranţă şi securitate publică.
În anul 2018, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Gorj, în colaborare cu Inspectoratul de Poliţie
Judeţean Gorj, a organizat şi desfăşurat activităţi specifice la nivelul judeţului Gorj, prin care se urmăreşte
modul de asigurare a ordinii şi liniştii publice, creşterea gradului de siguranţă a persoanei, sporirea eficientizării
serviciului poliţienesc, atragerea în colaborare a tuturor organizaţiilor şi O.N.G.-urilor cu atribuţii în domeniul
siguranţei publice.
Activităţile desfăşurate sunt cuprinse în Planul Strategic al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Gorj
care se întocmeşte anual, în slujba comunităţii şi pentru asigurarea ordinii şi liniştii publice, plan prezentat şi
analizat în prima şedinţă de Consiliul Judeţean Gorj.
Pentru executarea atribuţiilor cu caracter permanent ale Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Gorj,
secretariatul a asigurat:
- primirea corespondenţei, a petiţiilor şi sesizărilor cetăţenilor şi relaţia cu presa;
- tehnoredactarea proceselor-verbale ale şedinţelor şi a graficului deplasărilor în judeţ la consiliile locale
împreună cu preşedinţii de comisii, membrii ATOP şi reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Gorj,
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Gorj şi Poliţia Locală Tg Jiu;
- întocmirea adreselor şi invitaţiilor pentru şedinţele ATOP;
- întocmirea prezenţei şi a pontajelor lunare;
- participarea la şedinţele comisiilor şi a şedinţelor de plen ale ATOP;
- întocmirea rapoartelor de activitate ale comisiilor de specialitate şi a întregului ATOP;
- efectuarea deplasărilor în judeţ conform programului stabilit, unde au participat preşedintele şi membrii
ATOP, subprefectul Judeţului Gorj, şeful ISU, IJJ, IPJ si Poliţiei Locale, primari, viceprimari, reprezentaţi ai CJM,
şefii de post ai Poliţiei rurale şi urbane, reprezentanţii Compartimentului Antidrog Gorj, reprezentaţi ai cultelor,
reprezentanţi ai minorităţilor de etnie romă.
În anul 2018, A.T.O.P. Gorj s-a întrunit în 6 ședințe ordinare și 7 ședințe pe comisii.
În conformitate cu prevederile Planului anual strategic al A.T.O.P., pentru anul 2018 și în baza atribuţiilor
prevăzute de art. 18, lit. f, art. 19 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române şi
art. 15, lit. f din Regulamentul de organizare şi funcţionare al A.T.O.P. aprobat prin HG nr. 787/2002,
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Gorj a analizat modul în care Inspectoratul de Poliţie Judeţean Gorj a
organizat activităţile de prevenire şi combatere a faptelor antisociale în anul 2018.
Plecând de la prioritățile Poliției Române,
-Creșterea gradului de siguranță și protecție pentru cetățeni prin protejarea persoanei, protejarea
patrimoniului, siguranța stradală, siguranța rutieră,
-Destructurarea grupărilor infracționale,
-Asigurarea climatului de legalitate a mediului de afaceri prin combaterea evaziunii fiscale,
contrabandei, corupției, contrafacerii cu mărfuri, a infracțiunilor din domeniul achizițiilor publice precum și
prin protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene,
4

Consiliul Județean Gorj

Raportul Președintelui 2018

-Asigurarea resursei umane, bine pregătită şi dotată corespunzător, necesară dezvoltării şi menţinerii
capacităţii operaţionale a IPJ Gorj, ATOP Gorj a constatat:

În 2018 au fost sesizate 8.436 infracţiuni faţă de 9.573 în 2017, fiind înregistrată o scădere
procentuală de 11,88%;

Infracţiunile stradale sesizate au înregistrat un trend descendent (-21 fapte), de la 257 în anul
2017 la 236 în anul 2018, ceea ce reprezintă o scădere procentuală de 8,17%. De menționat este faptul că în
perioada analizată nu s-au înregistrat infracţiuni stradale de omor, tentativa de tâlhărie, viol, tentativa de viol,
lovituri sau vătămări cauzatoare de moarte;

Criminalitatea gravă comisă cu violenţă, reprezintă un procent de 0,86% din totalul
infracţiunilor judiciare sesizate. Procentul de soluţionare al dosarelor penale ce au privit infracţiuni de omor şi
tentativă de omor a fost de 100%, autorii fiind indentificaţi şi dispuse măsuri ferme;

Infracţiunile contra patrimoniului înregistrează un trend descendent de 16,54%, în anul 2018
fiind sesizate 2.776 infracţiuni, faţă de 3.326 în anul 2017. Infracţiunile contra patrimoniului reprezintă 57,05
% din totalul infracţiunilor judiciare sesizate în anul 2018. Pe linia infracţiunilor contra patrimoniului, structurile
de investigaţii criminale au destructurat în anul 2018, 3 grupări infracţionale specializate în comiterea de
furturi din locuinţe cu moduri de operare deosebite care acţionau pe raza mai multor localităţi din ţară. În
baza probatoriului administrat, au fost reținute 7 persoane, în sarcina cărora s-a probat comiterea a 26 de fapte
penale, doar pe raza municipiului Târgu Jiu, prejudiciul în valoare de aproximativ 250.000 lei fiind recuperat în
proporție de 80%.

au fost primite şi dispecerizate un număr de 16.072 apeluri prin Sistemul Unic Apeluri de
Urgenţă 112;

Pentru creşterea gradului de siguranţă al elevilor şi cadrelor didactice, împreună cu jandarmii
sau reprezentanţii poliţiei locale, au fost executate peste 7.300 patrulări în zona adiacentă unităţilor de
învăţământ, iar faptul că a fost sesizată doar o infracţiune comisă în zona adiacentă unităţilor de învăţământ,
considerăm că acest lucru s-a datorat prezenţei forţelor de ordine la orele de intrare/ieşire a elevilor la/de la
cursuri.

În anul 2018 au fost constatate 434 infracţiuni de natură economică, fiind continuată
urmărirea penală faţă de 266 suspecţi, iar în urma probatoriului administrat s-au dispus 16 măsuri preventive,
din care 11 control judiciar şi 5 control judiciar pe cauţiune, în cuantum total de 600.000 lei. La emiterea
rechizitoriului a fost recuperat un prejudiciu total de 3.547.570 lei, reprezentând un procent de 62,10%. De
asemenea, în perioada de referinţă s-au recuperat în numerar sau efectiv în cont bancar prejudicii în cuantum
de 1.866.490 lei şi a fost dispusă măsura sechestrului penal asupra unor bunuri imobile şi mobile în valoare
de 9.387.290 lei

Pe parcursul punerii în aplicare a Planului de acţiune FOC DE ARTIFICII 2018/2019, au fost
constatate 15 infracţiuni, cu 19 persoane cercetate, fiind efectuate 9 percheziții domiciliare şi indisponibilizate
în vederea confiscării 1.733 kg. articole pirotehnice;

În contextul acţiunilor pentru prevenirea şi combaterea ilegalităților din domeniul silvic, au
fost executate 4.047 controale, ocazie cu care au fost constatate 419 infracțiuni la regimul silvic, au fost
aplicate 587 sancțiuni contravenționale în cuantum de 77.000 lei, și au fost confiscați 883, 519 mc material
lemnos.

În anul 2018, polițiștii rutieri au organizat și executat 3.299 acțiuni, urmărindu-se acoperirea
zonelor cu risc crescut de accidente și a sectoarelor de drum, unde circulația vehiculelor se desfășoară cu
dificultate, atât în mediul urban, cât și în cel rural, obținând următoarele rezultate: 732 infracţiuni constatate,
40.016 de sancțiuni contravenționale aplicate, 4.063 permise de conducere reținute în vederea suspendării,
1.383 certificate de înmatriculare, precum şi 447 de perechi de plăcuţe cu numere de înmatriculare retrase
pentru diferite defecțiuni tehnice și nereguli constatate etc;
 În perioada de referinţă, pe raza judeţului Gorj s-au înregistrat un număr de 94 de accidente
grave (-34), soldate cu 27 persoane decedate (-14) şi rănirea gravă a altor 89 (-12);
In anul 2018 activitatea de prevenire a constituit o prioritate a Inspectoratului de Poliție Județean Gorj,
totalizând un număr de 1327 întâlniri cu grupuri țintă, ședințe, prelegeri și dezbateri, distribuiri de materiale
cu recomandări preventive, beneficiari fiind peste 67.500 cetăţeni, elevi, cadre didactice, părinţi, persoane
vulnerabile, gestionari şi administratori, precum şi alte categorii sociale cu risc crescut de victimizare.
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OBIECTIVE ŞI PRIORITĂŢI DE INTERES LOCAL
o Siguranța cetățeanului. Activități concrete
- Iniţierea şi implementarea la nivel regional/local a unor proiecte şi campanii destinate reducerii
riscului de victimizare și de implicare în activități infracționale a populației;
- Dezvoltarea parteneriatului interinstituţional şi cu societatea civilă pentru eficientizarea activităţilor
de prevenire a criminalităţii;
- Desfăşurarea de acţiuni în vederea combaterii infracţionalităţii contra persoanei şi patrimoniului în
mediul rural;
- Eficientizarea activităţilor de investigare şi cercetare în cauzele penale privind infracţiuni de mare
violenţă cu autori necunoscuţi;
- Derularea unor acţiuni la nivel județean pentru prevenirea și combaterea infracţiunilor la regimul
armelor şi muniţiilor, materiilor explozive şi substanţelor periculoase;
- Organizarea de acţiuni pentru combaterea principalelor abateri care generează riscul rutier, având
în vedere concluziile analizelor privind dinamica accidentelor de circulaţie, precum şi Calendarul T.I.S.P.O.L;
- Continuarea colaborării cu R.A.R., I.S.C.T.R. şi C.N.A.I.R., pentru organizarea unor acţiuni tematice,
inclusiv de tip M.A.C.O., care vor viza starea tehnică a vehiculelor, legalitatea desfăşurării transporturilor
rutiere publice de mărfuri şi persoane, respectiv starea de viabilitate a drumurilor;
- Derularea unor campanii de educație rutieră prin desfășurarea de activități specifice și participarea
polițiștilor rutieri la orele de educație rutieră, care se desfășoară la nivelul unităților de învățământ în clasele
primare, în scopul conştientizării de către minori a riscurilor la care se expun în situaţia nerespectării regulilor
de circulaţie;
- Dezvoltarea cooperării interinstituţionale cu instituţiile publice cu atribuţii în domeniile silviculturii
şi pisciculturii;
- Investigarea şi cercetarea cauzelor privind infracţiuni la regimul protejării patrimoniului cultural naţional;
- Organizarea de acţiuni la nivel județean, pentru identificarea şi recuperarea de bunuri culturale
mobile care fac obiectul comerţului ilegal;
Derularea de acţiuni preventive şi de combatere a criminalităţii în zona instituţiilor de învăţământ
preuniversitar;
- Derularea activităţilor specifice circumscrise prevenirii şi combaterii infracţiunilor stradale/a
faptelor antisociale;
- Perfecționarea managementului în domeniul ordinii publice, cu accent pe garantarea drepturilor și
libertăților cetățenești, prin optimizarea proceselor de planificare, organizare, conducere și executare a
misiunilor din competență;
- Asigurarea unei intervenţii operative la apelurile telefonice prin S.N.U.A.U. 112;
- Antrenarea structurilor şi subunităţilor de poliţie prin exerciţii de alertare în vederea trecerii în scurt
timp la îndeplinirea misiunilor specifice cu întreaga capacitate operaţională;
- Elaborarea unor planuri de măsuri şi de acţiune, în funcţie de cerinţe şi evoluţia situaţiei operative;
- Realizarea fluxului informaţional-operaţional pentru gestionarea evenimentelor şi misiunilor şi
asigurarea suportului decizional.
o Identificarea şi destructurarea grupărilor infracţionale.Activități concrete:
Identificarea grupărilor infracționale și documentarea activităților ilicite în vederea tragerii la
răspundere penală a membrilor acestora și destructurarea grupării ;
Cooperarea cu alte structuri cu atribuții în domeniu în vederea obținerii de date despre membrii
grupărilor identificate;
- Desfăşurarea de verificări şi investigaţii pentru soluţionarea cu celeritate a solicitărilor formulate de
autorităţile altor state în cadrul asistenţei poliţieneşti internaţionale;
- Efectuarea cu celeritate a activităţilor dispuse de procurorii de caz în delegările date în cadrul ordinului
comun de anchetă;
- Formularea de cereri de asistenţă poliţienească internaţională în sprijinul cercetărilor efectuate în
dosarele penale cu elemente de extraneitate sau pentru documentarea activităților infracționale ale
cetățenilor români suspecți de comiterea unor fapte cu caracter transfrontalier;
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Asigurarea schimbului de date şi informaţii pentru localizarea şi prinderea urmăriţilor internaţionali de
interes reciproc ;
Desfăşurarea de campanii de informare și activități preventiv - educative în unităţile de învăţământ;
Asigurarea mentenanţei pentru sistemele I.P.J Gorj, precum şi a interoperabilităţii acestora cu SINS/SIS,
SIRENE si INTERPOL;
Finalizarea documentaţiei de acreditare şi realizarea inspecţiei de securitate a sistemelor informatice,
respectiv reacreditarea lor.
o Asigurarea mediului de afaceri. Activități concrete:
Efectuarea activităţilor de cercetare penală în vederea documentării formelor complexe de
criminalitate economică și înregistrării de dosare penale pentru cercetarea infracțiunilor din domeniul
investigării criminalității economice;
Identificarea zonelor de interes din punct de vedere economic, cu accent pe segmentele care, datorită
importanței la nivel național, pot fi destabilizatoare prin afectarea lor de către acțiunile concertate ale
grupurilor de interese;
Iniţierea de acţiuni pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, urmărindu-se în principal:
o finalitatea judiciară, măsurile preventive dispuse și recuperarea prejudiciului;
o prevenirea şi combaterea contrabandei şi comerţului ilegal cu ţigarete şi produse din tutun,
alcool şi băuturi alcoolice;
o prevenirea şi combaterea infracţiunilor care aduc atingere drepturilor de proprietate
intelectuală;
Desfășurarea de acţiuni de amploare pentru combaterea fraudelor la regimul achizițiilor publice, a
corupției și a conflictului de interese;
Prevenirea şi combaterea activităţilor ilegale din domeniul comerţului cu mărfuri destinate exportului;
Creşterea nivelului de recuperare a prejudiciului în cauzele privind infracţiuni economico-financiare şi
de spălare a banilor;
Desfășurarea de activități comune privind cooperarea între structurile A.J.F.P și I.P.J Gorj, pentru
eficientizarea măsurilor de combatere a evaziunii fiscale și fraudelor vamale.
o

-

Asigurarea mijloacelor necesare dezvoltării şi menţinerii capacităţii operaţionale ale
Inspectoratului de Poliţie Judeţean Gorj. Activități concrete:
Asigurarea implementării strategiilor și politicilor de resurse umane, evaluarea necesităților și
dinamicii de personal la nivelul inspectoratului;
Organizarea, potrivit competenței, de concursuri/examene pentru încadrarea cu personal a posturilor
vacante din cadrul inspectoratului;
Realizarea unui sistem logistic adaptat conceptual, structural și acțional cu dimensiunile, configurația
și misiunile structurilor operative, care să asigure o capacitate adecvată de gestionare a resurselor
necesare îndeplinirii atribuțiilor specifice;
Creşterea gradului de mobilitate necesar îndeplinirii misiunilor de ordine şi siguranţă publică;
Îmbunătăţirea gradului de dotare cu mijloace specifice;
Asigurarea finanțării activităților desfășurate pentru îndeplinirea atribuțiilor ce revin I.P.J. Gorj, cu
respectarea prevederilor legale în vigoare;
Întărirea disciplinei cadrelor și coordonarea activităților de pregătire profesională a personalului în
domeniul legislației;
Îmbunătăţirea comunicării publice și a interacţiunii cu mass-media;
Monitorizarea, evaluarea şi cuantificarea activităţilor din domeniul cazierului judiciar desfăşurate prin
intermediul ROCRIS - Sistemul Informatic al Cazierului Judiciar Român;
Cooperare permanentă, sistematică şi eficientă cu alte instituţii ale statului, dar și cu unităţi economice
cu capital public sau organizaţii non-guvernamentale;
Continuarea demersurilor în cadrul apelului de proiecte POR /2018/3/3.1/B/2/SV – Axa prioritară 3 a
POR – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei utilizării energiei din surse
regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor,
Operațiunea B – Clădiri publice, privind accesarea fondurilor nerambursabile pentru obiectivul
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„Îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii sediului Poliției Municipiului Tg. Jiu” din cadrul I.P.J.
Gorj. Din punct de vedere al conformității administrative și eligibilității, Cererea depusă pentru
finanțarea acestui proiect a fost admisă, în prezent, proiectul fiind în etapa de evaluare tehnică și
financiară.
INDICATORII DE PERFORMANŢĂ MINIMALI PENTRU SERVICIUL POLIŢIENESC
-

Creşterea gradului de siguranţă stradală, prevenirea delincvenţei juvenile şi a victimizării minorilor ;
Eficientizarea acţiunilor în sistem integrat pentru diminuarea infracţiunilor stradale sesizate;
Intervenţia cu celeritate la incidentele şi apelurile semnalate de cetăţeni;
Reducerea infracţiunilor judiciare, în special a celor contra patrimoniului;
Dezvoltarea cooperării poliţieneşti pentru destructurarea grupărilor infracţionale nestructurate;
Combaterea faptelor de evaziune fiscală, a contrabandei cu produse accizabile care afectează
siguranţa mediului de afaceri, precum şi creşterea procentului de recuperare a prejudiciului;
Creşterea siguranţei participanţilor la traficul rutier şi combaterea ilegalităţilor în domeniul
transportului de mărfuri şi persoane;
Identificarea și scoaterea din circuitul ilegal al armelor și munițiilor letale sau neletale;
Diminuarea infracţionalităţii în domeniul silvic;
Menţinerea trendului descendent al infracţiunilor sesizate;
Menţinerea trendului descendent în cazul infracţionalităţii stradale şi al infracţionalităţii judiciare;
Menţinerea trendului descendent privind infracţionalitatea comisă cu violenţă;
Creşterea gradului de eficienţă al serviciului poliţienesc prin susţinerea unor proiecte de către
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică.

BUGETUL ȘI DOTAREA POLIȚIEI
Pentru combaterea şi prevenirea criminalităţii, se va avea în vedere abordarea unei colaborări
interinstituţionale complexe, în vederea obţinerii unei finalităţi judiciare concrete. Schimbul de informaţii pe
problemele identificate, ca fiind prioritare, sunt obiective care vor fi urmărite permanent prin dezvoltarea
sistemului relaţional al inspectoratului.
În actualul context legislativ, socio-economic şi evoluţia fenomenului infracţional, Inspectoratul de
Poliţie Judeţean Gorj îşi propune, în continuare, cu sprijinul Autorității Teritoriale de Ordine Publică Gorj,
asigurarea mijloacelor necesare dezvoltării şi menţinerii capacităţii operaţionale ale Inspectoratului de Poliţie
Judeţean Gorj, pentru creşterea siguranţei cetăţenilor, prevenirea şi combaterea criminalității și adoptarea unei
politici de transparenţă în procesul apropierii de comunitate.
2. SRVICIUL JURIDIC-CONTENCIOS
În conformitate cu prevederile Legii nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de
consilier juridic, cu modificările şi completările ulterioare, consilierii juridici din cadrul Serviciului juridiccontencios au asigurat apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale Consiliului Judeţean Gorj în conformitate
cu Constituția şi legile țării. Astfel, consilierii juridici au reprezentat autoritatea publică în serviciul căreia se află,
au apărat drepturile şi interesele legitime ale acesteia în raporturile cu alte autorități publice, instituții de orice
natură, precum şi cu orice persoană juridică sau fizică, română sau străină, în condițiile legii şi ale
regulamentelor specifice unităţii.
În anul 2018, principalele activităţi desfăşurate prin Serviciul juridic-contencios au fost:
 Reprezentarea şi apărarea intereselor Consiliului Judeţean Gorj în faţa instanţelor de judecată, atât la fond
cât şi în căile de atac, în cauze civile, penale, plângeri contravenţionale (în baza Legii nr.50/1991-privind
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, O.G.nr.43/1997-privind regimul drumurilor); contencios
administrativ (în baza Legii cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice nr. 153/2017; Legii
contenciosului administrativ nr.554/2004 ; Legii nr.544/2001-privind liberul acces la informaţiile de interes
public şi Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare) şi
conflicte de muncă (în baza Legii cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice nr. 153/2017;
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Codului muncii; Legii educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare), precum şi în alte
cauze în care instituţia a fost citată;
 Acordarea de sprijin şi asistenţă juridică consiliilor locale şi aparatelor de specialitate ale acestora, precum
şi instituţiilor publice subordonate Consiliului Judeţean Gorj, la cerere, constând în formularea de acţiuni în
justiţie, întâmpinări, concluzii scrise, apeluri şi recursuri;
 Asigurarea condiţiilor de legalitate (formă şi conţinut) la întocmirea proiectelor dispoziţiilor emise de
Preşedintele Consiliului Judeţean Gorj, a hotărârilor Consiliului Judeţean Gorj şi a altor acte elaborate în
exercitarea atribuţiilor autorităţii administraţiei publice judeţene;
 Întocmirea, din partea Direcţiei juridice, dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice, a
proiectelor de hotărâri ale Consiliului Judeţean Gorj și a rapoartelor de specialitate;
 Redactarea proiectelor de acte normative în temeiul Legii nr. 24/2000 - privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative şi H.G. nr.561/2009, pentru aprobarea Regulamentului privind
procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de
politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării,
precum şi înaintarea acestora spre aprobare Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;
 Participarea în calitate de responsabili juridici în Unităţile de Implementare a Proiectelor (UIP) a proiectelor
cu finanţare nerambursabilă accesate de Consiliul Judeţean Gorj;
 Avizarea pentru legalitate a contractelor încheiate în condiţiile legii de Consiliul Judeţean Gorj şi de
instituţiile publice subordonate, cu alte autorităţi publice, instituţii de orice natură, precum şi cu orice persoană
juridică sau fizică, română sau străină;
 Îndeplinirea atribuţiilor prevăzute în sarcina Serviciului juridic-contencios prin Dispoziţia Preşedintelui
Consiliului Judeţean Gorj nr.18 din 12.01.2018 pentru stabilirea unor măsuri privind întărirea disciplinei
contractuale în cazul contractelor administrative încheiate de instituţia noastră;
 Avizarea documentațiilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică iniţiate de Consiliul Judeţean Gorj,
din punct de vedere al respectării regulilor de elaborare prevăzute de Legea nr. 98/2016 privind achizițiile
publice, cu modificările și completările ulterioare, și de Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în
materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune
de lucrări şi concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de
Soluționare a Contestațiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 Participarea, în calitate de membri, la lucrările comisiilor de evaluare pentru atribuirea contractelor de
achiziţie publică iniţiate de Consiliul Judeţean Gorj, cu respectarea atribuţiilor prevăzute de Legea nr. 98/2016
privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, de H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea
Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului cadru
din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice precum și de Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de
atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de
concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului
Național de Soluționare a Contestațiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 Avizarea contractelor de achiziţie publică iniţiate şi atribuite de Consiliul Judeţean Gorj şi de instituţiile
publice aflate în subordinea Consiliului Judeţean Gorj, cu respectarea prevederilor Legii nr. 98/2016 privind
achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 101/2016 privind remediile și căile de
atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de
concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului
Național de Soluționare a Contestațiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 Organizarea informării şi documentării juridice prin constituirea de colecții de acte normative;
 Selecționarea și arhivarea documentelor elaborate în cadrul Serviciului juridic-contencios, precum și
predarea acestora în arhiva Consiliului Județean Gorj pe bază de inventar;
 Rezolvarea scrisorilor şi sesizărilor repartizate, conform Ordonanţei nr. 27/2002 - privind reglementarea
activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 Soluţionarea plângerilor prealabile formulate, în baza Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 , de
către persoanele care se consideră vătămate într-un drept al lor ori într-un interes legitim prin acte
administrative individuale emise de Preşedintele Consiliului Judeţean Gorj sau adoptate de Consiliul Judeţean
Gorj;
 Acordarea de consultaţii juridice la cerere, cu respectarea legii privind organizarea şi exercitarea profesiei
de consilier juridic.
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3. COMPARTIMENTUL DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE şi MONITOR OFICIAL
În conformitate cu prevedere art. 104 alin. 5 lit. a şi b din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a altor acte normative privind activitatea
desfăşurată de către autorităţile administraţiei publice locale din judeţ, au fost realizate acţiuni de îndrumare
metodologică în vederea rezolvării problemelor privind administraţia publică locală.
Îndrumarea activităţii autorităţilor administraţiei publice locale în unităţile administrativ-teritoriale a
presupus în accepţiunea generală, cunoaşterea în prealabil a situaţiei de fapt şi urmărirea rezultatelor la care
trebuie să ajungă prin acordarea de îndrumări.
În vederea desfăşurării în bune condiţii a activităţii în teritoriu, au fost distribuite materiale pentru
adoptarea anumitor acte normative pe plan intern (salubrizare, gospodărire şi înfrumuseţare a localităţii,
regulamente de funcţionare, alte machete, etc.) şi s-a acordat sprijin efectiv în activitatea de pregătire a
materialelor de analiză şi redactare a proiectelor de hotărâri.
Au fost stabilite obiectivele activităţii de coordonare a autorităţilor administraţiei publice locale în baza
tematicilor semestriale şi au fost realizate acţiuni de îndrumare şi sprijin în vederea respectării legislaţiei privind
administraţia publică locală.
A. Obiectivele au fost axate pe aspectele organizatorice ale activităţii de administraţie. Au fost urmărite
aspecte privind:
- Prezentarea în şedinţele de consiliu local a stadiului realizării acţiunilor din Programul de gospodărire a
unităţii administrativ-teritoriale (întocmit în baza O.G. nr. 21/2002 aprobată prin Legea nr. 515/2002);
- Depunerea declaraţiilor de avere şi interese de către aleşii locali şi a funcţionarilor publici pentru anul 2016
şi transmiterea la A.N.I conform art. 42 alin. 2 din Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate cu modificările şi completările ulterioare şi art. 74 alin. 1 din
Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali cu modificările şi completările ulterioare. Înregistrarea în
Registrele speciale a declaraţiilor de avere şi de interese;
- S-a procedat la punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de
reglementarea pieței produselor din sectorul agricol, verificându-se : numărul atestatelor și a carnetelor de
comercializare eliberate, stabilirea în consiliul local a taxei pentru eliberarea atestatului de producător și a
carnetului de comercializare, precum și numirea prin dispoziție a primarului a reprezentanților care verifică
datele din registrul agricol în vederea eliberării atestatului de producător;
- Verificarea dosarelor speciale de şedinţă, ce trebuie să conţină conform art. 42, alin 6 din Legea nr.
215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare următoarele: materialele dezbătute la ordinea
de zi, dispoziţia de convocare, procesul verbal de afişare a dispoziţiei, procesul verbal al şedinţei, dosar ce
trebuie să fie numerotat, sigilat, parafat şi semnat de cei în drept.
- Întrunirea consiliilor locale în şedinţe ordinare, conform art. 39, din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală. Convocarea consiliului local în scris, prin intermediul secretarului unităţii
administrativ-teritoriale, respectarea cu cel puţin 5 zile înaintea şedinţelor ordinare sau cu cel puţin 3 zile
înainte de şedinţele extraordinare; punerea la dispoziţia consilierilor locali a materialelor înscrise pe ordinea de
zi; precizarea în invitaţia la şedinţă a datei, orei, locul desfăşurării şi ordinea de zi a acesteia; aducerea la
cunoştinţă locuitorilor comunei sau ai oraşului prin mass-media sau prin orice alt mijloc de publicitate,
consemnarea convocării în procesul-verbal al şedinţei;
- Îndeplinirea atribuţiilor comisiilor de specialitate stabilite prin Regulamentul de organizare şi
funcţionare a consiliului local aprobat prin adoptarea de HCL, precum şi respectarea prevederilor art.51, alin.1,
3 şi 4, art.54, alin. 1,2, , 4, 5 şi 6 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
în ceea ce constă ţinerea şedinţelor pe comisii şi întocmirea rapoartelor de avizare;
- Prezentarea de către primar a Raportului anual privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii
administrativ-teritoriale în conformitate cu prevederile art. 63, alin. 3, lit. a, din Legea nr. 215/2001 republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;
- Prezentarea de către consilierii locali și viceprimari a rapoartelor anuale de activitate conform art.51,
alin.4 din Legea nr. 215/2001, modificată;
- Întocmirea şi aprobarea bugetului local şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar, stabilirea
impozitelor şi taxelor locale conform art. 63, alin. 4, lit. b, din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;
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- Asigurarea inventarierii bunurilor din patrimoniul public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale
conform art. 63, alin. 5, lit. d, din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
prezentarea raportului asupra situaţiei gestionării bunurilor conform art. 122;
- Modul de soluţionare a petiţiilor înregistrate în anul 2018. Autoritatea publică locală analizează
activitatea proprie de soluţionare a petiţiilor, pe baza raportului prevăzut la alin. 1 al art. 6 şi art. 14 din O.G.
27/2002, în şedinţă de consiliu local;
- Punerea în aplicare a prevederilor H.G. nr.218/2015 privind registrul agricol pentru perioada 20152019 și a Ordinului nr.734/2015 al Ministrului Agriculturii și dezvoltării rurale privind aprobarea Normelor
tehnice de completare a registrului agricol 2015-2019;
-Organizarea întâlnirilor periodice cu cetăţenii conform prevederilor legale, consilierii fiind informaţi de
către primarul localităţii şi de către secretar de importanţa acestor întâlniri cu cetăţenii conform art. 52, al. 3
din Legea nr. 215/2001, modificată şi completată de Legea nr. 286/2006, pentru a prelua problemele cu care
aceştia se confruntă;
S-a avut în vedere menţinerea permanentă a bunei colaborări între autorităţile administraţiei publice
locale din comune, oraşe şi municipii şi autorităţile administraţiei publice locale de la nivel judeţean, în
rezolvarea problemelor din administraţia publică locală.
Preocupările în plan deliberativ ale consiliului judeţean au fost evidenţiate în cele patru ediţii ale
Monitorului Oficial al Judeţului Gorj, realizat în baza O.G. nr. 75/2003, aprobată prin Legea nr. 534/2003. Au
fost transmise trimestrial, aceste ediţii ale Monitorului Oficial al Judeţului Gorj, în cele 70 de unităţi
administrativ-teritoriale din judeţ, către instituţiile subordonate consiliului judeţean şi consilierilor judeţeni.
În baza acestor legislaţii privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de editare a
monitoarelor oficiale ale unităţilor administrativ-teritoriale s-a efectuat şi schimbul gratuit de Monitoare
Oficiale cu consiliile judeţene din ţară, pe bază de reciprocitate, în scopul realizării unui schimb util de
experienţă în activitatea administraţiei publice locale.
Acţiunile de control şi îndrumare realizate în teritoriu de către cei 5 specialişti din cadrul
Compartimentului Dezvoltarea Capacităţii Administrative şi Monitor Oficial, au avut ca efect îmbunătăţirea
muncii organizatorice şi a calităţii actului decizional la nivelul majorităţii autorităţilor locale din judeţ, primării
şi consilii locale conlucrând mai eficient pentru aplicarea legilor şi a propriilor hotărâri în interesul locuitorilor.
B. În conformitate cu prevederile Legii nr. 233/2002 prin care se aprobă Ordonanţa de Guvern nr. 27/2002
privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, în cursul anului 2018 s-au repartizat
Compartimentului Dezvoltarea Capacităţii Administrative şi Monitor Oficial un număr de 148 sesizări şi petiţii
ale cetăţenilor, urmărindu-se soluţionarea în termenul prevăzut de lege şi comunicarea răspunsurilor. Putem
detalia petiţiile primite după problematică:
- un număr de 47 sesizări, care privesc cazurile sociale, iar când situaţia a impus, au fost sesizate instituţiile sau
serviciile specializate în măsură să asigure o protecţie adecvată;
- un număr de 14 petiţii se referă la starea proastă a drumurilor judeţene şi comunale, solicitând fonduri pentru
amenajarea şi repararea acestora;
- un număr de 52 petiţii care se referă la aplicarea necorespunzătoare a Legii fondului funciar. Întrucât Consiliul
Judeţean nu are prerogative privind aplicarea prevederilor legale, cei care au adresat astfel de petiţii au fost
îndrumaţi să se adreseze fie instanţelor judecătoreşti, fie comisiilor de aplicare a legilor fondului funciar;
- un număr de 11 petiţii înregistrate la Consiliul Judeţean Gorj se referă la încălcarea Legii nr. 50/1991 privind
autorizarea executării lucrărilor de construcții;
- un număr de 23 petiţii ce privesc diverse domenii (branşări la reţeaua electrică, racordări la o sursă de apă
potabilă, despăgubiri pentru terenuri afectate, solicitări locuinţe precum şi unele abuzuri săvârşite de către
conducerea unor primării şi a unor cetăţeni care nu respectă legislaţia în vigoare. În astfel de situaţii, petenţii
au fost îndrumaţi să se adreseze organelor abilitate, Consiliul Judeţean neavând competenţe.
- o petiție a fost clasată, deoarece conținutul acestora se regăsea în cele trimise anterior de petent.
C. S-a asigurat reprezentarea Consiliului Judeţean la şedinţele Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru
Problemele Persoanelor Vârstnice.
D. Au fost realizate demersurile necesare în vederea tipăririi şi distribuirii atestatelor de producător şi a
carnetelor de comercializare solicitate de către autorităţile locale, conform Legii nr.145/2014.
E. În vederea desfăşurării în condiţii optime a şedinţelor Comisiei Judeţene de Dialog Social, preşedintele
consiliului judeţean a stabilit măsuri organizatorice şi desemnat un responsabil în acest sens care să pregătească
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6 şedinţe organizate de Consiliul Judeţean Gorj şi să participe la cele 6 şedinţe organizate de Instituţia
Prefectului – Judeţul Gorj.
F. Au fost nominalizate prin Ordinul Prefectului Judeţului Gorj două persoane din cadrul Compartimentului, ca
membri ai Colectivului de lucru şi ai Comisiei judeţene de fond funciar, pe toată durata funcţionării Comisiei
judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor;
G. Selecţionarea şi arhivarea documentelor elaborate în cadrul compartimentului, predarea acestora în arhiva
Consiliului Judeţean Gorj pe bază de inventar.
H. Nominalizarea reprezentanților compartimentului pentru urmărirea și buna desfășurare privind furnizarea
produselor destinate unităților de învățământ, prevăzute în Programul pentru școli al României în perioada
2017-2023 cu modificările și completările ulterioare.
4. COMPARTIMENT CONTRACTĂRI SERVICII SOCIALE și COORDONARE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
Pe parcursul anului 2018 Compartimentul contractări servicii sociale și coordonare asistență socială din
cadrul Consiliului Județean Gorj, a procedat la organizarea și realizarea activităților specifice contractării
serviciilor sociale acordate de furnizorii publici și privați din județul Gorj și la monitorizarea acestora.
Având în vedere modificarea legislației privind acreditarea furnizorilor de servicii sociale/serviciilor sociale,
respectiv HG 118/2014 de aprobare a normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 197/2012 și
precizărilor M.M.J.S., Compartimentul contractări servicii sociale și coordonare asistență socială din cadrul
Consiliului Județean Gorj a transmis către toți furnizorii de servicii sociale publici și privați din județul Gorj
adrese cu privire la metodologia de acreditare și etapele de parcurs în vederea obținerii certificatului de
acreditare ca furnizor de servicii sociale și de licențiere a serviciilor sociale pe care atât instituțiile publice, cât
și structurile private (ONG-uri, Asociații, Fundații) din județ care au ca activitate asistența socială, intenționează
să le dezvolte.
În acest demers, au fost acordate sprijin și asistență, în vederea completării corecte și complete a cererii
de acreditare ca furnizor servicii sociale și a cererii de licențiere a serviciilor sociale (sprijin direct la sediul
Consiliului Județean, prin contactare telefonică, e-mail sau fax).
În conformitate cu prevederile art. 114 alin.(2) lit. c) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, s-a
procedat la colectarea datelor si informațiilor în vedere actualizării Listei unice a furnizorilor publici și privați
de servicii sociale acreditați din județul Gorj, aprobată prin dispoziția nr. 203/11.03.2014 a președintelui
Consiliului Județean Gorj.
Colectarea, completarea, procesarea și centralizarea informațiilor a avut drept scop actualizarea Listei
unică a furnizorilor publici și privați de servicii sociale acreditate din județul Gorj, în conformitate cu noua
legislație, care a fost dată publicității, prin afișare pe site-ul Consiliului Județean Gorj
(www.cjgorj.ro/anunţuri/buletin informativ), în scopul de a fi adusă la cunoștința cetățenilor din județ și a
tuturor celor interesați. Lista unică a furnizorilor publici și privați de servicii sociale urmează a fi actualizată
periodic, în funcție de modificările intervenite în conținutul ei.
În vederea îndeplinirii atribuțiilor stabilite prin Legea Asistenței Sociale nr. 292/2011, a Hotărârii de
Guvern nr 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice
de asistență socială și a structurii orientative de personal, Ordinul nr 1086/2018 privind aprobarea modelului
cadru al planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului
județean/consiliului local/ consiliul general al municipiului București, Compartimentul contractări servicii
sociale și coordonare asistență socială a procedat la instruirea specifică în domeniul asistenței sociale a
reprezentanților D.G.A.S.P.C. Gorj, a APL-urilor și a ONG-urilor care desfășoară activități de asistență socială în
județul Gorj.
Ținând cont de numeroasele modificări legislative din ultima perioadă Compartimentul specializat din cadrul
Consiliului Județean Gorj a întocmit și transmis adrese de informare către primăriile din județul Gorj, privind
revizuirea Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale acordate de furnizorii publici și privați din județul Gorj
pentru perioada 2014-2020 și întocmirea planurilor anuale de acțiune cu respectarea modelului –cadru din
Ordinul 1086/2018 privind serviciile sociale pentru anul 2018.
Documentele model – elaborate de către Compartimentul Contractări servicii sociale au fost publicate pe siteul Consiliului Județean Gorj www.cjgorj.ro Secțiunea: Anunțuri-Buletin informativ.
Au fost întocmite și transmise adrese de informare către primăriile din județul Gorj, documente model au fost
transmise și prin e-mail la cele 70 de primării existente la nivelul județului.
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În această direcție, Compartimentul contractări servicii sociale, în cursul anului 2018 și a următorilor va
acorda în continuare sprijin, îndrumare, asistență și suport de specialitate Compartimentelor de asistență
socială din județ în vederea elaborării strategiilor locale de dezvoltare a serviciilor sociale și a planurilor anuale
de acțiune privind serviciile sociale, precum și a monitorizării acestora.
În vederea ducerii la îndeplinire a atribuțiilor prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare a
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj, Compartimentul contractări servicii sociale și coordonare
asistență socială a procedat la elaborarea Planului de verificare și control a D.G.A.S.P.C. Gorj pentru anul 2018
care cuprinde obiective generale și specifice, activități/acțiuni/măsuri/indicatori.
Punerea în aplicare a Planului de verificare și control s-a efectuat de către reprezentanții Consiliului
Județean Gorj prin deplasarea la sediul D.G.A.S.P.C. Gorj.
A fost solicitat Planul de acțiune privind serviciile sociale acordate la nivelul DGASPC Gorj pentru anul 2018,
acțiuni propuse de DGASPC și cuprinse în Strategia județeană de dezvoltare a serviciilor sociale pe termen
mediu și lung, în vederea monitorizării îndeplinirii obiectivelor propuse.
Alte activitati, desfășurate de către Compartimentul contractări servicii sociale și coordonare asistență
socială, sunt:
- colectarea de date de la nivel local şi transmiterea acestora prin intermediul platformei SALT, către Ministerul
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în vederea fundamentării propunerilor de standarde de calitate
şi de cost pentru furnizarea serviciilor publice;
- întocmirea de chestionare privind colectarea de date de la nivelul primariilor referitoare la aplicarea Legii
nr.197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale precum şi a HG nr.797/2017 pentru
aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a
structurii orientative de personal;
- realizarea unui material privind drepturile persoanelor cu handicap pe înţelesul tuturor, cuprinzând
informaţii din tot domeniul legislativ;
- realizarea documentaţiei privind estimările de servicii sociale prin identificarea tipurilor de servicii ce nu sunt
furnizate în prezent la nivel local/judeţean prin raportare la prevederile normative în vigoare pentru fiecare
localitate din judeţ;
- analizarea Strategiei judeţene de dezvoltare a serviciilor sociale în vederea actualizării acesteia;
- a fost înaintat către primării spre ştiinţă Ordinul nr.1902/2018 al Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale şi anexele
aferente împreună cu cele două PIN-uri:
Metodologia de evaluare şi selecţie a cererilor de finanţare prin programul de interes naţional “Servicii comunitare
la domiciliu pentru persoane vârstnice dependente”;
Procedura de evaluare a cererilor de finanţare prin programul de interes naţional “Creşterea capacităţii
serviciilor publice de asistenţă socială din unele unităţi administrativ-teritoriale ” ;
- a fost înaintată către primării spre ştiinţă H.G. nr.427/2018;
- au fost înaintate adrese către primării, pentru aplicarea H.G. nr.797/2017, finalizându-se prin întocmirea
unui centralizator;
- actualizarea listei unice a furnizorilor publici şi privaţi din judeţul Gorj;
- actualizarea listei privind serviciile sociale licenţiate ale furnizorilor publici şi privaţi din judeţ cuprinzând
denumirea furnizorului de servicii sociale, denumirea serviciului social licenţiat, adresa serviciului social şi codul
serviciului social;
- informarea primăriilor privind modul de respectare a standardelor minime de calitate;
- au fost identificate clădiri dezafectate care pot fi folosite în vederea dezvoltării de servicii sociale în
următoarele localităţi: Bumbeşti-Jiu, Novaci, Alimpeşti, Aninoasa, Bălăneşti, Băleşti, Bengeşti - Ciocadia, Bâlteni,
Bumbeşti - Piţic, Căpreni, Ciuperceni, Crasna, Cruşeţ, Godineşti, Leleşti, Mătăsari, Padeş, Peştişani, Polovragi,
Stăneşti, Stejari, Turcineşti, Ţînţăreni, Văgiuleşti;
-întocmire diverse adrese;
-participare la instruirea reprezentanţilor primăriilor din judeţ în domeniul asistenţei sociale pentru aplicarea
legislaţiei specifice, instruire realizată la sediul DGASPC Gorj;
-metodologia de reorganizare a centrelor rezidenţiale pentru persoanele adulte cu handicap;
-metodologie de elaborare a planului de restructurare a centrelor rezidenţiale pentru persoane adulte cu
handicap;
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- informarea primăriilor din judeţ privind prevederile H.G. nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor
– cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de
personal precum şi solicitarea acestora în vederea implementării prezentei hotărâri;
- informarea primăriilor privind importanţa accesibilităţii pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii tuturor
membrilor societăţii ;
- au fost prezentate comunităţilor locale oportunităţi de finanţare prin Programul Operaţional Capital
Uman – Axa prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii, având ca obiectiv –
Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei şi a oricărei forme de discriminare;
-a fost monitorizat stadiul implementării proiectelor depuse de comunităţile locale în cadrul Grupului de
Acţiune Locală GAL Gilort, respectiv Parâng pe măsura M1/6B- Dezvoltarea infrastructurii sociale;
Astfel, la nivelul Asociației GAL Gilort au fost selectate prin raportul de selecție final nr.120/2018 un număr
de 8 proiecte aparținând următoarelor comunități locale :Albeni,Bălănești, Roșia de
Amaradia,Săulești,Vladimir,Tg.Cărbunești, Bărbătești, Prigoria.
La nivelul Asociației Grupului de Acțiune Locală ”Parâng” au fost selectate prin raportul final de selecție nr.
119/2018 un număr de 7 proiecte aparținând următoarelor comunități locale: Bengești-Ciocadia, BumbeștiPițic,Alimpești,,Baia de Fier,Săcelu,Mușetești,Crasna.
La vizita în teren în vederea monitorizării activității în domeniul asistenței sociale la nivelul primăriilor au
fost identificate și proiectele finanțate în cadrul Grupurilor Locale de Acțiune Locală, respectiv :
- la nivelul comunei Bălănești, a fost semnat în data de 10.10.2018 contractul de finanţare cu AFIR Craiova,
contract ce are ca obiect finanţarea proiectului ,,Reabilitare, modernizare şi schimbare destinaţie din şcoala
primară nr.2 Bălăneşti în ,,Centrul multifuncţional pentru persoane aflate în situaţii de risc social pentru adulţi
şi copii,,.
Durata contractului este de 36 de luni .
Valoarea eligibilă a proiectului este de 384.130,59 ron, respectiv 82.458 euro.
Acest proiect are drept grup ţintă un număr de 112 beneficiari.
Comuna Bălăneşti face parte din Grupul de Acţiune Locală Gilort.
-la nivelul comunei Mușetești, a fost semnat cu AFIR Craiova contractul de finanţare privind proiectul
,,Realizarea centrului multifuncţional de zi pentru persoane vârstnice cu finanţare din fondurile Grupului de
Acţiune Locală,,
Durata de execuţie a proiectului este de 36 de luni.
Durata de implementare a proiectului este de 33 de luni.
Valoarea eligibilă a proiectului este de maxim 395.972,5 ron,respectiv 85.000 euro.
Acest proiect are drept grup ţintă un număr de 95 beneficiari.
Comuna Muşeteşti face parte din Grupul de Acţiune Locală Gilort.
-la nivelul comunei Cîlnic, se derulează un proiect pe Axa socială în cadrul Programului Naţional de
Dezvoltare Rurală având ca obiectiv crearea unui serviciu after-school ,astfel:
-perioada de implementare a proiectului este 22.09.2016-22.09.2019;
-valoarea eligibilă a proiectului este de 480.517 euro;
-finanţarea proiectului nu presupune contribuţie din partea comunităţii locale.
Comuna Cîlnic face parte din Grupul de Acțiune Locală Cheile Sohodolului.
- au fost verificate serviciile sociale oferite în cadrul comunităţilor locale ;
- participare în teren în vederea monitorizării activităţii de asistenţă socială la primăriile: Bărbăteşti, Tg-Cărbuneşti,
Albeni, Bolboşi, Borăscu, Turceni, Ioneşti, Cîlnic, Leleşti, Teleşti, Berleşti, Bustuchin, Prigoria, Bălăneşti, Muşeteşti,
Schela.
Au fost solicitate Planurile anuale de acțiune privind serviciile sociale acordate la nivelul Unităților
Administrativ Teritoriale din județ.
În vederea realizării unei analize a situației actuale a gradului de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul
județului Gorj, Compartimentul Contractări servicii sociale și coordonare asistență socială procedat la
efectuarea atât de deplasări la unitățile administrativ-teritoriale din județ, cât și la convocarea reprezentanților
acestora, la ședințe de instruire, prelucrarea legislației în domeniu unde a fost evaluată în concret activitatea
de asistență socială existentă la nivelul fiecărei primării.
Furnizorii de servicii sociale acreditați au fost monitorizați cu precădere cei care au dezvoltat și licențiat
servicii sociale.
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Conform datelor de pe site-ul oficial al Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale pe raza Judeţului Gorj avem
un număr de 5 furnizori de servicii sociale privaţi care au dezvoltat servicii sociale licenţiate,respectiv:
-Asociaţia Aproape de Oameni,Băleşti;
-Asociaţia Copiii Noştri de Pretutindeni,Tg.Jiu;
-Fundaţia Pro Satul,Tg.Jiu;
-Fundaţia SOS Copiii Gorjului,Tg.Jiu;
-Asociaţia Persoanelor cu Handicap din Oltenia,Tg.Jiu.
Un accent deosebit a fost pus de către reprezentanţii Consiliului Judeţean Gorj pe procesul de
acreditare ca furnizori publici de servicii sociale pentru comunităţile locale care nu sunt acreditate. A fost
prezentat în detaliu modul de completare a formularului Anexa 2- Cerere de acreditare furnizor de servicii
sociale la Hotărârea Guvernului nr.118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii 197/ 2012 pentru asigurarea calităţii în domeniul social.
 RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI DE ORIENTARE ȘCOLARĂ ȘI PROFESIONALĂ DIN CADRUL
CENTRULUI JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ GORJ, ANUL ȘCOLAR 2017-2018
Având în vedere prevederile art. 9, alin (3), lit. e) din Ordinele nr. 1985/5805/2016 privind aprobarea
metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de
handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum și în vederea
abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale și Hotărârea nr. 95 din
30.05.2017 a Consiliului Județean Gorj, prin care a fost desemnat un reprezentant al Consiliului Județean Gorj
în Comisia de Orientare Școlară și Profesională din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență
Educațională Gorj, în perioada 01.09.2017-14.06.2018:
-au fost organizate 19 ședințe ale Comisiei de Orientare Școlară și Profesională (COSP), fiind înregistrate un
număr însemnat de solicitări;
-un număr de 531 cereri de solicitare privind orientarea școlară și profesională au fost completate și înregistrate
la SEOSP ;
-un număr de 502 de dosare au fost evaluate în cadrul SEOSP și finalizate prin aprobarea de către membri COSP
a certificatelor de orientare școlară și profesională pentru copiii/elevii/tinerii cu CES;
-în cadrul ședințelor au fost prezentate și evaluate dosarele copiilor/ elevilor/ tinerilor cu CES;
-au fost avizate certificatele de orientare școlară și profesională;
-au fost întocmite procese-verbale, referate/ decizii privind convocarea ședințelor;
Număr de certificate de orientare școlară eliberate: 502
-Învățământ de masă: 480
-Învățământ special: 22
Număr de elevi școlarizați la domiciliu: 17, dintre care 4 sunt fără CES
-Învățământ de masă la domiciliu: 15
-Învățământ special la domiciliu: 2
Număr de beneficiari ai serviciilor oferite de către SEOSP:
-Servicii de asistență psihopedagogică prin cadrul didactic itinerant și de sprijin: 355
-Servicii de consiliere şi orientare şcolară: 137
-Servicii de terapie logopedică/terapia tulburărilor de limbaj:
CLI – 115
CSEI – 24
CSEI 2018 – 2019 - 2
-Servicii de kinetoterapie: -.
În etapa premergătoare evaluării s-a realizat consiliere parentală/ orientare și îndrumare/ suport emoțional,
de către toți membrii SEOSP.
 RAPORTUL DE ACTIVITATE AL ECHIPEI INTERSECTORIALE LOCALE CU ATRIBUȚII ÎN PREVENIREA ȘI
COMBATEREA VIOLENȚEI ASUPRA COPIILOR, VIOLENȚEI ÎN FAMILIE ȘI A EXPLOATĂRII PRIN
MUNCĂ, DE LA NIVELUL JUDEȚULUI GORJ, ÎN ANUL 2018
Pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute la art. 13 din Legea 217/2003 pentru prevenirea și combaterea
violenței în familie și a prevederilor cap. IV din Hotărârea Guvernului nr. 49/2011 pentru aprobarea
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Metodologiei-cadru privind prevenirea și intervenția în echipă multidisciplinară și în rețea în situațiile de
violență asupra copilului și de violență în familie, de intervenție multidisciplinară și interinstituțională privind
copiii exploatați și aflați în situații de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane,
precum și copiii români migranți victime ale altor forme de violență pe teritoriul altor state, ale E.I.L.
reprezentantul Consiliul Județean Gorj, la nivelul E.I.L., a participat la următoarele acțiuni:
- activități pe linia prevenirii delincvenţei juvenile şi victimizării minorilor, siguranţa în mediul online,
prevenirea accidentelor rutiere, a traficului şi consumului de droguri, a traficului de persoane; prezentare
Concursul național Cetățenia digitală. Drepturi și responsabilități pe internet privind datele personale;
- activități desfăşurate:
- în Piața Centrală din mun. Târgu Jiu, în Piața 9 Mai din mun. Târgu Jiu, pe linia prevenirii
infracțiunilor contra patrimoniului, furturilor, a infracțiunilor de tâlhărie și înșelăciune și prevenirea
accidentelor de circulație în rândul pietonilor;
- în cadrul Programului de prevenire pe linia prevenirii violenței în familie , fiind purtate discuţii cu
privire la măsurile restrictive pe care care instanța de judecată le dispune față de agresor prin emiterea unui
ordin de protecție, dar și măsurile de protecție de care beneficiază victimele violenței în familie; au fost
prezentate materiale în format powerpoint şi video pentru prevenirea victimizării, informarea cetățenilor
realizându-se prin, distribuirea de pliante informative și adresare recomandări pentru prevenirea victimizării
acestora;
- în cadrul Programului de prevenire a delincvenţei juvenile şi victimizării minorilor la mai multe licee
din județ şi a Programului preventiv-educativ „Şcoala Siguranţei Tedi”, constând în purtarea de discuții cu elevii
și cadrele didactice, distribuirea de pliante și adresarea de recomandări pentru prevenirea delincvenței juvenile
și a victimizării acestora, prevenirea evenimentelor cu violenţă în unităţile şcolare, prevenirea consumului de
droguri şi substanţe etnobotanice, prevenirea faptelor care aduc atingere libertăţii şi integrităţii sexuale;
- în cadrul „Săptămânii Prevenirii Criminalității” pe linia prevenirii delincvenței juvenile, în Piața
Prefecturii din mun. Tg-Jiu, la Școala Gimnazială Bumbești-Jiu, la Școala Gimnazială Novaci, în Piața Municipiului
Motru, Liceul Tehnologic Baia de Fier. Primăria comunei Mătăsari și Direcția de Asistență Socială și Protecția
Copilului Gorj, – întâlnire cu persoanele vulnerabile la Casa de Cultură Mătăsari;
- în cadrul „Săptămânii Prevenirii Criminalității”, pe linia prevenirii infracțiunilor contra patrimoniuluifurturilor din locuințe, genți și buzunare, tâlhării și înșelăciuni, în Stația CFR Tg-Jiu și Autogara Tg-Jiu, ocazie cu
care au fost distribuite pliante cu recomandări cetățenilor, în vederea prevenirii victimizării acestora;
- în cadrul „Săptămânii Prevenirii Criminalității” pe linia prevenirii violenței în familie, în colaborare cu
Primăria comunei Mătăsari și Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, întâlnire cu persoanele
vulnerabile la Casa de Cultură Mătăsari, distribuite pliante cu recomandări preventive și prezentat filmul
realizat în cadrul Campaniei Aripi Frânte, la la Shopping City Tg-Jiu;
- pentru marcarea Zilei mondiale fără tutun, constând în purtarea de discuții cu gestionarii și
administratorii societăților comerciale din zona adiacentă unităților de învățământ din zona 9 Mai din mun.
Tg.Jiu;
- pentru marcarea Zilei Internaționale a Copilului, în Piaţa Prefecturii din municipiul Tg.Jiu, de către
I.P.J. Gorj şi I.J.J.Gorj, D.G.A.S.P.C. Gorj, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj, Primăria
Municipiului Tg.Jiu, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Gorj, Crucea Roşie - Filiala Gorj, Salvamont Gorj.
Cu această ocazie au fost prezentate autospecialele şi tehnica din dotarea celor două instituţii, au fost
efectuate exerciții demonstrative cu câinii de serviciu și au fost distribuite materiale cu recomandări
preventive, 1500 beneficiari;
-pe linia prevenirii consumului de droguri, a delincvenței juvenile și victimizării minorilor, de către
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Gorj şi Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Gorj, fiind purtate
discuții şi adresate recomandări pentru prevenirea comiterii unor fapte antisociale şi a victimizării minorilor cu
beneficiarii și asistenții Complexul de Servicii Comunitare pentru Copilul cu Nevoi Speciale Târgu Jiu, pe linia
prevenirii infracțiunilor contra patrimoniului – furturilor din locuință prin metoda „Împrietenire cu victima” în
zona de nord a municipiului Tg-Jiu, fiind purtate discuții cu 550 cetățeni, cărora le-au fost distribuite flyere și
adresate recomandări pentru prevenirea victimizării acestora. Totodată au fost afişate 429 recomandări la
scările de bloc din cartierele Unirii, Victoria Pietonală, Brânduţei, Garofiţei, 11 Iunie,Griviţei, Cristian Tell,
Comuna din Paris, Zambilelor, Tineretului, Lotrului, Hidrocentralei, Bicaz, C.P.L., A.N.L. Artego, Narciselor,
Primăverii, Calea Bucureşti, Bârseşti şi Calea Severinului;
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-pe linia prevenirii infracțiunilor contra patrimoniului – furturilor din locuință prin metoda
„Împrietenire cu victima” în zona de sud a municipiului Tg-Jiu, fiind purtate discuții cu 1112 cetățenii, cărora
le-au fost distribuite flyere și adresate recomandări pentru prevenirea victimizării acestora. Totodată au fost
afişate 685 recomandări la scările de bloc din zona străzilor Plevnei, Corneliu Coposu, Carpaţi, Siretului, Victoria
II, Bradului, 30 Decembrie, 23 August, Progresului, Aleea Ioan Slavici, Republicii, I.L. Caragiale, A.I. Cuza, Nicolae
Titulescu, Dacia, Corneliu Bordei, Agriculturii, Săvineşti, Minerilor, Nicolae Titulescu, Mioriţei, Olari, Castanilor,
Plopilor și Teilor;
-activitați, la Şcoala Gimnazială „Voievod Litovoi” Tg. Jiu, la invitaţia Uniunii Romilor Creştini din
România- prezentarea raportului final privind activităţile desfăşurate cu elevii de etnie romă în cadrul
programului after – school, derulat la această unitatea şcolară de asociaţia susmenţionată, la care au participat
reprezentanţii Consiliului Judeţean Gorj, Primăriei Mun. Tg.Jiu, Inspectoratului Şcolar Judeţean Gorj. Totodată
au fost purtate discuţii cu conducerea unităţii de învăţământ în vederea prevenirii absenteismului şcolar;
-în cadrul Planului de măsuri „Vacanţă în siguranţă” , pe linia prevenirii delincvenţei juvenile şi
victimizării minorilor cu elevii aflaţi în tabără la Centrul de Agrement Săcelu al Direcţiei Judeţene de Sport şi
Tineret, fiind purtate discuții cu minorii, distribuite pliante și adresate recomandări pentru prevenirea
victimizării acestora;
-pe linia prevenirii traficului și consumului de droguri, delincvenței juvenile și a victimizării minorilor
în Parcul Central, pentru marcarea Zilei Internaționale de Luptă Împotriva Traficului și Consumului Ilicit de
Droguri, ocazie cu care fost prezentate cetăţenilor şi copiilor prezenţi, aspecte referitoare la efectele nocive
ale drogurilor şi substanţelor etnobotanice, precum şi cu privire la pedepsele prevăzute de legea penală în
cazul comiterii unor astfel de fapte;
-au fost desfăşurate activităţi comune de către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Gorj, Inspectoratul
Judeţean de Jandarmi Gorj şi Centrul de Evaluare, Consiliere şi Prevenire Antidrog Gorj, în cadrul Planului de
măsuri „Vacanţă în siguranţă” , pe linia prevenirii delincvenţei juvenile şi victimizării minorilor cu elevii aflaţi
în tabără la Centrul de Agrement Săcelu al Direcţiei Judeţene de Sport şi Tineret, fiind purtate discuții cu minorii
şi însoţitorii acestora şi au fost distribuit pliante și adresate recomandări pentru prevenirea victimizării
acestora;
-în cadrul Planului de măsuri „Vacanţă în siguranţă” , pe linia prevenirii delincvenţei juvenile şi
victimizării minorilor cu minorii aflaţi în Complexul de servicii comunitare pentru copil in dificultate
Novaci,Tabăra Cercetașii României din Bumbești Jiu, Tabăra Sf.Nicodim din Tismana,Tabăra din Săcelu și Tabara
organizată la Pensiunea Natura Green din comuna Muşeteşti constând în purtarea de discuții cu beneficiarii,
elevii și cadrele didactice, adresarea de recomandări pentru prevenirea comiterii unor fapte antisociale şi a
victimizării acestora;
-pe linia prevenirii violenței în familie în orașele din județ, constând în purtarea de discuții cu cetățenii,
adresarea de recomandări pentru prevenirea comiterii unor fapte antisociale şi a victimizării acestora;
-participarea la Reuniunea Internaţională Antidrog a Asociaţiilor Neguvernamentale la sediul
Universităţii „Constantin Brâncuşi” Tg-Jiu;
-pe linia prevenirii infracțiunilor contra patrimoniului – furturilor din locuință în oraşul Tismana, fiind
purtate discuții cu cetățenii, distribuite pliante și adresate recomandări pentru
- activitati desfăşurate, în cadrul Campaniei de prevenire a fraudelor informatice CyberScams în zona
Gara și Autogara Tg-Jiu, constând în purtarea de discuții cu cetățenii, adresarea de recomandări pentru
prevenirea victimizării acestora și afișarea materialelor cu recomandări preventive înaintate de către I.C.P.C.;
-activitate informativ-preventivă privind tema ,,Prevenirea infracțiunilor comise prin violență
organizată de IPJ Gorj in parteneriat cu reprezentantii D.G.A.S.P.C.- Gorj;
-marcarea Zilei Mondiale împotriva exploatării prin muncă a copiilor, organizată de reprezentanții
D.G.A.S.P.C.-Gorj;
-în cadrul programului Școala Altfel, tema „Să știi mai multe, Să fii mai bun, Sănătatea mintală la
adolescenți”;
-în cadrul Campaniei ,,Conștientizez”, organizator C.J.R.A.E. Gorj, informare a elevilor vizând prevenirea
traficului de persoane în rândul tinerilor
-în cadrul Campaniei 19 zile de prevenire și combatere a abuzurilor și violenței asupra copiilor și
tinerilor, organizator -Grădinița cu program prelungit ,,Lumea Copiilor”;
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-în cadrul Campaniei „ Conștientizez” cu tema Traficul de persoane. În cadrul activității au fost discutate
cu elevii aspecte privind traficul de persoane, diferite forme de abuz, metode/ modalități de racolare a
victimelor, consecințe, etc., organizator Șc. Gimnazială „ Constantin Săvoiu” Tg – Jiu.
-în cadrul Cercului metodic al coordonatorilor pentru proiecte și programe școlare și extrașcolare,
organizator Colegiul Tehnic Mătăsari, tema „ Violența”;
-activitate de diseminare a proiectului ERASMUS, Societatea este pentru tineri, cu tema Disciplinarea
în rândul tinerilor;
5. SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE ȘI RELAȚII CONTRACTUALE
În baza bugetului propriu al județului aprobat și a Programului achizițiilor publice, în cursul anului 2018,
Consiliul Județean Gorj, în calitate de autoritate contractantă a achiziţionat produse, servicii şi lucrări, ponderea
cea mai mare deţinând-o achiziţiile publice de lucrări.
Procedurile aplicate pentru atribuirea contractelor de achiziții publice au fost:
- procedură simplificată;
- licitația deschisă.
Produsele/serviciile/lucrările a căror valoare estimată s-a încadrat în pragurile prevăzute s-au
achiziționat direct, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
În funcție de procedurile inițiate, achizițiile publice din anul 2018 pot fi grupate astfel:
1. Achiziții publice de PRODUSE:
a) Proceduri simplificate:
- Furnizarea de carburanți auto prin intermediul bonurilor valorice.
b) Procedura „licitație deschisă”:
- Furnizare instrumentar medical si echipamente medicale pentru Spitalul Județean de Urgență TârguJiu defalcată pe 23 loturi:
-Lot. 1 – furnizare trusă instrumentar pansamente aseptice – 4buc;
-Lot. 2 – furnizare trusă depărtătoare lombă + vezica – 1 buc;
-Lot. 3 – furnizare trusă chirurgicală aparat urinar superior – 1 buc;
-Lot. 4 – furnizare trusă chirurgicală aparat urinar inferior – 1 buc;
-Lot. 5 – furnizare trusă chirurgicală pansamente – 1 buc;
-Lot. 6 – furnizare trusă apendicectomie – 8 buc;
-Lot. 7 – furnizare trusă chirurgie pentru colecist/stomac – 3 buc;
-Lot. 8 – furnizare trusă chirurgie depărtător Gosset - 2 buc;
-Lot. 9 – furnizare trusă chirurgie vasculara – 1 buc;
-Lot. 10 – furnizare trusă chirurgicala sala operație – 10 buc;
-Lot. 11 – furnizare trusă chirurgie – 1 buc;
-Lot. 12 – furnizare cutie instrumentar ORL – 2 buc;
-Lot. 13 – furnizare trusă instrumentar pentru chiuretaj – 12 buc;
-Lot. 14 – furnizare trusă instrumentar mici intervenții – 3 buc;
-Lot. 15 – furnizare trusă chiuretaj post-partum – 3 buc;
-Lot. 16 – furnizare trusa consultații ginecologice – 4 buc;
-Lot. 17 – furnizare trusă chirurgicală ortopedie – 3 buc;
-Lot. 18 – furnizare trusă chirurgie pediatrica – 1 buc;
-Lot. 19 – furnizare trusă urgențe oftalmologice – 1 buc;
-Lot. 20 – furnizare trusă cataractă + glaucom – 1 buc;
-Lot. 21 – furnizare trusă urgențe pleoape – 1 buc;
-Lot. 22 – furnizare gazcromatograf – 1 buc;
-Lot. 23 – furnizare aparat de electrochirurgie cu radio frecvență – 1 buc.
- Furnizare instrumentar medical si echipamente medicale pentru Spitalul Județean de Urgenta TârguJiu, reluată pentru 10 loturi;
- „Furnizare instrumentar medical si echipamente medicale pentru Spitalul Județean de Urgenta TârguJiu”, reluată pentru 6 loturi;
- Furnizare Ecograf Doppler color 3D- 1 bucată, pentru dotarea secției de Gastroenterologie din cadrul
Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu;
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- Furnizarea, transportul și distribuția de fructe proaspete- mere, elevilor din învățământul primar și
gimnazial de stat și privat, precum și preșcolarilor din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore,
pentru semestrul II din anul școlar 2018-2019 și pentru anul școlar 2019-2020, din Județul Gorj.
2. Achiziţii publice de SERVICII:
a) procedura „procedură simplificată”:
- Servicii de proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului și execuția lucrărilor pentru
realizarea obiectivului de investiție ”Reabilitare și modernizare Farmacie Spitalul Județean de Urgență TârguJiu, str. Tudor Vladimirescu nr. 32”;
- Servicii de dezvoltare a abilităților, pentru proiectul ”Optimizarea performanței sistemelor interne
manageriale, cod SMIS 120638;
- Servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului pentru realizarea obiectivului de
investiție ,,Reabilitare și modernizare secțiile cardiologie, endocrinologie și obstetrică ginecologie Spitalul
Județean de Urgență Târgu-Jiu, str. Progresului, nr. 18”;
- Servicii de informare, promovare și publicitate media a activității Consiliului Județean Gorj – 3 loturi:
1. Servicii de informare, promovare și publicitate media a activității Consiliului Județean Gorj prin intermediul
unui post de televiziune locală cu acoperire la nivelul Județului Gorj;
2. Servicii de informare, promovare și publicitate media a activității Consiliului Județean Gorj prin intermediul
unui post de radio local, cu acoperire la nivelul Județului Gorj;
3. Servicii de informare, promovare și publicitate media a activității Consiliului Județean Gorj prin intermediul
unui cotidian local, cu acoperire la nivelul Județului Gorj.
- Servicii de proiectare (faza P.T., D.D.E., D.T.A.C.) și asistență tehnică din partea proiectantului pentru
implementarea proiectului „Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu –locația str.
Tudor Vladimirescu”;
- Servicii de asistență tehnică prin diriginți de șantier pe durata execuției lucrărilor în cadrul proiectului
„Modernizare drum județean (675B) ce traversează localitățile Câmpu Mare-Albeni-Călugăreasa-PrigoriaZorlești-Alimpești, până în DJ675 C”.
b) Procedura „licitație deschisă”:
- Servicii de verificare tehnică de calitate a documentației tehnico-economice pentru obiectivul de
investiție „Modernizare drum județean (675B) ce traversează localitățile Câmpu Mare-Albeni-CălugăreasaPrigoria-Zorlești-Alimpești, până în DJ675C”.
3. Achiziţii publice de LUCRĂRI:
a) procedura „simplificată”:
- Execuția lucrărilor pentru realizarea obiectivului de investiție „REABILITARE DRUM JUDEȚEAN 672C,
KM 10+200 – KM 14+700, COMUNA RUNCU, JUDEȚUL GORJ”;
- Execuție lucrări pentru realizarea obiectivului de investiție „REABILITARE DRUM JUDEȚEAN 664A, KM
16+020 – KM 18+920, COMUNA STĂNEȘTI, JUDEȚUL GORJ";
- Servicii de proiectare (Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire, Proiectul de
organizare a execuției lucrărilor și Proiect tehnic de execuție + Detalii de execuție), servicii de asistență tehnică
din partea proiectantului pe întreaga durată de execuție a lucrărilor, până la recepția finală și execuție lucrări
pentru obiectivul de investiție "Refacere și consolidare terasamente DJ 605C la km 14+120, satul Nistorești,
comuna Alimpești";
- Servicii de proiectare (Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire, Proiectul de
organizare a execuției lucrărilor și Proiect tehnic de execuție + Detalii de execuție), servicii de asistență tehnică
din partea proiectantului pe întreaga perioadă de execuție a lucrărilor până la recepția finală și execuție lucrări
pentru obiectivul de investiție ,,Refacere podeț peste Cernăzoara pe DJ 665 la km 40+220, sat Cernădia,
comuna Baia de Fier (circulație întreruptă)”.
b) procedura „licitație deschisă”:
- Servicii de proiectare (PT+DDE), servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului si executie
lucrari pentru obiectivul de investitie „Modernizare drum judetean (675B) ce traverseaza localitatile Campu
Mare-Albeni-Calugareasa-Prigoria-Zorlesti-Alimpesti, pana in DJ675 C”;
- Servicii de proiectare (PT+DDE), servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului si executia
lucrarilor pentru realizarea obiectivului de investitie "Reabilitare drum judetean 672E, ce traverseaza
localitatile Cornesti, Stolojani, Câmpofeni, Arcani, Sanatesti si Runcu, judetul Gorj";
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- Servicii de proiectare (PT+DDE), servicii de asistență tehnică din partea proiectantului și execuție
lucrări pentru obiectivul de investiție, „Modernizare drum județean (675C) cu originea în DN 67B, ce
traversează localitățile Târgu Logrești, Popești, Bustuchin, Poiana Seciuri, Seciurile, Roșia de Amaradia,
Becheni, Corșoru, Alimpești, Sârbești, Ciupercenii de Olteț, până în DN 67”;
- Execuție lucrări pentru obiectivul de investiție „Reabilitare DJ 674, Vlăduleni – Urdari – Turceni –
Ionești – limita jud. Mehedinți”.
 COMPARTIMENTUL GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ și STRUCTURI ASOCIATIVE
În anul 2018, prin Compartimentul guvernanță corporativă și structuri asociative au fost desfășurate
următoarele activități :
 S-a organizat evidența asociațiilor de dezvoltare intercomunitare înființate de unitățile administrativ
teritoriale din județ, în cadrul cărora UAT-Județul Gorj are statut de membru asociat;
 S-a asigurat evidența componenței nominale a reprezentanților UAT asociați desemnați, potrivit legii,
în organele de conducere ale Asociațiilor - AGA, respectiv a Președinților Asociațiilor;
 S-a efectuat evidența asociațiilor, fundațiilor și federațiilor constituite în temeiul Ordonanței
Guvernului nr. 26/2000, cu modificările și completările ulterioare, la care UAT-Județul Gorj are statut
de membru asociat, în funcție de domeniul în care activează;
 S-au monitorizat asociațiile, persoane juridice de drept privat cu scop patrimonial constituite în temeiul
Ordonanței Guvernului nr. 26/2000, cu modificările și completările ulterioare, la care UAT - Județul Gorj
are statut de membru asociat;
 S-a realizat cooperarea cu organele de conducere și administrare ale asociațiilor, persoane juridice de
drept privat cu scop patrimonial constituite în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 26/2000, cu
modificările și completările ulterioare, în scopul de a facilita accesul tuturor membrilor asociați la
resurselor private sau publice;
 Au fost puse la dispoziția asociațiilor, fundațiilor și federațiilor informațiile de interes public în condițiile
legii;
 S-a raportat Agenției Naționale de Administrare Fiscală - Monitorizarea aplicării prevederilor OUG nr.
109/2011 de către întreprinderile publice conform OMFP nr. 1952/2018, cu modificările şi completările
ulterioare.

III.DIRECŢIA BUGET, FINANȚE, MONITORIZARE SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE,
PROIECTE ȘI PROGRAME NAȚIONALE
Situaţiile financiare oferă o imagine fidelă a activelor, datoriilor, poziţiei financiare, performanţei
financiare precum şi a rezultatului patrimonial.
Amortizarea, la activele fixe corporale şi necorporale, s-a înregistrat lunar, începând cu luna următoare
dării în folosinţă sau punerii în funcţiune a activului, folosindu-se metoda amortizării liniare. Scăderea din
gestiune a stocurilor s-a făcut pe baza aprobării ordonatorului principal de credite.
Reevaluarea mijloacelor fixe s-a efectuat de către toate instituţiile.
Angajarea, lichidarea, ordonanţarea și plata cheltuielilor s-a efectuat în limita creditelor bugetare
aprobate, nu s-a înregistrat refuz de viză de control financiar-preventiv, cheltuielile efectuându-se în
conformitate cu legile în vigoare.
În vederea eficientizării activităţii, ordonatorul de credite a stabilit norme proprii privind circuitul
documentelor precum şi persoane împuternicite să efectueze operaţiunile legale de angajarea, lichidarea,
ordonanţarea şi plata cheltuielilor, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi
legale.
Disponibilităţile în valută (din conturile bancare deschise la BRD Tg-Jiu) existente în sold la 31.12.2018 sau convertit în lei la cursul BNR comunicat pentru data de 31.12.2018.
Înregistrarea veniturilor şi pierderilor din diferenţele de curs valutar s-au datorat prin convertirea lunară
a disponibilităţilor din valută în lei, calculate la fiecare sfârşit de lună, dar şi prin convertirea sumelor primite în
disponibilităţi şi decontate în alte zile.
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Cu privire la principiile și politicile contabile aplicate de către Consiliul Județean Gorj și instituțiile
subordonate în execuția bugetară de la data de 31.12.2018, facem următoarele precizări:
Elementele cuprinse în situațiile financiare raportate la data de 31.12.2018 au respectat prevederile
Legii contabilității nr. 82/1991, actualizată și republicată și prevederile OMFP nr. 1917/2005 privind normele
metodologice de organizare și conducere a contabilității instituțiilor publice. În acest sens, amintim principiile
contabile avute în vedere la întocmirea situațiilor financiare:
- principiul continuității activității: Consiliul Județean Gorj, împreună cu unitățile subordonate, își
desfășoară în mod normal activitatea, asigurându-se, totodată ,continuitate în desfășurarea activității proprii a
Consiliului Județean cât și a instituțiilor subordonate, neexistând discontinuitate în activitate;
- principiul permanenței metodelor: metodele de evaluare folosite au fost aplicate în mod consecvent
de la un exercițiu la altul. De exemplu, în calculul amortizării a fost folosită metoda liniară, iar contabilitatea
analitică a stocurilor este organizată prin folosirea inventarului permanent, după metoda cantitativ valorică;
- principiul prudenței: în cadrul evaluării efectuate la nivelul Consiliului Judeţean Gorj cât şi în cadrul
instituţiilor subordonate s-a ţinut cont de toate angajamentele apărute în cursul exercițiului curent sau raportate
din anul precedent. Bunurile intrate în patrimoniu au fost înregistrate la valoarea contabilă, respectiv costul de
achiziţie, disponibilităţile băneşti în conturile bancare în valută au fost evaluate şi raportate la cursul de schimb
comunicat de Banca Naţională a României;
- principiul contabilității de angajamente: soldurile conturilor de venituri și cheltuieli au fost raportate
în situațiile financiare de la data de 31.12.2018, conform evidențelor contabile de la această dată. Angajarea,
lichidarea, ordonanțarea şi plata cheltuielilor s-a efectuat în limita creditelor bugetare aprobate. Nu a fost
înregistrată vreo situaţie privind refuzul de viză CFP;
- principiul evaluării separate a elementelor de activ și de datorii: componentele elementelor de activ
sau de datorii au fost evaluate separat;
- principiul intangibilității, a fost asigurat prin verificarea preluării datelor finale din bilanțul anului 2017
în bilanțul de deschidere al anului 2018;
- principiul necompensării, până la data de 31.12.2018, nu s-a procedat la compensări între elementele
de activ și de datorii înregistrate în evidențele contabile ale Consiliului Județean Gorj și instituții subordonate;
- principiul comparabilității informațiilor, datele prezentate în situațiile raportate asigură posibilitatea
comparării în timp a informațiilor;
- principiul materialității, la nivelul Consiliului Judeţean Gorj şi în cadrul instituţiilor subordonate, în toate
raportările financiare, orice element cu valoare semnificativă a fost prins in poziţie distinctă iar cele cu valori
nesemnificative, dar care au aceeași natură sau funcții similare, au fost cuprinse într-o poziţie globală;
- principiul prevalenței economicului asupra juridicului – informațiile contabile prezentate în situațiile
contabile respectă realitatea economică a evenimentelor sau a tranzacțiilor ce au avut loc.
Prin politicile contabile aplicate la întocmirea situațiilor financiare la data de 31.12.2018, s-a avut în
vedere:
- asigurarea de informații relevante pentru nevoile utilizatorilor în luarea deciziilor;
- credibilitate, în sensul că reprezintă fidel rezultatul patrimonial și poziția financiară a instituției
publice, sunt neutre, sunt prudente și sunt complete.
1.SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE și
SERVICIUL BUGET, SITUAȚII FINANCIARE ȘI SINTEZE
BUGETUL PROPRIU GENERAL INIȚIAL AL JUDEŢULUI GORJ PE ANUL 2018 a fost aprobat la valoarea
402.154.400 lei - la partea de venituri şi în sumă de 425.223.080 lei - la partea de cheltuieli, structurat pe
următoarele bugete componente:
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BUGETUL PROPRIU GENERAL INITIAL AL JUDEŢULUI GORJ PE
ANUL 2018 (venituri - lei)

162.668.740;
40%

64.870;
0,02%

239.420.790;
60%

buget local
buget centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate parţial din venituri proprii
buget fonduri externe nerambursabile

BUGETUL PROPRIU GENERAL INITIAL AL JUDEŢULUI GORJ
PE ANUL 2018 (cheltuieli - lei)
162.668.740;
38,25%

64.870;
0,02%

262.489.470;
61,73%
buget local
buget centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate parţial din
venituri proprii
buget fonduri europene

Ca urmare a adoptării hotărârilor consiliului judeţean de rectificare bugetară, ce au avut la bază
expunerile de motive ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj şi rapoartele compartimentelor din cadrul
aparatului de specialitate al autorităţii publice judeţene, întocmite în conformitate cu prevederile Legii nr.
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, motivate fie de aplicarea
prevederilor actelor normative de rectificare a bugetului de stat, precum şi pentru aplicarea unor măsuri privind
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raţionalizarea şi eficientizarea cheltuielilor publice sau ca urmare a unor propuneri determinate de necesităţile
obiective apărute pe parcursul anului în execuţia bugetară.
BUGETUL PROPRIU GENERAL DEFINITIV AL JUDEŢULUI GORJ PE ANUL 2018 a fost în sumă 474.768.580
lei - la partea de venituri şi la valoarea de 503.280.210 lei - la partea de cheltuieli, structurat după cum urmează:
BUGETUL PROPRIU GENERAL FINAL AL
JUDEŢULUI GORJ PE ANUL 2018 (venituri - lei)

203.893.260;
42,95%

64.870;
0,01%

270.810.450;
57,04%
buget local
buget centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate parţial din
venituri proprii
bugetul fondurilor externe nerambursabile

BUGETUL PROPRIU GENERAL FINAL AL JUDEŢULUI GORJ
PE ANUL 2018 (cheltuieli - lei)

203.893.260;
40,51%

64.870;
0,01%

299.322.080;
59,47%
buget local
buget centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate parţial din venituri proprii
bugetul fondurilor externe

Pe bugete componente, situația s-a prezentat astfel:
I. BUGETUL LOCAL PE ANUL 2018
-

la partea de venituri:
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- prevederi bugetare iniţiale – 239.420.790 lei, din care veniturile secţiunii de funcţionare
cumulează suma de 190.359.000 lei (79,51%), iar veniturile secţiunii de dezvoltare cumulează suma de
49.061.790 lei (20,49%);
- prevederi bugetare definitive – 270.810.450 lei, din care veniturile secţiunii de funcţionare
cumulează suma de 207.160.850 lei, reprezentând un procent de 76,50% şi veniturile secţiunii de dezvoltare
cumulează suma de 63.649.600 lei, respectiv un procent de 23,50%;
- încasări realizate – 241.667.903 lei, din care veniturile secţiunii de funcţionare cumulează
suma de 203.465.077 lei (84,19%), iar veniturile secţiunii de dezvoltare cumulează suma de 38.202.826 lei
(15,81%).
- la partea de cheltuieli:
- credite bugetare iniţiale – 262.489.470 lei, din care cheltuielile secţiunii de funcţionare
cumulează suma de 190.359.000 lei (72,52%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează suma de
72.130.470 lei (27,48%);
- credite bugetare definitive – 299.322.080 lei, din care cheltuielile secţiunii de funcţionare
cumulează suma de 211.376.850 lei (70,62%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează suma de
87.945.230 lei (29,38%);
- plăţi efectuate – 237.344.532 lei, din care cheltuielile secţiunii de funcţionare cumulează suma
de 201.953.529 lei (85,09%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează suma de 35.391.003 lei (14,91%).
În anul 2018, din excedentul înregistrat la finele anului 2017, în sumă de 35.839.138,28 lei, a fost
aprobată, prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 2/23.01.2018, repartizarea unei sume din excedentul
anual al bugetului local, parte componentă a bugetului propriu al Județului Gorj, înregistrat la data de
31.12.2017, repartizare modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 14/16.02.2018 privind
aprobarea bugetului propriu general al Judeţului Gorj pe anul 2018 și, ulterior, pe parcursul anului, prin hotărâri
ale Consiliului Județean Gorj, astfel că, în forma finală, față de suma de 4.319.335,80 lei, destinată finalizării
obiectivului de investiție ,,Consolidare pod amplasat pe DJ 664 peste râul Jiu, km 0+065, Municipiul Târgu Jiu,
Județul Gorj” ( reprezentând subvenții repartizate prin H.G. nr. 312/2017 privind alocarea unei sume din Fondul
de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru unele unități
administrativ-teritoriale afectate de calamități naturale produse de inundații și rămase în excedentul bugetului
local cf. art. 3 din O.U.G. nr. 90/2017), au fost aprobate:
sume în cuantum de 19.976.290 lei ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare;
sume în cuantum de 4.216.000 lei pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de funcționare, alocate în
bugetul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj conform O.U.G. nr. 11/2018, art. 3
(,,Prin derogare de la prevederile art. 58 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare,
în anul 2018, autoritățile administrației publice locale pot utiliza excedentul bugetului local pentru a finanța și
cheltuielile cu personalul, cheltuielile cu corecțiile financiare aferente proiectelor, cheltuielile cu sentințele civile
definitive, pentru plata arieratelor, precum și pentru rambursarea împrumuturilor contractate numai în cazul în
care din veniturile proprii și din sumele de echilibrare primite conform Legii bugetului de stat pe anul 2018 nr.
2/2018 nu pot acoperi cheltuielile necesare acestor categorii de cheltuieli.”);
sume în cuantum de 7.327.512,48 lei pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din
decalajele între veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul curent.
Pe parcursul exercițiului bugetar a fost utilizată suma de 1.081.002 lei, având ca scop acoperirea
golurilor temporare de casă aferente secțiunii de funcționare, în sumă de 1.000.000 lei, respectiv finanțarea
cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, în sumă de 81.002 lei.
Totodată, s-a utilizat suma de 4.216.000 lei pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de funcționare,
alocate în bugetul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj conform O.U.G. nr. 11/2018,
precum și suma de 15.466.112 lei, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare.
Având în vedere prevederile Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului
2018, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3809/18.12.2018, precum şi Contul de execuţie al
bugetului local la data de 31.12.2018, după deducerea sumelor utilizate, în cuantum de 20.763.114 lei, s-a
înregistrat pentru anul 2018 un excedent în sumă de 4.323.371,35 lei, rezultând astfel, la finele anului, un
excedent cumulat în sumă de 40.162.509,63 lei.
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Pe anul 2018, la partea de venituri, bugetul local definitiv a cumulat o valoare de 270.810.450 lei,
comparativ cu bugetul local iniţial, care a fost în sumă de 239.420.790 lei, execuţia bugetară a veniturilor
încasate la finele anului 2018, înregistrând o valoare de 241.667.903 lei (procent de realizare de 89,24%), iar
partea de cheltuieli a bugetului local definitiv a cumulat valoarea 299.322.080 lei, în creştere faţă de valoarea
iniţială care a fost de 262.489.470 lei, valoarea plăţilor efectuate fiind de 237.344.532 lei (procent de realizare
de 79,29%).
Sursele de venituri înscrise în bugetul local pe anul 2018 sunt prezentate în tabelul ce urmează, astfel:
- lei COD

04.02
04.02.01
04.02.04
11.02

11.02.01
11.02.05
11.02.06

16.02
16.02.02

PROGRAM
INITIAL
2018

PROGRAM
DEFINITIV
2018

REALIZAT
2018

%

TOTAL VENITURI

239.420.790

270.810.450

241.667.903

89,24

I.Total venituri proprii (a+c), din care:
a. Cote şi sume defalcate din impozitul pe
venit, din care:

44.051.000

43.356.250

43.280.021

99,82

40.556.000

41.303.800

41.303.798

100,00

cote defalcate din impozitul pe venit
sume alocate de Consiliul Judeţean pentru
echilibrarea bugetelor locale
b. Sume defalcate din taxa pe valoarea
adăugată, din care:
sume defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pt. finanţarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul judeţelor
sume defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru drumuri
sume defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pt. echilibrare bugete locale
c. Alte surse de venituri proprii
Taxe pe utilizare bunuri, autorizarea
utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de
activităţi, din care:

28.682.000

29.836.000

29.836.798

100,0

11.874.000

11.467.000

11.467.000

100,0

79.629.000

96.876.000

93.607.958

96,63

39.074.000

42.459.000

39.190.958

92,30

5.600.000

5.600.000

5.600.000

100,0

34.955.000
3.495.000

48.817.000
2.052.450

48.817.000
1.976.223

100,0
96,29

1.600.000

944.000

940.328

99,61

1.256.000

700.000

706.515

100,93

344.000

244.000

233.813

95,83

DENUMIRE INDICATOR

16.02.03

impozit pe mijloacele de transport
taxe şi tarife pt. eliberare de licenţe şi
autorizaţii de funcţionare

30.02

Venituri din proprietate, din care:

32.000

34.420

58.343

169,5

30.02.05

venituri din concesiuni şi închirieri

32.000

34.420

58.343

169,5

33.02

Venituri din prestări de servicii şi alte
activităţi, din care:

780.000

766.990

671.296

87,52

765.000

751.000

652.902

86,94

9.000

13.310

16.062

120,69

6.000

2.680

2.332

87,01

-47.000

306.040

306.052

100,0

0

0

-

-47.000

306.040

306.052

100,0

33.02.50

Contributia de întreținere a persoanelor
asistate
contribuţia lunară a părinţilor pentru
întreţinerea copiilor
alte venituri din prestări de servicii şi alte
activităţi

35.02

Amenzi, penalităţi şi confiscări, din care:

35.01.00

Venituri din amenzi și alte sancțiuni

35.02.50

alte amenzi, penalităţi şi confiscări

36.02

Diverse venituri, din care:

1.130.000

1.000

127

12,70

36.02.50

alte venituri
Venituri din valorificarea unor bunuri ale
instituţiilor publice, din care:

1.130.000

1.000

127

12,70

0

0

77

-

33.02.13
33.02.27

39.02
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39.02.01

venituri din valorificarea unor bunuri ale
instituţiilor publice

37.02
37.02.01
42.02.

42.02.16

42.02.16.01
42.02.21
42.02.28

42.02.51

42.02.51.01

42.02.51.02
42.02.65

42.02.69

Raportul Președintelui 2018

0

77

-

d. Transferuri voluntare - total, din care:

3.600

3.600

100,0

donaţii şi sponsorizări
f. Subvenţii de la bugetul de stat – total,
din care:
Subvenţii din veniturile proprii ale
Ministerului Sănătăţii pt. finanţarea
investiţiilor în sănătate,din care:
Subvenţii de la bugetul de stat către
bugetele locale pentru finanţarea
aparaturii medicale și echipamentelor de
comunicații in urgență în sănătate
pentru finanţarea drepturilor acordate
persoanelor cu handicap

3.600

3.600

100,0

120.726.160

90.755.579

75,17

18.000

17.564

97,58

18.000

17.564

97,58

66.679.000

66.432.000

66.395.708

99,95

0

2.545.000

2.250.220

88,42

533.000

512.637

96,18

493.000

472.647

95,87

40.000

39.990

99,98

37.919.180

49.919.180

19.379.439

38,82

1.281.000

1.278.980

2.200.011

172,01

Subvenții primite din fondul de Intervenție
Sume primite de la bugetul de stat pt.
finantarea unor programe de interes
national,din care:
Subvenții de la bugetul de stat pt.
finantarea unor programe de interes
national, destinate sectiunii de funcționare
a bugetului local
Subvenții de la bugetul de stat pt.
finantarea unor programe de interes
national, destinate sectiunii de dezvoltare
e a bugetului local
finanțarea Programului Național de
Dezvoltare Locală
Subventii de la bugetul de stat catre
bugetele locale necesare sustinerii
derularii proiectelor finantate din fonduri
externe nerambursabile FEN postaderar,
aferente perioadei 2014-2020

0

105.879.180

46.02

Alte sume primite de la UE

0

0

11.806.681

-

46.02.04

0

0

11.806.681

-

9.861.610

9.848.440

2.214.064

22,48

9.745.610

8.361.830

1.613.503

19,30

8.003.000

7.989.830

1.214

0,02

48.02.01.02

Alte sume primite din fonduri
g. Sume primite de la UE/ alţi donatori în
contul plăţilor efectuate şi prefinanţări,
din care:
Fondul European de Dezvoltare
Regională, din care:
sume primite în contul plăţilor efectuate
în anul curent
sume primite în contul plăţilor efectuate
în anii anteriori

372.000

372.000

412.289

110,83

48.02.01.03

prefinanțări

1.200.000

-

48.02.02

Fondul Social European din care:
sume primite în contul plăţilor efectuate
în anul curent

0

1.370.610

494.021

36,04

0

0

75.741

-

prefinanțări
Programe comunitare finanţate in
perioada 2014-2020, din care:
sume primite în contul plăţilor efectuate
în anul curent

0

1.370.610

418.280

30,52

116.000

116.000

106.540

91,84

116.000

116.000

79.192

68,27

48.02
48.02.01
48.02.01.01

48.02.02.01
48.02.02.03
48.02.15
48.02.15.01

1.370.610
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sume primite în contul plăţilor efectuate
în ani anteriori

27.348

-

În structură, ponderea veniturilor realizate, pe surse de finanţare, s-a prezentat astfel:
PONDEREA VENITURILOR REALIZATE ÎN ANUL 2018- lei

14.020.745;
5,80%

3.600;
0,01%

cote şi sume defalcate din
impozitul pe venit

41.303.798;
17,09%

sume defalcate din TVA

alte surse de venituri proprii

90.755.579;
37,55%

subvenţii de la bugetul de stat

sume primite de la UE

1.976.223;
0,82%

93.607.958;
38,73%

transferuri voluntare

În totalul veniturilor bugetului local, veniturile proprii realizate din activitatea proprie au fost prevăzute
iniţial în sumă de 3.495.000 lei, comparativ cu veniturile proprii definitive în valoare de 2.052.450 lei, execuţia
bugetară a acestora cumulând, la finele anului, suma de 1.976.223 lei, reprezentând un procent de realizare
de 96,29% din prevederile definitive.
Pe principalele surse de venituri proprii, ca urmare a analizei bugetare şi financiare efectuate, acestea se
prezintă după cum urmează:
- Impozitul pe mijloacele de transport deţinute de persoane fizice şi juridice, fiind constituit din cota de
40% din sumele încasate de consiliile locale de pe raza judeţului şi virată trimestrial de către acestea, a fost
estimat iniţial în sumă de 1.256.000 lei, programul definitiv fiind de 700.000 lei, realizându-se în procent de
100,93%, respectiv în sumă de 706.515 lei;
- Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare, fiind constituite din taxele şi
tarifele rezultate din contravaloarea eliberării acordurilor prealabile şi autorizaţiilor de amplasare şi acces la
drumurile publice de interes judeţean, a tarifelor suplimentare de utilizare a drumurilor publice judeţene
aplicabile transportatorilor ale căror vehicule sunt înmatriculate în România şi depăşesc masa totală maximă
admisă pe axe şi/sau dimensiunile maxime admise la circulaţia pe drumurile judeţene, din contravaloarea
licenţelor de transport public judeţean şi a autorizaţiilor de construire eliberate de compartimentele din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean, au fost estimate în bugetul iniţial la valoarea de 344.000 lei,
programul definitiv fiind de 244.000 lei, înregistrând un procent de realizare de 95,83% raportat la nivelul
realizat, respectiv valoarea de 233.813 lei;
- Venituri din concesiuni şi închirieri, reprezentând sume ce se încasează în baza contractelor astfel
încheiate, respectiv închirieri de terenuri ce constituie zona drumurilor publice judeţene (ampriza şi zona de
siguranţă), în vederea amplasării şi realizării de construcţii, instalaţii şi panouri publicitare, chiriile de sală
percepute de Muzeul Judeţean Gorj, precum şi chiriile percepute pentru locuinţele de serviciu şi spaţiile
închiriate aparţinând domeniului public al Judeţului Gorj etc. Aceste venituri au fost estimate iniţial în sumă de
32.000 lei, programul definitiv fiind de 34.420 lei, din care a fost realizată suma de 58.343 lei, înregistrând un
procent de încasare de 169,5 % raportat la nivelul valoric realizat;
- Venituri din prestări servicii şi alte activităţi provin din venituri reprezentând contravaloarea contribuţiei
lunare de întreţinere datorată de persoanele vârstnice îngrijite în centrele aparţinând Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj şi/sau de susţinătorii legali, venituri din contribuţia lunară a părinţilor
pentru copiii instituţionalizaţi în centrele de plasament aflate în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă
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Socială şi Protecţia Copilului Gorj, precum şi din alte venituri propuse a fi realizate de instituţiile publice aflate în
subordinea Consiliului Judeţean Gorj, estimate iniţial la valoarea de 780.000 lei, iar ca prevederi definitive
atingând suma de 766.990 lei, încasările efective înregistrând o sumă de 671.296 lei, realizările reprezentând
procentual 87,52 % comparativ cu prevederile bugetare definitive;
- Venituri din amenzi, penalităţi şi confiscări, reprezentând încasări din amenzile ce se aplică pe drumurile
judeţene pentru mijloacele de transport agabaritice ori pentru nerespectarea acordurilor/ autorizaţiilor emise
de structurile de specialitate ale Consiliului Judeţean, contravaloarea penalităţilor de întârziere calculate şi
încasate de la operatorii economici pentru nerespectarea obligaţiilor contractuale ce decurg din contractele de
achiziţii publice ale instituţiei pentru furnizarea de produse, prestarea de servicii, executarea de lucrări etc., au
fost estimate ca prevedere finală la suma de 306.040 lei, realizându-se în sumă de 306.052 lei, respectiv în
procent de 100,00%;
- Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice, reprezintă veniturile din casarea bunurilor
scoase din funcţiune şi valorificate, în condiţiile legii, fiind încasate în valoarea de 77 lei;
- Veniturile din donaţii şi sponsorizări o constituie acele surse extrabugetare provenite din donaţiile
efectuate de diverse persoane fizice şi juridice din ţară şi/sau străinătate şi sponsorizările încasate de la diverşi
operatori economici, sume alocate cu destinaţii exacte (de exemplu: donaţii şi sponsorizări pentru activitatea de
protecţie şi asistenţă socială a copiilor, bătrânilor, persoanelor cu handicap din centrele de îngrijire şi asistenţă
socială ale Direcţiei Generale Judeţene de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj, aceste venituri
înregistrând prevederi finale în sumă de 3.600 lei, execuţia lor fiind în valoare de 3.600 lei, cu un procent de
realizare de 100,0 0%;
- Alte venituri, cum ar fi, de exemplu: actualizare popriri delegații, încasate la bugetul propriu al Judeţului
Gorj, de la Muzeul Județean Gorj, înregistrând prevederi definitive în sumă de 127 lei, au fost realizate în procent
de 100%, respectiv în sumă de 127 lei.
Prin adoptarea Legii nr. 2/03.01.2018 a bugetului de stat pe anul 2018, s-au repartizat Judeţului Gorj
sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat astfel:
Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe anul 2018 au fost repartizate iniţial în sumă de
79.629.000, iar ca prevederi bugetare definitive au cumulat suma de 96.876.000 lei, încasările efective fiind de
93.607.958 lei, în procent de 96,63%, după cum urmează:
 pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului:
- prevederi bugetare iniţiale – 39.074.000 lei;
- prevederi bugetare definitive – 42.459.000 lei;
- încasări realizate
– 39.190.958 lei (92,30%),
respectiv pentru susţinerea sistemului de protecţie a copilului şi a centrelor de asistenţă socială a
persoanelor cu handicap şi pentru acordarea de produse lactate, de panificaţie şi fructe și legume,
finanțarea unităţilor de învăţământ special şi centrelor judeţene de resurse şi asistenţă educaţională pentru
cheltuieli prevăzute la art.104, alin.2, lit.b)-d) din Legea educației naționale nr. 1/2011, finanțarea serviciilor
publice comunitare de evidenţă a persoanelor și contribuții la salarizarea personalului neclerical angajat în
unităţile de cult din ţară.
 pentru drumurile judeţene şi comunale:
- prevederi bugetare iniţiale – 5.600.000 lei;
- prevederi bugetare definitive – 5.600.000 lei;
- încasări realizate
– 5.600.000 lei (100%);
 pentru echilibrarea bugetelor locale, din care bugetului propriu al Judeţului Gorj i-a revenit cota de 27%:
- prevederi bugetare iniţiale – 34.955.000 lei;
- prevederi bugetare definitive – 48.817.000 lei;
- încasări realizate
– 48.817.000 lei (100%).
Cotele şi sumele defalcate din impozitul pe venit pe anul 2018 au fost în sumă de 40.556.000 lei ca
prevederi bugetare iniţiale şi în sumă de 41.303.800 lei ca prevederi bugetare definitive, încasările efective fiind
de 41.303.798 lei, respectiv în procent de 100%, detaliate astfel:
 cote din impozitul pe venit:
- prevederi bugetare iniţiale
– 28.682.000 lei;
- prevederi bugetare definitive
– 29.836.800 lei;
- încasări realizate
– 29.836.798 lei (100% din totalul prevederilor bugetare
definitive);
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 sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale:
- prevederi bugetare iniţiale
– 11.874.000 lei;
- prevederi bugetare definitive – 11.467.000 lei;
- încasări realizate
– 11.467.00 lei (100% din totalul prevederilor bugetare
definitive).
Pe ansamblu, sumele repartizate din unele venituri ale bugetului de stat în anul 2018, se prezintă grafic
după urmează:

60.000.000
50.000.000
40.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000
0
Sume defalcate din pentru susţinerea Sume defalcate din Sume defalcate din Cote defalcate din Sume alocate de
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TVA pentru
impozitul pe venit consiliul judeţean
finanţarea
protecţie a copilului
drumuri
echilibrarea
pentru echilibrarea
cheltuielilor
şi a centrelor de
bugetelor locale
bugetelor locale
descentralizate la asistenţă socială a
nivelul judeţului,
persoanelor cu
din care:
handicap

prevederi bugetare iniţiale

prevederi bugetare definitive

încasări realizate

Subvenţiile de la bugetul de stat pe anul 2018 au fost în sumă de 105.879.180 lei ca prevederi bugetare
iniţiale şi în sumă de 120.726.160 lei ca prevederi bugetare definitive, sumele încasate fiind în cuantum de
90.755.579 lei (reprezentând 75,17 % din totalul prevederilor bugetare definitive), după cum urmează:
 subvenţii din venituri propirii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii
medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate :
- prevederi bugetare iniţiale
– 0 lei;
- prevederi bugetare definitive – 18.000 lei;
- încasări realizate
– 17.564 lei (97,58% față de prevederile bugetare definitive);
 subvenţii pentru susţinerea derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN):
- prevederi bugetare iniţiale – 1.281.000 lei;
- prevederi bugetare definitive – 1.278.980 lei;
- încasări realizate
– 2.200.011 lei (172.01% față de prevederile bugetare
definitive);
 subvenţii de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național :
- prevederi bugetare iniţiale – 0 lei;
- prevederi bugetare definitive – 533.000 lei;
- încasări realizate
– 512.637 lei (96,18 % față de prevederile bugetare definitive);
 subvenţii primite din Fondul de Intervenție:
- prevederi bugetare iniţiale – 0 lei;
- prevederi bugetare definitive – 2.545.000 lei;
- încasări realizate
– 2.250.220 lei (88,42 % față de prevederile bugetare definitive);
Din sumele încasate în anul 2018, în valoare de 2.545.000 lei, reprezentând subvenții din Fondul de
Intervenție, alocate pentru unităţile administrativ-teritoriale afectate de calamităţile naturale, la finele anului
2018 a fost restituită la bugetul de stat suma de 294.780 lei, reprezentând sume neutilizate din Fondul de
Intervenție conform HG 312/2017, reflectate în excedentul bugetului local, sume alocate pentru obiectivul de
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investiții „Consolidare pod amplasat pe DJ 664 peste râul Jiu, km 0+065, Municipiul Târgu-Jiu, Județul Gorj”,
rezultând la 31.12.2018 o execuție la acest indicator în sumă de 2.250.220 lei.
 finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală:
- prevederi bugetare iniţiale
– 37.919.180 lei;
- prevederi bugetare definitive – 49.919.180 lei;
- încasări realizate
– 19.379.439 lei (38,82% din totalul prevederilor bugetare
definitive);
 subvenţii pentru finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap:
- prevederi bugetare iniţiale – 66.679.000 lei;
- prevederi bugetare definitive – 66.432.000 lei;
- încasări realizate
– 66.395.708 lei (99,95 % din totalul prevederilor bugetare
definitive);
La indicatorul „alte sume primite de la UE pentru programe operationale finantate din cadrul financiar
2014-2020”, sumele încasate au fost în cuantum de 11.806.681 lei.
Sumele primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări pe anul 2018 au fost
în sumă de 9.861.610 lei ca prevederi bugetare iniţiale şi în sumă de 9.848.440 lei ca prevederi bugetare
definitive, sumele încasate fiind în cuantum de 2.214.064 lei (reprezentând 22,48% din totalul prevederilor
bugetare definitive), după cum urmează:
 Fondul European de Dezvoltare Regională:
- prevederi bugetare iniţiale
– 9.745.610 lei;
- prevederi bugetare definitive – 8.361.830 lei;
- încasări realizate
– 1.613.503 lei (19,30% față de prevederile bugetare definitive);
 Fondul Social European:
- prevederi bugetare iniţiale – 0 lei;
- prevederi bugetare definitive – 1.370.610 lei;
- încasări realizate
– 494.021 lei (36,04% față de prevederile bugetare definitive);
 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020:
- prevederi bugetare iniţiale
– 116.000 lei;
- prevederi bugetare definitive – 116.000 lei;
- încasări realizate
– 106.540 lei (91,84 % față de prevederile bugetare definitive);
Raportat la prevederile bugetare definitive ale anului 2018 în sumă de 270.810.450 lei, veniturile totale
realizate au fost în sumă de 241.667.903 lei, reprezentând un procent de realizare de 89,24%.
VENITURI 2018- PONDEREA ÎNCASĂRILOR REALIZATE ÎN TOTALUL
PREVEDERILOR BUGETARE DEFINITIVE - lei

29.142.547;
10,76%

241.667.903;
89,24%
încasări realizate

venituri nerealizate
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Cheltuielile înscrise în bugetul local pe anul 2018, pe titluri bugetare, sunt prezentate în tabelul de mai
jos, după cum urmează:
- lei COD

PROGRAM
DEFINITIV
2018

REALIZAT
2018

%

262.489.470

299.322.080

237.344.532

79,29

PROGRAM
INIŢIAL 2018

DENUMIRE INDICATOR

TOTAL CHELTUIELI, din care:
10

cheltuieli de personal

70.253.510

81.472.520

81.209.691

99,68

20

bunuri şi servicii

22.966.700

29.116.720

24.766.320

85,06

30

dobânzi

800.000

864.000

864.000

50

500.000

979.820

0

0

11.024.000

11.383.060

10.976.624

96,43

19.000

44.200

44.174

99,94

58

fond de rezervă
transferuri între unităţi ale
administraţiei publice
alte transferuri
proiecte cu finanţare din fonduri
externe nerambursabile, din care:

11.032.520

11.340.450

488.330

4,31

57

asistenţă socială

72.705.640

74.351.640

71.212.441

95,78

59

alte cheltuieli

9.123.150

10.514.200

10.187.440

96,89

71

active nefinanciare

61.052.950

76.524.680

34.932.924

45,65

72

active financiare

0

15.100

15.100

100

81

rambursări de credite

3.012.000

3.012.000

3.008.592

99,89

85

plăţi din anii precedenţi

0

-296.310

-361.104

51
55

100

Pe titluri de cheltuieli, ponderea cea mai mare în totalul cheltuielilor bugetare efectuate este
deţinută de cheltuielile de personal cu o pondere de 34,11%, cheltuielile cu asistenţa socială cu o pondere de
29,91%, urmate de cheltuielile cu activele nefinanciare cu o pondere de 14,67%, cheltuieli cu bunuri și servicii
cu o pondere de 10,40%, ș.a., aşa cum se prezintă în diagrama ce urmează:
PONDEREA CHELTUIELILOR ÎN TOTALUL PLĂŢILOR EFECTUATE,
POTRIVIT EXECUŢIEI BUGETARE LA DATA DE 31.12.2018 - lei
3.008.592;
1,26%

15.100;
0,01%

cheltuieli de personal
bunuri şi servicii

-361.104;
-0,15%

34.932.924;
14,67%
10.187.440;
4,28%

dobânzi

81.209.691;
34,11%

transferuri între unităţi ale administraţiei
publice
alte transferuri
proiecte cu finanţare FEN
asistenţă socială
alte cheltuieli
active nefinanciare

71.212.441;
29,91%

864.000;
0,36%

488.330;
0,21%
44.174;
0,02%

10.976.624;
4,61%

24.766.320;
10,40%

active financiare
rambursări de credite
sume recuperate din anii precedenti
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Pe capitole de cheltuieli, ponderea deţinută în totalul plăţilor efectuate, conform execuţiei bugetare,
se prezintă astfel:
PONDEREA CAPITOLELOR DE CHELTUIELI ÎN TOTALUL PLĂŢILOR
EFECTUATE, POTRIVIT EXECUŢIEI BUGETARE LA DATA DE
31.12.2018- lei

17.611.419;
7,42%

864.600;
0,36%
2.017.383;
0,85%

354.881;
0,15%

239.729;
0,10%
2.640.500;
1,11%

5.661.257;
2,39%

44.962.008;
18,94%

cap.51.02 Autorităţi executive
cap.54.02 Alte servicii publice generale
cap.55.02 Tranzacţii, datorie publică şi împrumuturi

1.245.109;
0,52%

cap.60.02 Apărare

24.499.473;
10,32%

2.152.354;
0,91%

cap.61.02 Ordine publică şi siguranţă naţională
cap.65.02 Învăţământ
cap.66.02 Sănătate
cap.67.02 Cultură, recreere, religie
cap.68.02 Asigurări şi asistenţă socială

135.095.819;
56,92%

cap.70.02 Servicii şi dezvoltare publică, locuinţe
cap.74.02 Protecţia mediului
cap.84.02 Transporturi

Capitolul de cheltuieli care deţine cea mai mare pondere în totalul execuţiei bugetare este capitolul
bugetar 68.02 „Asistenţă socială”, reprezentând 56,92%, urmat de capitolul bugetar 84.02 „Transporturi” cu
o pondere de 18,94% şi de capitolul bugetar 67.02 „Cultură,recreere și religie” cu o pondere de 10,32%.
Ponderea plăţilor efectuate pe secţiuni în totalul plăţilor înregistrate la nivelul bugetului local este
prezentată în diagrama de mai jos:

Buget local la 31.12.2018
Plăţi efectute pe secţiuni - lei
35.391.003;
14,91%

201.953.529;
85,09%

secţiunea de
funcţionare
secţiunea de dezvoltare

Ponderea plăţilor efectuate pe titluri de cheltuieli în totalul plăţilor înregistrate în cadrul secţiunii de
funcţionare a bugetului local la data de 31.12.2018, se prezintă conform diagramei de mai jos:
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Ponderea plăţilor efectuate pe titluri de cheltuieli în totalul plăţilor înregistrate
în cadrul secţiunii de funcţionare a bugetului local,
la data de
31.12.2018 - lei
10.187.440;
5,03%

3.008.592;
1,49%

-296.237;
-0,15%

71.212.441;
35,16%

81.209.691;
40,09%

cheltuieli de personal
bunuri şi servicii
dobânzi
transferuri între unităţi ale administraţiei publice

44.174;
0,02%

alte transferuri
asistenţă socială
alte cheltuieli
rambursări de credite

10.957.108;
5,41%

864.000;
0,43%

24.766.320;
12,23%

sume recuperate din anii precedenți

Pe titluri de cheltuieli, ponderea cea mai mare în totalul plăților efectuate în cadrul secțiunii de
funcționare este deţinută de cheltuielile de personal cu o pondere de 40,09%, cheltuielile cu asistenţa socială
cu o pondere de 35,16%, urmate de cheltuielile cu bunuri și servicii cu o pondere de 12,23% etc.
În cadrul secţiunii de funcţionare au fost asigurate sume pentru următoarele tipuri de cheltuieli:
- cheltuieli de personal - reprezentând salariile personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean, inclusiv indemnizaţiile consilierilor judeţeni, pentru participarea acestora la şedinţele Consiliului
Judeţean şi activitatea depusă în cadrul comisiilor de specialitate ale autorităţii publice judeţene, pentru plata
indemnizațiilor membrilor comisiei de autoritate teritorială și ordine publică și altor comisii legal constituite,
plata personalului angajat în cadrul instituţiilor publice de subordonare judeţeană, inclusiv contribuțiile la
bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale de stat, plata indemnizațiile de delegare acordate în condițiile legii,
precum şi plata voucherelor de vacanță, potrivit legislației în vigoare;
- cheltuieli cu bunuri şi servicii, reprezentând cheltuieli de gospodărire, întreţinere şi plata utilităţilor privind
consumurile curente de gaze, energie, telefoane, acces reţea internet, cheltuieli poştale, consumuri de rechizite
şi materiale pentru funcţionarea activităţii salariaţilor în interesul şi folosul administraţiei şi, în consecinţă, în
beneficiul cetăţenilor, cheltuieli de protocol şi reprezentare, cu consumurile de carburant, materiale și piese
auto, cheltuieli cu deplasările autoturismelor în judeţ şi în afara acestuia, reparaţii şi revizii auto, asigurări,
cheltuieli de mentenanță echipamente și programe informatice, precum şi orice alte cheltuieli necesare
asigurării continuităţii şi lărgirii sferei de cuprindere a activităţilor şi obiectivelor ce intră în competenţa de
rezolvare a autorităţii publice judeţene şi a instituţiilor publice din subordine;
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- dobânzi si rambursari, aferente împrumutului contractat prin credit bancar, pentru execuţia obiectivului de
investiţie privind „Reabilitarea drumului judeţean DJ 661 Ţînţăreni – Târgu -Cărbuneşti - Săcelu - Crasna, km
0+000 - 69 + 040”.
- alte transferuri, reprezentând contribuţia financiară datorată de Consiliul Judeţean Gorj, în calitate de membru,
la organismul internaţional – Ansamblul Regiunilor Europene, aprobată prin hotărâre de consiliu judeţean,
precum și regularizarea sumelor aparținând bugetului de stat, încasate în cadrul titlului 85 „plăți efectuate în anii
precedenți și recuperate în anul curent”;
- transferuri între unităţi ale administraţiei publice, reprezentând sume alocate în completarea veniturilor
proprii pentru buna desfăşurare a activităţii instituţiilor autofinanţate subordonate Consiliului Judeţean;
- alte cheltuieli, reprezentând cotizaţii la organisme interne-Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din
România, Agenţia de Dezvoltare Regională Sud – Vest Oltenia, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sud –
Vest Oltenia, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Serviciilor Publice de Salubrizare, Asociaţia
,,Inimi de gorjeni’’, Asociaţia Localităţilor şi Zonelor Istorice şi de Artă din România, Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară în Domeniul Apei, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Gorj, plăţi efectuate conform
nivelului cotizaţiilor stabilite la ultimele adunări generale ale acestor asociaţii şi aprobate prin hotărâri de consiliu
judeţean.
Plăţile efectuate în cadrul secţiunii de dezvoltare a bugetului local la data de 31.12.2018, se prezintă
conform diagramei de mai jos:

Ponderea plăţilor efectuate în cadrul secţiunii de dezvoltare a bugetului local, la data
de 31.12.2018 - lei
15.100;
0,04%

488.330;
1,37%

19.516;
0,05%

transferuri intre unitati ale administratiei
publice

-64.867;
-0,18%

proiecte cu finanţare externă
nerambursabilă
active nefinanciare

active financiare

34.932.924;
98,35%

sume recuperate din anii precedenti

Pe capitole de cheltuieli, execuţia bugetară înregistrată la data de 31.12.2018 se prezintă după cum
urmează:
Cap. 51.02 „Autorităţi publice şi acţiuni externe”
- credite bugetare iniţiale – 22.319.120 lei, din care cheltuielile secţiunii de funcţionare cumulează suma
de 20.577.150 lei (92,20%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează suma de 1.741.970 lei (7,80%);
- credite bugetare definitive – 19.803.740 lei, din care cheltuielile secţiunii de funcţionare cumulează suma
de 17.487.430 lei (88,30%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează suma de 2.316.310 lei (11,70%);
- plăţi efectuate – 17.611.419 lei, din care aferente cheltuielilor secţiunii de funcţionare în sumă de
17.320.772 lei (98,35%) şi aferente cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în sumă de 290.647 lei (1,65%).
În cadrul acestui capitol bugetar sunt cuprinse cheltuielile prevăzute pentru funcţionarea şi buna
desfăşurare a activităţii aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj.
Pe naturi de cheltuieli, plăţile efectuate se defalcă după cum urmează:
 15.009.849 lei - cheltuieli de personal, reprezintă cheltuielile cu salariile personalului din cadrul
aparatului de specialitate al instituţiei, respectiv funcţionari publici şi personal contractual, indemnizaţiile
consilierilor judeţeni, acordate în temeiul legii, pentru participarea acestora la şedinţele publice ale Consiliului
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Judeţean şi activitatea depusă în cadrul comisiilor de specialitate ale autorităţii publice judeţene, cheltuielile
aferente contribuţiilor către bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale de stat, precum şi indemnizaţiile de
delegare, precum şi plata voucherelor de vacanță, plătibile în condițiile legii;
 1.260.260 lei - cheltuieli cu bunuri şi servicii, respectiv cheltuielile curente ale instituţiei, necesare
pentru buna funcţionare a activităţii proprii a Consiliului Judeţean, de gospodărire, întreţinere şi plata utilităţilor
privind consumurile curente de gaze, energie, telefoane, acces reţea internet, cheltuieli poştale, consumuri de
rechizite şi materiale pentru funcţionarea activităţii salariaţilor în interesul şi folosul administraţiei şi, în
consecinţă, în beneficiul cetăţenilor, cheltuieli de protocol şi reprezentare, cu consumurile de carburant,
cheltuieli cu materiale și piese auto, cheltuieli cu deplasările autoturismelor în judeţ şi în afara acestuia, reparaţii
şi revizii auto, asigurări, cheltuieli cu mentenanța echipamentelor din dotare și a programelor informatice,
cheltuieli cu întreţinerea şi repararea echipamentelor IT, precum şi orice alte cheltuieli necesare asigurării
continuităţii şi lărgirii sferei de cuprindere a activităţilor şi obiectivelor ce intră în responsabilitatea şi competenţa
legală de rezolvare a autorităţii publice judeţene.
Astfel, pe grupe de cheltuieli, situaţia se prezintă astfel:
 22.859 lei - furnituri de birou (rechizite şi alte materiale consumabile necesare desfăşurării activităţii
instituţiei şi asigurării depunerii/implementării, în bune condiţii, a proiectelor cu finanţare nerambursabilă aflate
în diferite stadii de evaluare şi/sau de execuţie la autorităţile de management, după caz;

7.472 lei - materiale pentru curăţenie;
 126.190 lei - încălzit, iluminat şi forţă motrică (consum energie electrică şi gaze);
 15.720 lei - apă, canal şi salubritate (apă, canal şi ridicat gunoi – contracte cu operatorii economici de
specialitate);
 98.633 lei - carburanţi şi lubrifianţi (contravaloare bonuri benzină şi motorină pentru autovehiculele din
dotarea Consiliului Judeţean);
 7.466 lei - transport (sume alocate pentru decontarea consumului de carburanţi);
 111.155 lei - poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet (contravaloare abonamente şi convorbiri
telefonice, internet, taxe poştale, timbre şi mărci poştale, conform contractelor de achiziţii încheiate cu
operatorii economici de specialitate);
 502.224 lei - alte bunuri şi prestări de servicii cu caracter funcţional (prestări de servicii diverse, servicii
de pază, achiziţionare materiale consumabile pentru tehnica de calcul, servicii de spălătorie auto, servicii de
tipărire – precum tipărirea Monitorului Oficial al Judeţului, contravaloare service centrală telefonică,
mentenanță și suport operațional pentru aplicațiile informatice din dotare, servicii de actualizare a programului
legislativ achiziționat etc.);
 19.516 lei - reparaţii curente (revizii şi reparaţii auto);
 58.559 lei - obiecte de inventar (au fost achiziţionate imprimante, monitoare, hard extern, mobilier,
aparat aer condiționat, etc);
 17.837 lei - deplasări interne şi externe, detaşări, transferări (au fost decontate serviciile de deplasare
pentru delegaţiile care s-au deplasat în interes de serviciu precum și pentru participarea la întâlnirea cu
reprezentanții companiei TMR, ce a avut loc la Bratislava, Republica Slovacia, având ca scop promovarea
proiectului Rânca;
 10.881 lei - cărți, publicații și materiale documentare;
 5.566 lei - consultanță și expertiză;
 20.049 lei - pregătire profesională (cursuri de perfecţionare);
 6.799 lei - protecţia muncii, respectiv analizele medicale efectuate conform legislaţiei în vigoare;
 87.661 lei - reclamă şi publicitate (publicare anunţuri diverse, c/val servicii mass-media, în condiţiile
legii);
 5.596 lei - protocol şi reprezentare (produse şi obiecte de protocol şi reprezentare, potrivit actelor
normative în vigoare şi/sau plafoanelor reglementate prin lege);
 18.762 lei - prime de asigurare non - viaţă (asigurările CASCO şi RCA la autoturismele din dotare);
 10.030 lei - executare silită creanţe bugetare;
 107.285 lei - alte cheltuieli cu bunuri şi servicii.
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44.174 lei alte transferuri, reprezentând regularizarea sumelor aparținând bugetului de stat,
încasate în cadrul titlului 85 „plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent” de către Direcția
Comunitară Județeană de Evidență a Persoanelor Gorj , Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu Jiu și
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj, în valoare de 25.174 lei, precum și contribuţia
financiară datorată de Consiliul Judeţean Gorj, în calitate de membru, la organismul internaţional – Ansamblul
Regiunilor Europene, în sumă de 19.000 lei.
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.
Prin adresa Ansamblului Regiunilor Europene, înregistrată la Consiliul Judeţean Gorj sub nr. 15184 din
04.12.2017, 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 2018,
respectiv 3.973,00 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.
Astfel, în baza adresei Ansamblului Regiunilor Europene, s-a prevăzut în bugetul propriu al Județului Gorj pe anul
2018, suma de 19.000 lei, echivalentul cotizației către Ansamblul Regiunilor Europene, în cuantum de 3.973,00
Euro.
De asemenea, facem precizarea că la suma de 3.973,00 Euro, reprezentând cotizația Consiliului Judeţean Gorj,
în numele Unității Administrativ Teritoriale – Județul Gorj, pentru anul 2018, către Ansamblul Regiunilor
Europene, s-a adăugat și contravaloarea comisioanelor bancare privind plata internațională.
Plata cotizației Consiliului Județean Gorj, în numele Unității Administrativ Teritoriale – Județul Gorj, pentru anul
2018, în calitate de membru al Ansamblului Regiunilor Europene s-a efectuat 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 31.12.2018, a fost în cuantum
de 19.000,00 lei.
 247.243 lei – proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar
2014-2020
1. ”OPTIMIZAREA PERFORMANȚEI SISTEMELOR INTERNE MANAGERIALE” Cod SMIS 120638
Valoarea totală a proiectului este 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%.
Veniturile încasate în anul 2018, conform cererilor de rambursare depuse au fost în sumă de 87.325,30 lei, din
care:
 Venituri din cofinanţarea de la buget aferentă programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe
nerambursabile (contul 778) – 11.583,97 lei;
 Finanţarea din fonduri externe nerambursabile postaderare (contul 775) – 75.741,33 lei.
Cheltuielile totale pe anul 2018, au fost în sumă de 130.840,61 lei, din care:
 Contribuția proprie a Consiliului Județean Gorj – 2.616,82 lei;
 Contribuția de la bugetul de stat – 17.009,28 lei;
 Contribuția din finanțare externă nerambursabilă – 111.214,51 lei.
Diferența dintre veniturile și cheltuielile aferente proiectului, reprezintă suma ce va fi rambursată în anul 2019,
în contul cheltuielilor efectuate și depuse spre rambursare în cadrul cererilor de rambursare.
2. ”TRANSPARENȚĂ, ETICĂ ȘI INTEGRITATE” Cod SMIS 116766
Valoarea totală a proiectului este 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%;
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- 7.261,58 lei cofinanțare U.A.T.-Județul Gorj, reprezentând 2%.
Cheltuieli totale pe anul 2018 – 42.387,82 lei, din care:
Contribuția proprie a Consiliului Județean Gorj – 847,76 lei;
Contribuția de la bugetul de stat – 5.510,43 lei;
Contribuția din finanțare externă nerambursabilă – 36.029,63 lei.
Cheltuielile aferente proiectului pe anul 2018, au fost suportate din bugetul propriu, urmând a fi depuse spre
rambursare în anul 2019.
3. START UP PENTRU EXCELENȚĂ, Cod SMIS 104021
Bugetul total al proiectului este de 11.273.712,82 lei, din care:
solicitant (Asociația Excelsior pentru Excelență în Educație) – 4.437.017,58 lei;
partener 1 (Universitatea ”Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu) – 2.890.629,85 lei.
partener 2 (U.A.T.-Județul Gorj ) – 3.946.065,39 lei;
Cofinanțarea (contribuția locală) U.A.T.-Județul Gorj, în calitate de Partener 2 la acest proiect este de 2%,
respectiv de 9.371,74 lei.
Veniturile încasate în anul 2018 au fost în sumă de 418.280,43 lei, reprezentând prefinanțare.
Cheltuielile totale pe anul 2018, au fost în sumă de 74.014,70 lei, din care:
Contribuție proprie 2% - 1.480,29 lei;
Contribuție buget de stat 13% - 9.621,91 lei;
Contribuție UE 85% - 62.912,50 lei.
 1.019.334 lei - alte cheltuieli, reprezentând sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate în valoare
de 76.874 lei precum și cotizații la organisme interne, în valoare de 942.459,75 lei, decontate conform
hotărârilor de consiliu județean, pe anul 2018, din care:
1.
COTIZAȚIE LA UNIUNEA NAŢIONALĂ A CONSILIILOR JUDEŢENE DIN ROMÂNIA
Cotizația anuală a membrilor Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România, pentru anul 2018, este de
0,165 lei/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. 664/14.12.2017, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 15927/14.12.2017, s-a solicitat
prevederea în bugetul propriu al județului Gorj pe anul 2018, a sumei de 59.830,65 lei, calculată după formula:
362.610 locuitori x 0,165 lei/locuitor.
În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 17 din 16.02.2018, în bugetul propriu
general al Județului Gorj a fost prevăzută suma de 59.830,65 lei, reprezentând cotizația aferentă anului 2018, ce
revenea Consiliului Județean Gorj în calitatea de membru al Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România.
Suma virată, cu această destinație, din bugetul Județului Gorj, până la data de 31.12.2018, a fost în cuantum
de 59.830,65 lei, la nivelul sumei bugetate.
2.
CONTRIBUȚIE LA AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD-VEST OLTENIA (ADR S-V OLTENIA)
În baza adresei Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia 1136 din 16.01.2018, înregistrată la
Consiliul Județean Gorj sub nr. 655 din 16.01.2018, s-a prevăzut în bugetul propriu pe anul 2018, suma de
834.003 lei (calculată după formula: 362.610 locuitori x 2,3 lei/locuitor), reprezentând contribuția Județului Gorj,
destinată decontării cheltuielilor de funcționare ale agenției.
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia a propus o majorare a contribuției de la 2 lei/locuitor, la
2,3 lei/locuitor, motivând acoperirea cheltuielilor de funcționare ale agenției, având în vedere atribuțiile privind
implementarea Programului Operațional Regional 2014-2020, care presupune un volum foarte mare de muncă
și, implicit, o creștere a numărului de angajați, respectiv gestionarea fondurilor structurale, monitorizarea expost a proiectelor finanțate prin POSCCE 2007-2013, continuarea activităților de implementare și monitorizare
ex-post pentru proiectele finanțate din POR 2007-2013, continuarea activităților de raportare-monitorizare
pentru Programul PHARE, monitorizarea investitorilor din zonele defavorizate în conformitate cu legislația
specifică, 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 2018 la 1900 lei, precum
și desfășurarea altor activități ale agenției.
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În conformitate cu Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 18 din 16.02.2018, în bugetul propriu general al
Județului Gorj a fost prevăzută suma de 834.003,00 lei, reprezentând contribuția aferentă anului 2018, 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 31.12.2018, a fost în cuantum
de 834.003,00 lei.
3. 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.
Suma virată, cu această destinaţie, din bugetul Județului Gorj, până la data de 31.12.2018, a fost în
cuantum de 5.000,00 lei.
4.

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 TârguCărbunești, 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 administrativteritoriale 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 administrativ-teritoriale 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.
Suma virată, cu această destinație, din bugetul Județului Gorj, până la data de 31.12.2018, a fost în cuantum
de 10.000 lei.
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COTIZAŢIA LA ASOCIAŢIA PENTRU PROMOVAREA ŞI 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.
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.
Scopul Asociației pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului „Acasă la Brâncuşi” Gorj vizează ”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.
În conformitate cu Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 14 din 16.02.2018, în bugetul propriu al județului Gorj
pe anul 2018, a fost prevăzută suma de 20.000,00 lei, reprezentând cotizația aferentă anului 2018, 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 31.12.2018, a fost în cuantum
de 20.000 lei.
6.

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, asociația 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”.
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.
Suma virată, cu această destinație, din bugetul Județului Gorj, până la data de 31.12.2018, a fost în cuantum
de 5.000 lei.
7. ASOCIAŢIA LOCALITĂŢILOR ŞI ZONELOR ISTORICE ŞI DE ARTĂ DIN ROMÂNIA
Județul Gorj, prin Consiliul Judetean Gorj, este membru fondator al Asociației Localităților și Zonelor Istorice și
de Artă din România din anul 2004, conform Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 7/26.02.2004.
Suma solicitată este stabilită și aprobată prin statutul asociației și reprezintă 0,01 lei/locuitor, populația stabilă
a județului Gorj la 01.07.2017 fiind de 362.610 locuitori.
Prin Hotărârea Consiliul Județean Gorj nr. 79/31.05.2018, a fost aprobată cotizația pentru anul 2018, sumă de
3.626,10 lei, suma fiind virată integral.
8. ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A AUTORIȚĂȚILOR TERITORIALE DE ORDINE PUBLICĂ GORJ
În conformitate cu dispozițiile art. 17, alin. 1 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției
Române, cu modificările și completările ulterioare, la nivelul fiecărui județ se organizează și funcționează
autorități teritoriale de ordine publică, organisme cu rol consultativ, a căror activitate se desfășoară în interesul
comunității.
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În baza prevederilor statutare, prin Decizia nr. 1/2013 a Consiliului Director al Asociației Naționale a Autorităților
Teritoriale de Ordine Publică a fost stabilită o cotizație anuală de 5.000 lei pentru fiecare autoritate teritorială
de ordine publică, membră a asociației.
Prin adresa nr. 94 din 17.04.2018, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 5036 din 18.04.2018, Asociația
Națională a Autorităților Teritoriale de Ordine Publică Gorj a solicitat Consiliului Județean Gorj achitarea
cotizației aferentă anului 2018, în cuantum de 5.000 lei.
În conformitate cu Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 198 din 28.11.2017, în bugetul propriu al județului
Gorj pe anul 2018, a fost prevăzută suma de 5.000 lei, reprezentând cotizația aferentă anului 2018, ce revenea
Consiliului Județean Gorj către Asociația Națională a Autorităților Teritoriale de Ordine Publică Gorj.
Suma virată, cu această destinație, din bugetul Județului Gorj, până la data de 31.12.2018, a fost în cuantum
de 5.000 lei
 28.304 lei – active nefinanciare, sumele utilizate vizând realizarea următoarelor cheltuieli de investiţii:
 Stație grafică - 19.980 lei.
 Servicii de certificare a sistemului de management al calităţii (SMC) implementat la nivelul Consiliului
Judeţean Gorj în conformitate cu standardul ISO 9001:2008 - 8.324 lei.
 15.100 lei – active financiare, sumele utilizate vizând majorarea capitalului social la S.C. Parc Industrial
Gorj S.A Bumbești Jiu, prin aport în numerar, conform H.C.J. nr 134/28.09.2018.
Sumele recuperate, aferente cheltuielilor efectuate în anii precedenţi, evidenţiate în cadrul titlului
„plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent” (cu semnul minus) au fost în cuantum de 12.845
lei.
PONDEREA CHELTUIELILOR EFECTUATE LA
CAP. 51.02 ,,AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE"
ÎN TOTALUL BUGETULUI REALIZAT PE ANUL 2018 - lei

1.019.334;
5,78%
247.243;
44.174;
1,40%
0,25%
1.260.260;
7,15%

28.304;
0,16%
15.100;
0,09%
cheltuieli de personal

-12.845;
-0,07%

bunuri şi servicii
alte transferuri
proiecte cu finanțare din fonduri
externe nerambursabile
alte cheltuieli
active nefinanciare

15.009.849;
85,10%

active financiare
sume recuperate din anii
precedenți

În cadrul execuţiei bugetare, în totalul cheltuielilor bugetului local, cheltuielile aferente capitolului
51.02 „Autorităţi publice şi acţiuni externe” deţin o pondere de 7,42%, iar în totalul acestui capitol, cheltuielile
de personal dețin 85,10%, cheltuielile cu bunuri şi servicii cumulează o pondere de 7,15%, iar sumele utilizate
în cadrul titlului ,,alte cheltuieli” reprezintă o pondere de 5,78% etc.

-

Cap. 54.02 „Alte servicii publice generale”
creditele bugetare iniţiale au fost în sumă de 2.572.000 lei, reprezentând cheltuieli ale secţiunii de
funcţionare;
creditele bugetare definitive, au fost în sumă de 3.064.890 lei, reprezentând cheltuieli ale secţiunii de
funcţionare;
plăţile efectuate au fost în sumă totală de – 2.017.383 lei, aferente secţiunii de funcţionare.
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În cadrul acestui capitol bugetar s-a finanţat activitatea Direcţiei Comunitare Judeţene de Evidenţă a
Persoanelor, precum şi acţiuni ale Consiliului Judeţean privind susţinerea activităţii Structurii Teritoriale pentru
Probleme Speciale Gorj, Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Gorj.
Pe instituţii publice, respectiv pe naturi de cheltuieli, plăţile efectuate se defalcă astfel:
1. Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Gorj
Direcţiei Comunitare Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Gorj i-a fost aprobat, pentru anul 2018 un buget iniţial
în sumă de 1.611.000 lei, în bugetul definitiv s-a prevăzut valoarea de 1.634.870 lei, din care s-au efectuat plăţi
în sumă de 1.568.921 lei (95,97%), detaliate pe titluri de cheltuieli astfel:
 1.463.356 lei au fost alocaţi pentru titlul cheltuieli de personal (93,27% din totalul plăților);
 113.689 lei pentru cheltuieli cu bunuri şi servicii (7,25% din totalul plăților) cuprinzând cheltuielile
curente necesare bunei funcţionări a instituţiei, respectiv cheltuieli pentru achiziţia de materiale pentru
întreținere și curățenie, furnituri birou, piese de schimb, carburanţi, asistență tehnică program
informatic, obiecte de inventar, plata utilităţilor lunare, întreţinerea şi gospodărirea spaţiilor de
funcţionare, asigurări, poștă, deplasări, pregătire profesională, protecția muncii, asigurări auto, etc.
Astfel, au fost achiziționate obiecte de inventar în valoare de 3.252 lei (distrugător documente,
ștampile, etajere documente);
 Sumele recuperate, aferente cheltuielilor efectuate în anii precedenţi, evidenţiate în cadrul titlului
„plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent” (cu semnul minus) au fost în cuantum
de 8.124 lei reprezentând contravaloarea indemnizaţiilor de concedii medicale recuperate de la Casa
Judeţeană de Asigurări de Sănătate.
PONDEREA CHELTUIELILOR EFECTUATE DE CĂTRE DIRECŢIA
COMUNITARĂ JUDEŢEANĂ DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR GORJ ,
ÎN TOTALUL BUGETULUI REALIZAT PE ANUL 2018 - lei

113.689;
7,17%

-8.124;
-0,51%

cheltuieli de personal

bunuri şi servicii

1.463.356;
92,32%

sume recuperate din anii precedenți

Plăţilor efectuate au avut ca sursă de finanțare sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru
finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului.
2. Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Gorj
Pentru anul 2018, atât în bugetul inițial, cât și în bugetul final au fost programate fonduri în sumă de 10.000
lei, repartizate pentru bunuri și servicii. Plățile au totalizat suma de 8.378 lei (83,78%), reprezentând cheltuieli
curente pentru susţinerea, în condiţiile legii, a activităţii Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale Gorj,
respectiv pentru întreţinerea şi buna funcţionare a acestui serviciu de specialitate structurat la nivelul judeţului
nostru.
3. Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Gorj
În vederea susţinerii desfăşurării fluente şi continue a activităţilor specifice acestei structuri de specialitate,
pentru anul 2018, au fost prevăzute credite bugetare inițiale în cuantum de 451.000 lei, creditele bugetare finale
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atingând în bugetul final suma de 440.200 lei, repartizate pentru cheltuieli de personal, înregistrându-se plăți la
valoarea de 440.084 lei (99,97%), ce au reprezentat plata indemnizațiilor membrilor ce fac parte din comisia
Autorității Teritoriale de Ordine Publică Gorj;
4. Fond de rezervă bugetară, constituit la dispoziţia autorităţilor administraţiei publice locale
În bugetul Judeţului Gorj pe anul 2018, a fost constituit inițial un fond de rezervă bugetară la dispoziţia
Consiliului Judeţean în sumă de 500.000 lei, care a fost influențat pe parcursul execuției bugetare, astfel că, la
finele anului, a cumulat valoarea de 979.820 lei.
PONDEREA CHELTUIELILOR EFECTUATE LA
CAP. 54.02 ,,ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE" ÎN
TOTALUL BUGETULUI REALIZAT PE ANUL 2018 - lei

122.067;
6,00%

-8.124;
-0,40%

1.903.440;
93,60%

cheltuieli de personal
bunuri şi servicii

sume recuperate din anii
precedenți

În totalul cheltuielilor bugetare efectuate aferente anului 2018, capitolul bugetar 54.02 „Alte servicii publice
generale” deţine o pondere de 0,85%, iar în totalul acestui capitol bugetar, cheltuielile de personal cumulează
o pondere de 93,60 %, urmate de cheltuielile cu bunuri şi servicii ce deţin o pondere de 6,00%..
Cap. 55.02 „Tranzacţii privind datoria publică” – cheltuielile au fost aprobate în bugetul iniţial, în cadrul
secţiunii de funcţionare, în cuantum de 801.000 lei, cumulând în bugetul definitiv valoarea de 865.000 lei,
plăţile înregistrate fiind în sumă de 864.600 lei (99,96%), reprezentând dobânzi bancare în sumă de 864.000
lei și comisioane bancare în sumă de 600 lei, aferente împrumutului contractat prin credit bancar, pentru
execuţia obiectivului de investiţie privind „Reabilitarea drumului judeţean DJ 661 Ţînţăreni – Târgu -Cărbuneşti Săcelu - Crasna, km 0+000 - 69 + 040”.
Ca pondere în totalul cheltuielilor realizate pe anul 2018, acest capitol bugetar deţine 0,36%.
Cap. 60.02 „Apărare”
- credite bugetare iniţiale – 659.010 lei, din care: cheltuielile secţiunii de funcţionare cumulează suma
de 559.600 lei (84,91%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează suma de 99.410 lei (15,09%);
- credite bugetare definitive – 652.430 lei, din care: cheltuielile secţiunii de funcţionare cumulează suma
de 477.650 lei (73,21%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează suma de 174.780 lei (26,79%);
- plăţi efectuate – 354.881 lei, din care aferente cheltuielilor secţiunii de funcţionare în sumă de 225.393
lei (63,51%) şi aferente cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în sumă de 129.488 lei (36,49%).
Pe naturi de cheltuieli, plăţile efectuate se defalcă după cum urmează:
 227.334 lei - cheltuieli cu bunuri şi servicii, programate în cadrul secţiunii de funcţionare pentru
susţinerea activităţii Centrului Militar Judeţean Gorj, fonduri care au fost utilizate pentru procurarea de
materiale de curățenie, furnituri de birou (rechizite), gaze, energie electrică, apă-canal, achiziţionarea de
carburanţi pentru mijloacele de transport, abonamente convorbiri telefonice, plata unor servicii de întreţinere
pentru buna funcţionare a activităţilor pe care le desfăşoară personalul angajat, reparații curente, abonamente
presă, precum și plata asigurărilor la autoturismele din dotare.
.
 129.488 lei – active nefinanciare, programate în cadrul secţiunii de dezvoltare pentru:


Grup electrogen - 28.189 lei;
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Sistem de detectare, semnalizare și avertizare incendii la Centrul Militar Judeţean Gorj - 34.779
lei;
Pentru protejarea imobilelor din incinta Centrului Militar Județean Gorj și având în vedere intrarea în
vigoare a Normativului P 118-3/2015 ,,Normativ pentru securitatea la incendiu a construcțiilor partea a III-a:
instalații de detectare, semnalizare și avertizare incendiu”, s-a impus montarea unui sistem de detectare,
semnalizare și avertizare incendiu.
 Sistematizare pe verticală incintă Centru Militar Județean Gorj (amenajare parcare) 66.520 lei, fonduri necesare achitării servicilor de proiectare și a lucrărilor executate, lucrări ce au constat în
amenajarea unei parcări în suprafață de cca. 400 mp, în locația sa din str. Republicii, nr. 9, Târgu Jiu, parcare
necesară atât pentru autoturismele vizitatorilor, cât și pentru cele ale salariaților.
Astfel, a fost obținută autorizația de construire nr. 745/27.11.2017 emisă de Primăria Municipiului Târgu
Jiu iar în data de 17.10.2018 a fost semnat contractul nr. 13803 privind execuția finalizarea și întreținerea
lucrărilor la obiectivul de investiție ,,Sistematizare pe verticală incintă Centrul Militar Județean Gorj (amenajare
parcare).
Lucrările au fost executate în anul 2018 și au constat în:
- amenajarea suprafeței cu balast și piatră spartă;
- așternere strat mixtură asfaltică;
- borduri din beton.
Sumele recuperate, aferente cheltuielilor efectuate în anii precedenţi, evidenţiate în cadrul titlului
„plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent” (cu semnul minus) au fost în cuantum de 1.941
lei.
PONDEREA CHELTUIELILOR EFECTUATE LA CAP. 60.02
"APĂRARE NAȚIONALĂ", ÎN TOTALUL BUGETULUI
REALIZAT PE ANUL 2018- lei
129.488;
36,09%

-1.941;
-0,54%

bunuri şi servicii
active nefinanciare
plăți efectuate în anii precedenți
și recuoerate în anul curent
227.334;
63,37%

Acest capitol de cheltuieli deţine o pondere de 0,15% în totalul cheltuielilor bugetare realizate la finele
anului 2018.
Cap. 61.02 „Ordine publică şi siguranţă naţională”
- credite bugetare iniţiale – 273.000 lei, din care: cheltuielile secţiunii de funcţionare cumulează suma
de 143.000 lei (52,38%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează suma de 130.000 lei (47,62%);
- credite bugetare definitive – 271.320 lei, din care: cheltuielile secţiunii de funcţionare cumulează suma
de 143.000 lei (52,70%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează suma de 128.320 lei (47,30%);
- plăţi efectuate – 239.729 lei, din care: aferente cheltuielilor secţiunii de funcţionare în sumă de 111.422
lei (46,47%) şi aferente cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în sumă de 128.307 lei (53,53%).
Pe naturi de cheltuieli, plăţile efectuate se defalcă după cum urmează:
 111.422 lei - cheltuieli cu bunuri şi servicii, programate în cadrul secţiunii de funcţionare, plăţile
efectuate reprezintă cheltuielile necesare pentru susţinerea activităţii Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii
de Urgenţă Gorj, ce intră în sfera de competenţă a autorităţii publice judeţene, respectiv pentru cheltuieli
curente privind asigurarea achiziţiei de materiale, rechizite, piese de schimb, consumabile pentru asigurarea
actului de protecţie civilă la nivelul judeţului, respectiv pentru plata utilităţilor lunare, întreţinerea şi
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gospodărirea spaţiilor de funcţionare, reparaţii şi revizii auto, asigurări, carburanţi, bunuri de natura obiectelor
de inventar precum şi alte cheltuieli de natură curentă realizate pentru desfăşurarea comisiilor judeţene
operative ce sunt organizate şi funcţionează la nivelul acestei structuri de specialitate.
 128.307 lei – active nefinanciare, programate în cadrul secţiunii de dezvoltare pentru:
 cort gonflabil (1 buc.) – 102.185 lei
 rezervor carburant cu pompă (1 buc.) – 5.527 lei
 combinezon antichimic (3 buc.) – 15.597 lei
 echipament protecție pirotehnic (1 cpl.)- 4.998 lei
PONDEREA CHELTUIELILOR EFECTUATE LA CAP. 61.02
"ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ", ÎN TOTALUL BUGETULUI
REALIZAT PE ANUL 2018- lei
111.422;
46,48%
bunuri şi servicii

128.307;
53,52%
active nefinanciare

În totalul execuţiei bugetare, ponderea acestui capitol reprezintă un procent de 0,10%.
Cap. 65.02 „Învăţământ”
- credite bugetare iniţiale – 7.037.640 lei, din care: cheltuielile secţiunii de funcţionare cumulează suma
de 7.006.640 lei (99,56%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează suma de 31.000 lei (0,44%);
- credite bugetare definitive – 8.908.570 lei, din care: cheltuielile secţiunii de funcţionare cumulează suma
de 8.882.570 lei (99,70%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează suma de 26.000 lei (0,30%);
- plăţi efectuate – 5.661.257 lei, din care: aferente cheltuielilor secţiunii de funcţionare în sumă de
5.635.384 lei (99,54%) şi aferente cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în sumă de 25.873 lei (0,46%).
În cadrul acestui capitol bugetar sunt cuprinse cheltuielile prevăzute pentru funcţionarea şi buna desfăşurare a
activităţii Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Târgu – Jiu şi Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă
Educaţională Gorj, cheltuielile efectuate pentru finanţarea „Programului pentru școli al României în perioada
2017-2023”, care cuprinde ajutorul financiar către statele membre pentru acordarea gratuită de fructe și legume
precum și acordarea gratuită de lapte de consum și produse lactate fără adaos de lapte praf, conform HG
640/2017 și HG 533/2018 privind stabilirea bugetului pentru implementarea Programului pentru şcoli al
României în perioada 2017-2023 pentru anul şcolar 2018-2019, precum şi modificarea şi completarea Hotărârii
Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 şi pentru
stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017-2018.
Pe instituţii publice, respectiv pe naturi de cheltuieli, plăţile efectuate se defalcă astfel:
1. Analiza activităţii desfăşurată de către Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Gorj
Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Gorj – în bugetul iniţial, pentru anul 2018, a fost cuprinsă suma de
984.000 lei, iar în urma rectificărilor bugetare a înregistrat la finele anului un buget în sumă de 998.470 lei, din
care s-au efectuat plăţi în sumă de 878.269 lei (87,96%).
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Pe titluri de cheltuieli, execuţia se prezintă astfel:
- cheltuieli de personal – au fost prevăzute credite bugetare atât în forma iniţială, cât şi în forma definitivă în
sumă de 80.000 lei, din care s-au înregistrat plăţi în sumă de 70.250 lei (87,81%), reprezentând decontarea
cheltuielilor pentru naveta la şi de la locul de muncă a cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar,
conform prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 569/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
decontarea cheltuielilor pentru naveta la şi de la locul de muncă a cadrelor didactice şi a personalului didactic
auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat, potrivit căreia:
,, art. 2. - (1) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a cuprinde în bugetul local sume destinate
decontării cheltuielilor cu efectuarea navetei beneficiarilor din învăţământul preuniversitar de stat, din unităţile
de învăţământ special şi din centrele de resurse şi asistenţă educaţională, care nu dispun de locuinţă în localitatea
unde este situată unitatea de învăţământ la care au postul.
(2) Sumele destinate navetei beneficiarilor prevăzuţi la alin. (1) se asigură din veniturile proprii ale bugetelor
locale şi din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale ”;
- cheltuieli privind bunuri şi servicii – au fost prevăzute, atât în forma iniţială, cât şi în forma
definitivă, credite bugetare în valoare de 611.000 lei, din care s-au înregistrat plăţi în sumă de 522.800 lei
(85,56%), reprezentând cheltuielile curente necesare bunei funcţionări a instituţiei, constând în asigurarea
materialelor pentru întreținere și curățenie, rechizitelor, pieselor de schimb, carburanţilor, consumabilelor
necesare desfăşurării activităţii specifice, plata utilităţilor lunare, pregătire profesională etc.
- asistenţă socială – au fost prevăzute în forma iniţială 293.000, cumulând în bugetul definitiv valoarea
de 308.000 lei, din care s-au înregistrat plăţi în sumă de 285.740 lei (92,77%), având ca scop acordarea unor
drepturi materiale şi alocaţii zilnice de hrană pentru copiii/ elevii/ tinerii cu cerinţe educative speciale, care
urmează o formă de şcolarizare, conform Hotărârii Guvernului nr. 1251/13.10.2005 privind unele măsuri de
îmbunătăţire a activităţii de învăţare, instruire, compensare, recuperare şi protecţie specială a copiilor/ elevilor/
tinerilor cu cerinţe educative speciale din cadrul sistemului de învăţământ special şi special integrat și H.G.
904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din
Legea nr. 272/2004, republicată, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, respectiv HG Nr. 564/2017
privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale şcolarizaţi în sistemul de
învăţământ preuniversitar;
- sumele recuperate, aferente cheltuielilor efectuate în anii precedenţi, evidenţiate în cadrul titlului
„plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent” (cu semnul minus) au fost în cuantum de 521
lei, reprezentând contravaloarea indemnizaţiilor și concediilor medicale recuperate de la Casa Judeţeană de
Asigurări de Sănătate.
În bugetul realizat, ponderea cheltuielilor se prezintă după cum urmează:
PONDEREA CHELTUIELILOR EFECTUATE DE CĂTRE
CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCAŢIE INCLUZIVĂ GORJ,
ÎN TOTALUL BUGETULUI REALIZAT PE ANUL 2018- lei

285.740;
32,50%

-521;
-0,06%

70.250;
7,99%

cheltuieli de personal
bunuri şi servicii
asistenţă socială

522.800;
59,46%

plati efectuate in ani
precedenti și recuperate în
anul curent
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Din totalul plăţilor efectuate însumând 878.269 lei, valoarea de 808.540 lei a fost alocată din sume
defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului,
deţinând o pondere de 92,06%, diferența reprezentând alocaţii bugetare din venituri proprii ale Consiliului
Judeţean Gorj.
2. Analiza activităţii desfăşurată de Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională
Bugetul iniţial pentru anul 2018, în sumă de 289.000 lei, a fost diminuat prin rectificări bugetare, ajungând în
formă definitivă la valoarea de 272.460 lei, din care pe parcursul execuţiei bugetare s-a utilizat suma de
226.122 lei (82,99%).
Pe titluri de cheltuieli, execuţia se prezintă astfel:
- cheltuieli de personal - prevăzute iniţial în sumă de 45.000 lei, au cumulat în bugetul final valoarea de
41.000 lei, înregistrând plăţi în sumă de 38.090 lei (92,90%), reprezentând, conform prevederilor Hotărârii de
Guvern nr. 569/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor pentru naveta
la şi de la locul de muncă a cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar
de stat, decontarea cheltuielilor pentru naveta la şi de la locul de muncă a cadrelor didactice şi a personalului
didactic auxiliar;
- cheltuieli privind bunuri şi servicii – prevăzute, în forma iniţială în sumă de 244.000 lei, iar în
bugetul final în sumă de 248.000 lei, din care s-au înregistrat plăţi în cuantum de 204.566 lei (82.49%);
Astfel, au fost efectuate cheltuieli pentru achiziționarea de bunuri și servicii precum: furnituri de
birou, materiale pentru curățenie, apă, canal, salubritate, carburanți și lubrifianți, convorbiri telefonice,
internet, deplasări interne, etc.
- sumele recuperate, aferente cheltuielilor efectuate în anii precedenţi, evidenţiate în cadrul titlului
„plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent” (cu semnul minus) au fost în cuantum de 16.534
lei, reprezentând contravaloarea indemnizaţiilor și concediilor medicale recuperate de la Casa Judeţeană de
Asigurări de Sănătate.
PONDEREA CHELTUIELILOR EFECTUATE DE
CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ
ÎN TOTALUL BUGETULUI REALIZAT PE ANUL 2018 - lei

-16.534;
-6,38%

38.090;
14,70%

cheltuieli de personal

204.566;
78,93%

bunuri şi servicii

sume recuperate din anii precedenti

Din totalul plăţilor efectuate însumând 226.122 lei, valoarea de 201.585 lei a fost alocată din sume
defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului,
deţinând o pondere de 89,15%, diferența reprezintând alocaţii bugetare din venituri proprii ale Consiliului
Judeţean Gorj.
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3 Analiza activităţii Consiliului Judeţean Gorj
Pe titluri de cheltuieli, execuţia se prezintă astfel:


Cheltuielile secţiunii de funcționare

Pentru „programul pentru școli al României în perioada 2017-2023”, care cuprinde ajutorul financiar
către statele membre pentru acordarea gratuită de fructe și legume precum și acordarea gratuită de lapte de
consum și produse lactate fără adaos de lapte praf, au fost programate inițial în bugetul pe anul 2018 credite
bugetare în valoare de 5.733.640 lei, cumulând la finele anului sumă de 7.611.640 lei, diferenţiat pentru copiii
preşcolari – 1.532.770 lei, elevii din învăţământul primar – 2.964.070 lei şi secundar inferior – 3.114.800 lei,
execuţia bugetară înregistrând, la data de 31.12.2018, plăţi în sumă totală de 4.530.993 lei (59,53%), din care:
pentru copiii preşcolari – 787.156 lei (51,36%), elevii din învăţământul primar 2.003.550 lei (67,59%) şi gimnazial
– 1.740.287 lei (55,87%).
Sursele de finanţare alocate acestui program guvernamental au provenit din sume defalcate din taxa
pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului.


Cheltuielile secţiunii de dezvoltare

În anul 2018 au fost programte inițial sume pentru realizarea obiectivului de investiții „Extindere şi dotare
Centrul Școlar pentru Educaţie Incluzivă Târgu Jiu” în valoare de 31.000 lei, prin rectificări bugetare la finele
anului valoarea programată fiind de 26.000 lei, iar suma decontată până la data de 31.12.2018 a fost de 25.873
lei.
În anul 2016, au fost contractate serviciile de proiectare, având ca obiect elaborarea documentației tehnicoeconomice – faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiție ,,Extindere şi dotare Centrul Școlar pentru
Educaţie Incluzivă Târgu-Jiu”, proiect pe care U.A.T. – Județul Gorj intenționează să-l depună, spre finanțare, în
cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, obiectiv ce urmărește extinderea unităţii de învăţământ,
printr-o construcţie nouă P+1, având forma literei L, cu suprafaţa la sol de 600 mp, ataşată corpului 1 (existent)
al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Târgu-Jiu.
Având în vedere faptul că, documentația tehnico-economică a obiectivului de investiție este anexă la cererea de
finanțare și nu trebuie să fi fost elaborată/ revizuită/ reactualizată cu mai mult de 2 ani înainte de data depunerii
cererii de finanțare, pentru pregătirea tuturor documentelor în vederea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate, în
anul 2018 a fost actualizată documentația tehnico-economică, fiind decontată suma de 25.873 lei, reprezentând
contravaloare actualizare documentație tehnico-economică – faza Studiu de fezabilitate aferentă obiectivului
mai sus menționat.
PONDEREA CHELTUIELILOR EFECTUATE LA CAP. 65.02 ,,ÎNVAŢĂMÂNT" ÎN
TOTAL BUGET REALIZAT PE ANUL 2018 - lei

25.873;
0,45%

-17.055;
-0,30%

108.340;
1,90%

727.366;
12,77%

cheltuieli de personal
bunuri şi servicii

4.816.733;
84,57%

asistenţă socială
cheltuieli de capital
sume recuperate din anii precedenți
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În cadrul execuţiei bugetare, în totalul cheltuielilor bugetului local, cheltuielile aferente capitolului 65.02
„Învăţământ” deţin o pondere de 2,39 %, iar în totalul acestui capitol, cheltuielile privind asistenţa socială
deţin o pondere de 84,57%, cheltuielile cu bunuri şi servicii cumulează o pondere de 12,77%, cheltuielile de
personal reprezintă 1,01%, iar cheltuielile de capital dețin o pondere de 0,45 %.
Cap. 66.02 „Sănătate”
- credite bugetare iniţiale – 7.584.090 lei, din care: cheltuielile secţiunii de funcţionare cumulează suma
de 2.103.000 lei (27,73%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează suma de 5.481.090 lei (72,27%);
- credite bugetare definitive – 7.777.670 lei, din care: cheltuielile secţiunii de funcţionare cumulează
suma de 2.126.680 lei (27,34%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează suma de 5.650.990 lei
(72,66%);
- plăţi efectuate – 2.640.500 lei, din care: aferente cheltuielilor secţiunii de funcţionare în sumă de
884.463 lei (33,49%) şi aferente cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în sumă de 1.756.037 lei (66,51%).
Pe naturi de cheltuieli, plăţile efectuate se defalcă după cum urmează:

888.576 lei - cheltuieli cu bunuri şi servicii, reprezentând plăţi efectuate aferente unor lucrări
de reparaţii curente, respectiv:
1. Lucrări de reparații curente interioare la Spitalul de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu”, comuna
Runcu, județul Gorj
În cursul anului 2018, s-a decontat suma de 577.828 lei, reprezentând contravaloare lucrări parțiale și serviciul
de asistență tehnică prin diriginte de șantier.
2. Reparații curente la terase circulabile și necirculabile - Spitalul de Pneumoftiziologie ,,Tudor
Vladimirescu”, comuna Runcu, județul Gorj
În cursul anului 2018, s-a decontat suma de 284.105 lei, reprezentând contravaloare lucrări parțiale.
3. Reparații curente de remediere a degradărilor apărute în perioada de garanție a lucrărilor executate
în cadrul proiectului “Reabilitarea, modernizarea și echiparea Ambulatoriului Spitalului Județean de
Urgență Târgu Jiu”, COD SMIS 12082
Prin H.C.J. Gorj nr. 32/26.03.2018 privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj, s-a aprobat
suplimentarea creditelor bugetare în vederea efectuării cheltuielilor privind reparații curente de remediere a
degradărilor apărute în perioada de garanție a lucrărilor executate în cadrul proiectului “Reabilitarea,
modernizarea și echiparea Ambulatoriului Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu”, COD SMIS 12082.
S-a procedat la executarea lucrărilor de remediere strict necesare pentru efectuarea recepției finale la obiectivul
de investiție ,,Reabilitarea, modernizarea și echiparea Ambulatoriului Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu”,
în cursul anului 2018, fiind decontată suma de 26.643 lei, reprezentând contravaloare lucrări.

19.516 lei - reprezintă transferuri între unităţi ale administraţiei publice, respectiv sume
acordate sub formă de subvenţii de la bugetul de stat (17.564 lei) şi din bugetul propriu al Judeţului Gorj (1.952
lei) pentru finanţarea aparaturii medicale, achiziționată conform listelor de investiții aprobate de către
Ministerul Sănătății, pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu (două echipamente screening auditiv prin
otoemisiuni acustice).

476 lei – proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar
2014-2020, plăți aferente proiectului „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.
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Bugetul total al proiectului este de 21.162,11 mii lei, din care: 17.380,17 mii lei finanțare nerambursabilă și
3.781,94 mii lei contribuția proprie totală a U.A.T. – Județul Gorj.
Veniturile încasate conform cererii de rambursare depuse au fost în sumă de 55.345,70 lei, din care:
 subvenţii de la bugetul de stat – 7.341,78 lei;
 finanţare externă nerambursabilă – 48.003,92 lei.
Cheltuieli totale – 476,00 lei, din care:
 contribuția proprie a Consiliului Județean Gorj – 9,52 lei;
 contribuția de la bugetul de stat – 61,88 lei;
 contribuția din finanțare externă nerambursabilă – 404,6 lei.
 1.736.045 lei – active nefinanciare, sumele utilizate vizând realizarea următoarelor cheltuieli de
investiţii:
1. Reabilitare și modernizare secțiile cardiologie, endocrinologie și obstetrică ginecologie Spitalul
Județean de Urgență Târgu-Jiu, str. Progresului, nr. 18
În cursul anului 2018, a fost elaborată documentația tehnico-economică – faza Documentație de avizare
a lucrărilor de intervenție și a fost încheiat contractul de servicii de proiectare și asistență tehnică din partea
proiectantului pentru realizarea obiectivului de investiție ,,Reabilitare și modernizare secțiile cardiologie,
endocrinologie și obstetrică ginecologie Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, str. Progresului, nr. 18”.
În anul 2018, a fost decontată suma de 10.653 lei, reprezentând contravaloare documentație tehnicoeconomică – faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, taxe, avize și cote legale.
2. Reabilitare și modernizare Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, strada Progresului, nr. 18, județul
Gorj
În anul 2018, Consiliul Județean Gorj a continuat demersurile pentru obținerea finanțării de la bugetul
de stat în vederea reabilitării și modernizării Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, pentru locația din strada
Progresului, nr. 18, decontându-se suma de 35 lei, reprezentând contravaloare extras de carte funciară și
ortofotoplan.
3. Amenajarea, modernizarea și dotarea Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de
Urgență Târgu-Jiu, str. Progresului nr. 18
Ministerul Sănătății, prin adresa nr. CG/24685/25/2017, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr.
5117/2017, ne-a comunicat faptul că Spitalul Județean de Urgență Târgu - Jiu a fost selectat în vederea finanțării,
în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.
În vederea respectării parametrilor specificați de legislația în vigoare, în limitele permise de elementele
structurale ale clădirii existente, s-a impus efectuarea demersurilor în vederea modernizării Unității de Primiri
Urgențe.
În cursul anului 2018, a fost decontată suma de 100 lei reprezentând contravaloare avize conform
certificatului de urbanism.
4. Extindere și modernizare Secție Ortopedie – Traumatologie, reabilitare tablouri electrice săli de
operații chirurgie, Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, str. Tudor Vladimirescu, nr. 32
Pentru realizarea obiectivului de investiție, a fost încheiat contractul de lucrări nr. 8749/2017, având ca
obiect servicii de proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului și execuția lucrărilor.
Lucrările au fost finalizate și recepționate în anul 2018, decontându-se suma de 264.201 lei,
reprezentând contravaloare servicii de proiectare, cote legale, serviciul de asistență tehnică prin diriginte de
șantier și execuție lucrări.
5. Sisteme de avertizare pat bolnav la Spitalul Județean de Urgență Târgu - Jiu
În cursul anului 2018 au fost executate lucrările de montare a sistemelor de avertizare pat bolnav la cele
trei locații ale Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, cu excepția secțiilor cardiologie, endocrinologie și
ginecologie, care urmează să fie executate după finalizarea lucrărilor de reabilitare și modernizare a acestor
secții, în scopul evitării unor cheltuieli suplimentare determinate de operațiunile tehnice de
demontare/remontare a sistemelor de avertizare pat bolnav.
În anul 2018, s-a decontat suma de 365.297 lei, reprezentând contravaloare lucrări parțiale și asistență
tehnică prin diriginte de șantier.
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6. Reabilitare și modernizare Farmacie Spitalul Județean de Urgență Târgu - Jiu, str. Tudor
Vladimirescu nr. 32
În cursul anului 2018, a fost încheiat contractul de lucrări având ca obiect prestarea serviciilor de
proiectare, asigurarea asistenței tehnice din partea proiectantului și execuție lucrări pentru realizarea
obiectivului de investiție ,,Reabilitare și modernizare Farmacie Spitalul Județean de Urgență Târgu - Jiu, str. Tudor
Vladimirescu nr. 32”, lucrările fiind demarate în luna noiembrie 2018, decontându-se suma de 38.392 lei,
reprezentând contravaloare servicii de proiectare, taxe, avize și cote legale, serviciul de asistență tehnică prin
diriginte de șantier și execuție lucrări parțiale.
7. Dispensar T.B.C., Spitalul Județean de Urgența Târgu-Jiu, str. A. I. Cuza – elaborare documentație
tehnică pentru demolare
În cursul anului 2018, în urma solicitărilor transmise de Primăria Municipiului Târgu-Jiu privind instituirea
unor măsuri care să vizeze lucrări de intervenție la fațadele clădirii - Dispensar T.B.C., din incinta Spitalului
Județean de Urgență Târgu-Jiu, str. A.I. Cuza, măsuri care să conducă la îmbunătățirea aspectului urbanistic al
Municipiului, având în vedere faptul că o parte din fațade sunt expuse către unul din bulevardele importante din
municipiu, a fost elaborată documentația tehnică pentru demolare.
În anul 2018, a fost decontată suma de 11.929 lei, reprezentând contravaloare elaborare documentație
tehnică pentru demolare și contravaloare taxe și avize.
8. Instrumentar medical și echipamente medicale - Spitalul Județean de Urgența Târgu - Jiu
Prin bugetul propriu al Județului Gorj pe anul 2018, s-a alocat suma de 1.709.120 lei, pentru
achiziționarea următorului instrumentar medical și a unor echipamente medicale.
Acestea au fost achiziționate la valoarea totală de 1.511.554 lei, din care, în anul 2018 s-a decontat suma
de 1.033.062 lei, urmând ca în anul 2019 să se achite suma de 478.492 lei.
9. Coșuri fum și stație dedurizare centrală termică la Spitalul de Pneumoftiziologie ,,Tudor
Vladimirescu”, comuna Runcu, județul Gorj
În anul 2018, a fost decontată suma de 12.376 lei, reprezentând contravaloare elaborare documentație
tehnico-economică – faza documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, urmând ca în anul 2019 să fie
alocate fondurile pentru elaborarea documentației tehnice (documentație pentru obținerea avizelor și
acordurilor, proiect pentru autorizarea executării lucrărilor, proiect tehnic, detalii de execuție etc.), asistență
tehnică din partea proiectantului, asigurarea serviciului de asistență tehnică prin diriginte de șantier, plata
taxelor, avizelor și cotelor legale și execuția lucrărilor.
Sumele recuperate, aferente cheltuielilor efectuate în anii precedenţi, evidenţiate în cadrul titlului
„plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent” (cu semnul minus) au fost în cuantum de 4.113
lei.
PONDEREA CHELTUIELILOR EFECTUATE LA
CAP. BUGETAR 66.02 „SĂNĂTATE”,
ÎN TOTALUL BUGETULUI REALIZAT PE ANUL 2018 - lei
-4.113;
-0,16%

888.576;
33,55%

bunuri şi servicii
transferuri între unităţi ale
administraţiei publice
proiecte cu finanțare din FEN aferente
cadrului financiar 2014-2020
active nefinanciare

1.736.045;
65,54%

476;
0,02%

19.516;
0,74%

sume recuperate din anii precedenți
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În cadrul execuţiei bugetare, în totalul cheltuielilor bugetului local, cheltuielile aferente capitolului
66.02 „Sănătate” deţin o pondere de 1,11%, iar în totalul acestui capitol, active nefinanciare dețin o pondere
de 65,54%, plăţile privind bunuri şi servicii dețin 33,55%, iar plăţile privind transferuri între unități ale
administrației publice însumează o pondere de 0,74%.
Cap. 67.02 „Cultură, recreere şi religie”
- credite bugetare iniţiale – 25.169.910 lei, din care: cheltuielile secţiunii de funcţionare cumulează suma
de 22.547.000 lei (89,58%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează suma de 2.622.910 lei (10,42%);
- credite bugetare definitive – 26.771.140 lei, din care: cheltuielile secţiunii de funcţionare cumulează
suma de 23.998.230 lei (89,64%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează suma de 2.772.910 lei
(10,36%);
- plăţi efectuate – 24.499.473 lei, din care: aferente cheltuielilor secţiunii de funcţionare în sumă de
23.298.790 lei (95,10%) şi aferente cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în sumă de 1.200.683 lei (4,90%).
În cadrul acestui capitol bugetar s-au finanțat activitățile Bibliotecii Judeţeane „Christian Tell”, Centrului
Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj, cheltuieli privind acordarea subvențiilor
instituțiilor de cultură subordonate, precum și cheltuieli aferente activităţilor Consiliului Judeţean Gorj pentru
desfăşurarea programului privind susţinerea acţiunilor în domeniul culturii, recreerii şi religiei
1.

Analiza activităţii desfăşurată de către Biblioteca Judeţeană „Christian Tell”

Pentru anul 2018, Biblioteca Judeţeană „Christian Tell” Gorj a avut alocat un buget iniţial în sumă de
3.023.680 lei, bugetul final fiind de 2.883.140 lei, din care s-a utilizat suma de 2.868.794 lei (99,50%), defalcată
pe titluri de cheltuieli astfel:
- cheltuieli de personal - prevăzute iniţial în sumă de 2.180.000 mii lei, au cumulat în bugetul final valoarea de
1.968.000 lei, înregistrându-se plăţi în valoare de 1.956.667 lei (99,42%), ce au vizat acordarea drepturilor
salariale ale personalului din cadrul aparatului propriu al instituţiei, precum și indemnizațiile de delegare, în
conformitate cu prevederile legale în vigoare;
- cheltuieli cu bunuri şi servicii - prevăzute iniţial în sumă de 598.000 lei, au atins în bugetul final valoarea de
634.000 lei, din care s-au efectuat plăţi în cuantum de 631.366 lei (99,58%), pentru cheltuielile curente ale
instituţiei, asigurarea necesarului de carte, materiale, rechizite, piese de schimb, consumabile necesare
desfăşurării activităţii instituţiei, respectiv pentru plata utilităţilor lunare, întreţinerea şi amenajarea spaţiilor de
birou, mentenanța programului de contabilitate, întreținerea rețelei de calculatoare, susținerea echipamentelor
TIC precum şi alte cheltuieli de natură curentă. O pondere mare în totalul cheltuielilor planificate o deţin cele
alocate dezvoltării colecţiilor, de cărţi, publicaţii şi materiale documentare (161.993 lei). Astfel, au fost
achiziţionate un număr de 5.386 documente de blibliotecă, din care 807 fiind publicaţii periodice;
- proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare - prevăzute atât în bugetul inițial,
cât și în bugetul final în sumă de 231.680 lei, înregistrându-se plăţi în valoare de 231.679 lei (100%), fonduri
necesare implementării proiectului „Centrul Europe Direct Gorj”, aplicat în cadrul programului „Selectarea
structurilor gazdă pentru centrele de informare ale Reţelei Europe Direct pentru perioada 2013 - 2017”;
Structura gazdă - Biblioteca Judeţeană „Christian Tell” Gorj, a prezentat, în fiecare an, un plan de acţiune,
ce a fost aprobat de către Comisia Europeană şi a servit ca bază pentru acordarea unui grant pe parcursul anului
în cauză.
- cheltuieli de capital - prevăzute în bugetul inițial suma de 14.000 lei și în bugetul final în valoare de 54.000
lei, din care s-au efectuat plăţi în cuantum de 53.621 lei (99,30%), necesare achiziţionării unei imprimante
pentru carduri permise și unor licențe antivirus BitDefender și altor licențe.
Sumele recuperate, aferente cheltuielilor efectuate în anii precedenţi, evidenţiate în cadrul titlului
„plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent” (cu semnul minus) au fost în cuantum de 4.539
lei.
Totodată, pe întreg parcursul anului 2018, au avut loc numeroase lansări şi prezentări de carte, expoziţii
omagiale şi aniversare, activităţi de animaţie culturală dedicate copiilor şi alte activităţi cultural-educative
specifice, beneficiind de serviciile oferite de bibliotecă un număr de 22.593 beneficiari, la un cost de 126,98 lei/
beneficiar.
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PONDEREA CHELTUIELILOR EFECTUATE DE
BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ „CHRISTIAN TELL”,
IN TOTALUL BUGETULUI REALIZAT PE ANUL 2018 - lei

53.621;
1,86%

231.679;
8,05%

-4.539;
-0,16%

631.366;
21,94%

cheltuieli de personal
bunuri şi servicii

proiecte cu finantare din fonduri
externe
cheltuieli de capital

1.956.667;
67,99%

plăți efectuate în anii precedenți și
recuperate în anul curent

În totalul cheltuielilor aferente acestei instituţii de cultură, ponderea cea mai mare o deţin cheltuielile
de personal – 67,99%, cheltuielile cu bunuri şi servicii – 21,94%, proiectele cu finanţare din fonduri externe
nerambursabile – 8,05%, iar cheltuielile de capital – 1,86 %.
2. Analiza activităţii desfăşurată de către Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii
Tradiţionale Gorj
Pentru anul 2018, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj, a avut
alocat un buget iniţial în sumă de 885.000 lei, bugetul final fiind de 817.660 lei, din care s-au efectuat plăţi în
sumă de 791.937 lei (96,85%), defalcată pe titluri de cheltuieli, astfel:
- cheltuieli de personal - prevăzute iniţial în sumă de 545.000 lei, au ajuns, prin rectificări bugetare, în bugetul
final la suma de 495.500 lei, înregistrând plăţi în valoare de 485.716 lei (98,03%) ce au vizat acordarea
drepturilor salariale ale personalului din cadrul aparatului propriu al instituţiei, precum și indemnizațiile de
delegare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
- cheltuieli cu bunuri şi servicii - creditele bugetare au cumulat, în forma iniţială, suma de 340.000 lei, ajungând,
la finele anului, prin rectificări bugetare, la valoarea de 324.000 lei, înregistrându-se plăţi în valoare de 308.052
lei (95,08%), utilizate pentru cheltuielile curente ale instituţiei, cheltuieli cu funcționarea spațiilor ocupate și a
activității ce intră în sfera de competență și responsabilitate a instituției, cu realizarea agendei culturale
(manifestări şi editură), precum şi pentru prestări servicii culturale de către colaboratori.
Sumele recuperate, aferente cheltuielilor efectuate în anii precedenţi, evidenţiate în cadrul titlului
„plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent” (cu semnul minus) au fost în cuantum de 1.831
lei.
PONDEREA CHELTUIELILOR EFECTUATE DE CENTRUL JUDEŢEAN
PENTRU CONSERVAREA ŞI PROMOVAREA CULTURII TRADIŢIONALE
GORJ,
ÎN TOTALUL
BUGETULUI REALIZAT PE ANUL 2018 - lei
-1.831;

308.052;
38,72%

-0,23%
cheltuieli de personal

485.716;
61,05%

bunuri şi servicii

plăți efectuate în anii precedenți
și recuperate în anul curent
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Pe parcursul anului, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj a
participat la mai multe programe şi proiecte culturale, alături de alte instituţii de cultură ale județului, stabilite
prin Agenda Culturală a Judeţului Gorj pe anul 2018, precum: „Gorjfest 2018”, Festivalul de literatură „Tudor
Arghezi”, Festivalul Naţional de Umor „Ion Cănăvoiu”, Tabăra de sculptură “ Simboluri dacice în arta Lemnului
din România “, etc.
3. Transferuri acordate instituţiilor publice de cultură autofinanţate
În totalul cheltuielilor acestui capitol bugetar, s-au prevăzut transferurile acordate instituţiilor publice
de cultură autofinanţate (subvenţii în completarea veniturilor proprii realizate), după cum urmează:

Muzeul Judeţean Gorj: în bugetul iniţial a avut prevederi în sumă de 3.309.000 lei, majorate pe parcursul
anului, cumulând în bugetul final, prevederi în sumă de 3.499.060 lei, din care s-au realizat plăţi, până la finele
anului 2018, în cuantum de 3.216.334 lei (91,92%);

Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului”: cu suma de 4.676.400 lei în bugetul iniţial şi valoarea
de 4.766.000 lei în bugetul final, a înregistrat plăţi în sumă de 4.742.392 lei (99,50%);

Şcoala Populară de Artă: a avut programată, în bugetul iniţial, suma de 3.039.000 lei, ajungând în
bugetul definitiv la valoarea de 3.098.000 lei, din care s-au realizat plăţi, până la finele anului 2018, în sumă
de 2.998.382 lei (96,78%).
Execuţia bugetară pe anul 2018, a celor trei instituţii de cultură autofinanţate, va fi prezentată, în mod
detaliat, în analiza bugetului centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate parţial din venituri proprii.
4. Analiza activităţii Consiliului Judeţean Gorj pentru desfăşurarea programului privind susţinerea
acţiunilor în domeniul culturii, recreerii şi religiei
Pentru susţinerea unor acţiuni în domeniul culturii, recreerii şi religiei, Consiliul Judeţean Gorj a alocat,
prin bugetul iniţial, suma de 10.237.230 lei, bugetul definitiv cumulând valoarea de 11.707.280 lei, iar execuţia
bugetară a înregistrat procentual 84,41%, respectiv valoarea de 9.881.634 lei, din care:
 cheltuieli cu bunuri şi servicii – prevăzute, atât în bugetul iniţial, cât şi final, în sumă de 165.000 lei, au
înregistrat plăţi, în cursul anului 2018, în sumă de 135.737 lei (82,26%), efectuate pentru:
- 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 2018
Prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 14 din 16.02.2018 privind aprobarea bugetului propriu
general al Județului Gorj pe anul 2018, a fost prevăzută suma de 30.000 lei pentru achiziția publică de tipărire a
“Agendei culturale a județului Gorj pentru anul 2018” și a „Calendarului târgurilor și bâlciurilor pentru anul
2018”.
Agenda Culturală a Județului Gorj pentru anul 2018 și Programul propriu anual pentru desfășurarea
activităților implementate de Consiliul Județean Gorj, au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj
nr. 15 din 16.02.2018.
Valoarea totală pentru achiziția publică de tipărire a 770 bucăți broșură “Agenda culturală a județului
Gorj pentru anul 2018” și a 740 bucăți pliant „Calendarul târgurilor și bâlciurilor pentru anul 2018” a fost de
27.846,00 lei cu TVA.
- Sume necesare susținerii programului propriu anual al activităților implementate de Consiliul Județean
Gorj, potrivit Agendei culturale a județului Gorj pentru anul 2018
Agenda Culturală a Județului Gorj pentru anul 2018 și Programul propriu pentru desfășurarea
activităților implementate de Consiliul Județean Gorj, a fost adoptată prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 15
din 16.02.2018.
Suma totală aprobată pentru realizarea activităților derulate și finanțate direct de către Consiliul
Județean Gorj pentru anul 2018, a fost de 135.000 lei.
În anul 2018 s-au împlinit 100 de ani de la Marea Unire din 1918, un eveniment epocal din istoria
României, care s-a înscris în fluxul european – național și politic de la sfârșitul Primului Război Mondial. În acest
sens, Consiliul Județean Gorj a organizat o serie de manifestări și festivități omagiale dedicate acestui eveniment.
Prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 166 din 29.09.2017 s-a aprobat realizarea Programului cultural „2018
- Centenarul Marii Uniri în Gorj”.
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Autoritatea județeană a organizat, cu sprijinul instituțiilor publice de subordonare județeană şi cu
participarea reprezentanților autorităților locale și ai cultelor religioase, comemorarea evenimentelor de impact
judeţean, culturale, istorice şi ecumenice în cursul anului 2018.
Deasemenea, autoritatea administrativ-teritorială județeană, a susținut cele mai bune performanțe, prin
premierea personalităților care au contribuit la dezvoltarea societății, la promovarea Județului Gorj, atât în țară,
cât și în străinătate și persoanelor care au obținut rezultate de excelență în diverse domenii de activitate.
Programul propriu anual pentru desfășurarea activităților implementate de Consiliul Județean Gorj și
sumele aprobate desfășurării evenimentelor, sunt prezentate în tabelul alăturat:
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.

Ziua internațională a rromilor Târgu-Jiu
Promovarea Județului Gorj ca destinație turistică, la târguri naționale și internaționale de turism
Premii acordate de Consiliul Județean Gorj în cursul anului 2018
Manifestări culturale dedicate ”Centenarului Marea Unire de la 1918”
Ziua mondială a turismului 2018

Suma
-lei2.500
68.000
40.000
19.500
5.000

TOTAL

135.000

PROGRAM/ACTIVITĂȚI/EVENIMENTE

1. Ziua internațională a rromilor Târgu-Jiu:
Prin Referatul numărul nr. 6957 din 25.05.2018, s-a aprobat premierea a cinci elevi din cadrul comunității
rrome, propuși de către Organizația Partida Romilor “Pro-Europa“ Gorj, cu performanțe sportive deosebite, în
cadrul evenimentului socio-cultural: „Contribuția romilor la conservarea și promovarea tradițiilor în cadrul
statului român” organizat cu prilejul ”Zilei internaționale a Rromilor”(5 premii a 500 lei/premiu).
Astfel, suma de 2.500 lei, prevăzută în bugetul propriu al Județului Gorj pe anul 2018, a fost utilizată
integral.
2. Promovarea Județului Gorj ca destinație turistică, la târguri naționale și internaționale de turism
În perioada 15-18 noiembrie 2018 a avut loc desfășurarea celei de-a 40-a ediții a Târgului de Turism al
României, organizat și găzduit de Romexpo, bianual, primăvara și toamna, cu sprijinul Asociației Naționale a
Agențiilor de Turism din România (ANAT), în calitate de partener strategic, al Organizației Patronale a Turismului
Balnear din România (OPTBR), Federației Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR), Asociației Naționale de
Turism Rural, Ecologic și Cultural (ANTREC), precum și al Camerelor de Comerț și Industrie din România.
Materialele de promovare distribuite la târg au fost:
2000 bucăți pix metalic din aluminiu;
2000 bucăți breloc metalic cu desfăcător de sticle;
2000 bucăți brichetă piezo din plastic;
2000 pliante „Descoperă Gorjul”;
500 broșuri „Descoperă Gorjul”.
Din suma de 68.000 lei, prevăzută în bugetul propriu al Județului Gorj pe anul 2018, s-a utilizat suma de 47.181
lei.
3
Premii acordate conform Programului propriu anual pentru desfășurarea activităților implementate
de Consiliul Județean Gorj și sumele alocate ce au fost aprobate în bugetul propriu general al Județului Gorj
necesare desfășurării evenimentelor în cursul anului 2018
a) Concursul „ARTE MICI”
Consiliul Judeţean Gorj, în calitatea sa de susținător al culturii şi valorilor tradiționale, precum și de promotor al
tinerelor talente, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare, a susținut, alături de Asociația pentru Cultură,
Sport și Reprezentare a Polițiștilor de Pretutindeni, organizarea și derularea concursului internațional de
pictură „ARTE MICI”, în scopul promovării imaginii culturale și turistice a județului Gorj.
Suma totală a premiilor a fost de 4.750 lei brut, din care:
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-total premii categoria de vârstă 7- 10 ani – 1.000 lei (4 premii*250 lei/premiu);
-total premii categoria de vârstă 11-14 ani: 3.750 lei ( 15 premii*250 lei/premiu)
b) Acordarea titlului “GORJEANUL ANULUI” şi a distincţiilor conferite unor personalităţi cu merite deosebite
“DIPLOMA DE EXCELENŢĂ”
Comisia consultativă de specialitate, constituită în baza Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr.
85/30.11.2010 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului “Gorjeanul Anului” și a distincțiilor
conferite unor personalități cu merite deosebite, cu completările și modificările ulterioare (Hotărârea Consiliului
Județean Gorj nr. 130 din 18.07.2017), a întocmit procesul verbal nr. 7895 din 14.06.2018 privind aprobarea
atribuirii Titlului “Gorjeanul Anului” Echipei de robotică Technogods a Colegiului Național Ecaterina Teodoroiu
din Târgu Jiu și nominalizarea elevului Popescu Ioan din cadrul Colegiului Național Tudor Vladimirescu din Târgu
Jiu, pentru acordarea distincției “Diplomă de excelență”.
Președintele Consiliului Județean Gorj a acordat în ședința ordinară a Consiliul Județean Gorj din data de
25.06.2018, un premiu cu Titlul “Gorjeanul Anului” pentru anul 2018, în sumă de 5.000 lei brut, Echipei de
robotică Technogods a Colegiului Național Ecaterina Teodoroiu din Târgu Jiu (10 membri) și un premiu în
cuantum de 1.045 lei (brut) cu distincția ”Diplomă de excelență”, elevului Popescu Ioan din cadrul Colegiului
Național Tudor Vladimirescu - Târgu Jiu.
Valoarea totală a premiilor acordate a fost de 6.045 lei brut.
c) Premiu Echipa de Robotică
Având în vedere meritele deosebite înregistrate de membrii Echipei de robotică a Colegiului National
”Ecaterina Teodoroiu” TECHNOGODS și de profesorii coordonatori, s-au acordat premii acestora pentru
recunoașterea valorii internaționale a învățământului gorjean în sumă de 7.090 lei brut.
d) Clubul Sportiv “Pandurii” Târgu-Jiu
Pentru 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 23 de premii astfel:
- Secțiunea atletism feminin:
– Premiul I = 1.500 lei net, respectiv, 1.600 lei brut;
– Premiul II = 1.410 lei net, respectiv, 1.500 lei brut;
– Premiul III = 1.140 lei net, respectiv, 1.200 lei brut;
– Mențiune = 690 lei net, respectiv, 700 lei brut;
- Secțiunea atletism masculin:
- Premiul I = 1.500 lei net, respectiv, 1.600 lei brut;
- Premiul II = 500 lei net, respectiv, 500 lei brut;
- Secțiunea box:
- Premiul I =1410 lei net, respectiv, 1.500 lei brut
- Premiul I =1410 lei net, respectiv, 1.500 lei brut
– Premiul II = 960 lei net, respectiv, 1.000 lei brut
– Premiul III = 400 lei, respectiv, 400 lei brut;
– Premiul III = 400 lei, respectiv, 400 lei brut;
– Mențiune = 300 lei, respectiv, 300 lei brut;
– Mențiune = 300 lei, respectiv, 300 lei brut;
– Mențiune = 300 lei, respectiv, 300 lei brut;
– Mențiune = 300 lei, respectiv, 300 lei brut;
– Mențiune = 300 lei, respectiv, 300 lei brut;
- Secțiunea Lupte:
- Premiul I =1410 lei net, respectiv, 1.500 lei brut;
- Premiul II = 300 lei, respectiv, 300 lei brut;
- Secțiunea Radioamatorism:
- Premiul I = 600 lei net, respectiv, 600 lei brut;
- Premiul I = 600 lei net, respectiv, 600 lei brut;
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- Premiul I = 600 lei net, respectiv, 600 lei brut;
- Premiul II = 500 lei net, respectiv, 500 lei brut;
- Premiul II = 500 lei net, respectiv, 500 lei brut;
Total sume pentru cele 23 de premii = 17.330 lei net, respectiv 18.000 lei brut.
e) Premii Festivalul Național de Folclor și Meșteșuguri Tradiționale “Pe fir de baladă”
Prin Referatul numărul nr. 5709 din 02.05.2018, s-au aprobat și acordat două premii speciale în valoare
cumulată de 1.200 lei, respectiv:
- Premiul special: “Dansuri populare” în sumă de 600 lei;
- Premiul special: “Taraf tradițional” în sumă de 600 lei.
Din suma de 40.000 lei prevăzută în bugetul propriu al Județului Gorj pe anul 2018, s-a cheltuit suma
de 37.085 lei.
4. Manifestări culturale dedicate ”Centenarului Marea Unire de la 1918”
Conform Notei de fundamentare elaborată de domnul Ion Cepoi, Managerul Centrului Județean pentru
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj, înregistrată la Consiliul Județean sub nr. 11.838 din
22.09.2017, Programului cultural „2018 - Centenarul Marii Uniri în Gorj” cuprinde: tabere și expoziții
internaționale de artă plastică, lansări de cărți și albume aniversare, spectacole în aer liber, simpozioane
internaționale și expoziții fotodocumentare, sesiuni internaționale de comunicări și alte evenimente culturalistorice, ateliere informale, la care participă alături de conducerea Consiliului Județean Gorj și alte personalități
din conducerea autorităților administrației publice locale, instituții publice și invitați.
Pentru manifestările organizate de către Consiliul Județean Gorj cu ocazia Zilei Naționale a României
și Centenarul Marii Uniri în Gorj s-au achiziționat:
- patru (4) panouri aniversare dedicate Marii Uniri de la 1918 în valoare de 1.344 lei;
- 200 insigne metalice cu logo-ul Centenarului Marii Uniri în valoare de 9.044 lei;
- 500 bucăți drapele (steaguri) hârtie inscripționate cu tricolorul României, 500 bucăți drapele (steaguri) hârtie,
inscripționate cu logo-ul Centenarului Marii Uniri, 2 bucăți drapele (steaguri) interior personalizate cu stema
județului Gorj, 4 bucăți drapele (steaguri) exterior personalizate cu stema județului Gorj, 2 bucăți portdrapele
pentru drapele interior, în valoare de 3.479 lei;
- 8 coroane de flori naturale și 2 jerbe flori naturale, în valoare de 2.320 lei.
Din suma de 19.500 lei, prevăzută în bugetul propriu al Județului Gorj pe anul 2018, s-a cheltuit suma
de 16.187 lei.
5. Ziua mondială a turismului 27 septembrie 2018
Acțiunea a fost prevăzută prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 15/2018 privind aprobarea
Agendei Culturale a Județului Gorj pentru anul 2018 și a Programului propriu anual pentru desfășurarea
activităților implementate de Consiliul Județean Gorj, în Anexa nr. 2 , la poziția nr. 6 “Ziua mondială a turismului
27 septembrie 2018” cu suma de 5.000 lei.
Pentru marcarea Zilei Mondiale a Turismului și valorificarea potențialului turistic, educativ, istoric și
cultural al județului Gorj, fost tipărită broșura cu titlul ”Descoperă Gorjul” și a un pliant ”Descoperă Gorjul” și au
fost achiziționate pixuri, distribuite gratuit în cadrul evenimentului.
Din suma de 5.000 lei prevăzută în bugetul propriu al Județului Gorj pe anul 2018, s-a utilizat suma de
4.938 lei.
Sintetic, situația se prezintă astfel:

Nr.
crt.

PROGRAME/ACTIVITĂȚI/EVENIMENTE

1.

Ziua internațională a rromilor Târgu-Jiu

2.

Promovarea Județului Gorj ca destinație turistică, la târguri
naționale și internaționale de turism

Suma
abrobată
-lei-

Suma
cheltuită
-lei-

Sumă
rămasă
-lei-

2.500,00

2.500,00

0,00

68.000,00

47.181,00

20.819,00
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Premii acordate de Consiliul Județean Gorj în cursul anului 2018
Manifestări culturale dedicate ”Centenarului Marea Unire de la
1918”
Ziua mondială a turismului 2018
TOTAL
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40.000,00

37.085,00

2.915,00

19.500,00

16.187,00

3.313,00

5.000,00

4.938,00

62,00

107.891,00

27.109,00

135.000,00

 alte cheltuieli – au totalizat, în bugetul iniţial, credite bugetare în valoare de 7.740.000 lei, iar în bugetul
final s-au înregistrat prevederi bugetare în cuantum de 9.100.050 lei, din care s-au efectuat plăţi în sumă
de 8.830.514 lei (97,04%), după cum urmează:

1. 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 2018 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. 26 din 07.03.2018, a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea
a VI-a, nr. 46 din data de 12.03.2018. Suma aprobată pentru anul 2018 a fost de 1.200.000 lei, repartizată astfel:
•Domeniul de activitate sport – suma aprobată 1.100.000 lei, din care:
-Programul "Promovarea sportului de performanță" – suma aprobată 950.000 lei;
- Programul ”Sportul pentru toți" – suma aprobată 150.000 lei.
•Domeniul de activitate cultură – suma aprobată 100.000 lei.
Anunțul de participare a fost publicat în Monitorul Oficial al României Partea a VI-a, nr. 54 din data de
22.03.2018. Pentru domeniul sport au fost depuse 10 proiecte în cadrul sesiunii de selecție. La finalul acesteia
au fost atribuite 9 contracte de finanțare nerambursabilă pentru domeniul sport în valoare totală de 1.100.000
lei, după cum urmează: 1.010.810 lei programul "Promovarea sportului de performanță" și 89.190 lei programul
"Sportul pentru toţi". Anunțul de atribuire a fost publicat în Monitorul Oficial al României Partea a VI-a, nr. 108
din data de 14.06.2018.
Situația beneficiarilor, a proiectelor finanțate și rezultatele contractelor de finanțare nerambursabilă
este prezentată mai jos:

Nr.
crt.
1.
2.

3
4

5
6

7

Domeniul/Subdomeniul: Sport/ Programul "Promovarea sportului de performanță"
Suma
Suma
Număr și dată
acordată prin
decontată
Denumire beneficiar
Titlul proiectului
contract
contract
-lei-leiAsociația Clubul Sportiv ”KICK-BOX IN EXTREMIS!”
6320/14.05.2018
61.519,41
60.475,64
Voicu Dragon
Clubul
Sportiv ”Susținerea fotbalului în
6319/14.05.2018
69.518,03
44.381,87
”INTERNATIONAL
comuna Bălești, Județul
BĂLEȘTI”
Gorj”
Asociația Clubul Sportiv CUPA GORJULUI ”ACASĂ LA
6383/15.05.2018
83.326,00
83.326,00
Autocorex Tg-Jiu
BRÂNCUȘI” RÂNCA 2018
Clubul
Sportiv ”Promovarea handbalului de
6542/17.05.2018
373.428,57 216.466,81
Universitar ”Constantin performanță în județul Gorj”
Brâncuși”
Asociația Club Sportiv ”Creat ca să inspire”
6321/14.05.2018
299.417,08 233.766,43
Târgu Jiu
Clubul Școlar Sportiv ” Susținerea activității de
7667/11.06.2018
63.777,00
57.214,03
Tg-Jiu
performanță
la
nivelul
copiilor și juniorilor la Clubul
Școlar Sportiv Tg-Jiu”
Palatul Copiilor Târgu ”Organizare
Campionat
7703/11.06.2018
59.823,91
59.603,41
Jiu
Balkanic
de
Radiogoniometrie
și

Rezultat
realizat
realizat

realizat
realizat

realizat
realizat

realizat
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participare
Campionat
Mondial
de
Radiogoniometrie”
Total sport/ Programul "Promovarea sportului de performanţă"
1.010.810,00
Domeniul/Subdomeniul: Sport/Programul "Sportul pentru toţi"
Asociația Club Sportiv
”Atragerea și încurajarea
6318/14.05.2018
Infinit 2013 Târgu Jiu
copiilor pentru practicarea
39.240,00
jocului de handbal”
Liceul cu Program
”Susținem performanța
6463/16.05.2018
Sportiv Târgu Jiu
sportivă!”
49.950,00

1

2

Total sport/Programul "Sportul pentru toţi"

89.190,00

755.234,19
36.064,09

-

Realizat

încetat
prin
acordul de
voință al
părților

36.064,09

Pentru domeniul cultură, în condițiile în care a fost depus un singur proiect, autoritatea finanțatoare a
decis să nu mai repete procedura de selecție pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă pentru
activități nonprofit de interes general în domeniul cultură, având în vedere că organizarea de sesiuni pentru
atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă reprezintă o opțiune a autorității finanțatoare, condiționată
de existența sumelor necesare ce se constituie în surse de finanțare efectivă a contractelor și nu o obligație legală
cu titlu de angajament al cărei caracter este neretractabil.
Suma decontată de către Consiliul Județean Gorj, cu această destinație, până la data de 31.12.2018,
a fost în cuantum de 791.298 lei.

2. Finanțarea potrivit Legii nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile, cu modificările și completările
ulterioare, a Asociației Culturale ARMONIA Târgu - Jiu
Asociația Culturală ARMONIA Târgu - Jiu este persoană juridică de drept privat, fără scop lucrativ,
constituită în baza O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare,
act normativ cu caracter general în materia constituirii asociațiilor de drept privat.
Prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 225 din 18.12.2017 s-a aprobat aderarea UAT – Județul
Gorj, prin Consiliul Județean Gorj, la Asociația Culturală ARMONIA Târgu - Jiu, iar prin Sentința civilă nr.
3064/2018, pronunțată de Judecătoria Târgu - Jiu, în dosarul nr. 3654/318/2018, rămasă definitivă, s-a luat act
de această aderare și s-a dispus înscrierea acestei modificări la actul constitutiv al asociației în Registrul
asociațiilor și fundațiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Târgu - Jiu.
Ca urmare a îndeplinirii acestor formalități legale, prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 89 din
25.06.2018 s-a aprobat cuantumul cotizației anuale ce revine UAT – Județul Gorj, prin Consiliul Județean Gorj,
în calitate de membru al Asociației Culturale ARMONIA Târgu - Jiu, în sumă de 50.000 lei, plata sumei urmând
a se efectua din bugetul propriu al Județului Gorj, în temeiul art. 46 din O.G. nr. 26/2000 privind asociațiile și
fundațiile, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia veniturile structurilor asociative provin și din
cotizațiile anuale, plătite de membrii fondatori sau aderenți ai acestora.
În anul 2018, suma decontată, aferentă cotizației anuale acordate Asociației Culturale ARMONIA Tg Jiu, justificată pe baza de documente financiar-contabile din care să rezulte utilizarea acesteia în realizarea
obiectivelor și scopului asociației, a fost de 50.000 lei.

3.

SUME PREVĂZUTE CA SPRIJIN FINANCIAR PENTRU UNITĂŢILE DE CULT PE ANUL 2018

Prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 14 din 16.02.2018, a fost aprobat bugetul propriu general
al Județului Gorj pe anul 2018, în cadrul căruia, la “Capitolul 67.02 – subcapitolul 50 – Alte servicii în domeniile
culturii, recreerii şi religiei”, au fost înscrise credite bugetare în sumă de 150.000 lei, pentru susținerea unităților
de cult, în scopul repartizării ulterioare, prin hotărâre de consiliu judeţean, la solicitarea unității centrale de cult.
La nivelul Unității Administrativ Teritoriale – Județul Gorj, în anul 2018, au fost înregistrate 12 dosare,
depuse de către unitățile de cult de pe teritoriul județului Gorj, prin care s-a solicitat sprijin financiar pentru
construirea de noi biserici, consolidarea și restaurarea celor existente, conservarea picturilor murale etc.

58

Consiliul Județean Gorj

Raportul Președintelui 2018

În vederea respectării 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 şi completările ulterioare, la
nivelul Consiliului Județean Gorj, s-a constituit o comisie în baza Dispoziției Președintelui nr. 277 din 07.06.2018,
pentru analiza dosarelor ce cuprind documentele care au stat la baza cererilor depuse de către unitățile de cult
la registratura instituției.
Unitățile de cult care au depus dosarele privind solicitarea unor forme de sprijin financiar la Consiliul
Județean Gorj în anul 2018, sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Nr.
crt.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Parohia / unitatea de cult

Localitatea

Sume solicitate
conform
devizelor de
Obiectul solicitării cererii
lucrări
- Lei 3048/13.03.2018 187.401,39 leiÎmprejmuire cu gard a Mănăstirii
Numărul și
data cererii
(înregistrată la
C.J. Gorj)

Mănăstirea “Sfântul Ioan GurăComuna Cojani,
de Aur” Cojani
Oraș Târgu
Cărbunești
Parohia Licurici, Biserica cu Comuna Licurici, 3151/14.03.2018
hramul “Nașterea Maicii Sat Frumușei
Domnului”
Parohia Țicleni, Biserica cuOraș Țicleni
3426/20.03.2018
hramul “Sfântul Mare Mucenic
Gheorghe”
Parohia Vladimir, Biserica cu Comuna Vladimir, 3692/26.03.2018
hramul “Cuvioasa Paraschiva” Sat Vladimir
Biserica Spitalului Județean de
Urgență Târgu Jiu cu hramul
“Sfântul
Mare
Mucenic
Gheorghe”
Parohia Cornești, Biserica cu
hramul
“Sfântul
Mare
Mucenic Dimitrie Izvorâtorul
de Mir”
Mănăstirea Polovragi cu
hramul “Adormirea Maicii
Domnului”
Parohia Piscoiu, Biserica cu
Hramul
“Sfântul
Mare
Mucenic Dimitrie”
Parohia Costeni, Biserica
”Sfântul Ierarh Nicolae”

Oraș Târgu Jiu

4325/03.04.2018

Comuna Bălești,
Sat Cornești

4893/17.04.2018

Parohia Bâlteni, Biserica cu
Hramul ”Sfinții Împărați și
Sfântul Vasile”
Parohia Moi, Biserica cu
Hramul “Sfinții Voievozi Mihail
și Gavril”
Parohia Rădinești, Biserica cu
Hramul “Sfântul Ioan
Botezătorul”

95.000,00 leiExecutarea
lucrărilor
de
conservare-restaurare
pictură
murală în tehnică ulei
174.800 leiExecutarea
lucrărilor
de
conservare-restaurare
pictură
murală în tehnică frescă
1.122.288 leiContinuare
lucrări
de
conservare/restaurare
pictură
murală interior și exterior
124.369,03 leiReparații curente la biserică:
placare scară exterioară, înlocuire
ușă principală, reparații tencuială
și zugraveli exterioare
81.204,35 leiRealizare pictură interioară,
exterioară și catapeteasmă în
tehnică “a fresco”

Comuna Polovragi 5505/26.04.2018 2.574.295,49 leiConstrucții
Mănăstire

și

reparații

Comuna Stejari,
Sat Piscoiu

6775/23.05.2018

40.000,00 leiContinuare lucrări de pictură în
altar și cupolă

Orașul Tismana,
Sat Costeni

7075/30.05.2018

Comuna Bâlteni,
Sat Bâlteni

7325/05.06.2018

57853,53 leiReparații instalație electrică,
lucrări de consolidare și
reparații biserică
22.030,00 lei Întocmire documentație tehnică
privind
restaurarea
bisericii
monument istoric
80.124,65 lei Continuare lucrări acoperire
biserică cu tablă

Comuna
Sat Moi

Bâlteni,7341/05.06.201
8

Comuna
Dănciulești,
Sat Rădinești,

7878/14.06.2018

29.925,89 lei Schimbare instalație electrică și
montaj instalație climaterică în
interiorul bisericii

Comisia stabilită în baza Dispoziției Președintelui nr. 277 din 07.06.2018, a întocmit procesul verbal de
analiză a documentelor care au stat la baza cererilor formulate de către reprezentanții unităților de cult din
județul Gorj, nr. 8065 din 18.06.2018, constatând că un număr de 11 dosare din 12 depuse, au îndeplinit
condițiile impuse de art. 14, alin. (1) din Normele metodologice invocate mai sus.
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În vederea repartizării pe unități de cult a sumei de 150.000 lei, prevăzută cu această destinație în
bugetul propriu general al Județului Gorj pentru anul 2018, Consiliul Județean Gorj a transmis Mitropoliei
Olteniei, prin adresa nr. 8086 din 18.06.2018, situaţia cu solicitările unităților de cult din județul Gorj înregistrate
la sediul instituției, care au îndeplinit condițiile prevăzute de legislația în vigoare, în vederea emiterii propunerii
de repartizare a sprijinului financiar unităţilor de cult.
Astfel, prin adresa nr. 1654 din 21.06.2018, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 8312 din
21.06.2018, Mitropolia Olteniei a transmis lista cu modul de repartizare a sumei de 150.000 lei pentru două
unități de cult din cele 11 propuse, pentru a primi sprijin financiar în anul 2018 din partea Consiliului Județean
Gorj, respectiv, 100.000 lei pentru Mănăstirea “Sfântul Ioan Gură de Aur” Cojani și 50.000 lei pentru Parohia
Moi, Biserica cu Hramul “Sfinții Voievozi Mihail și Gavril”. 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 Consiliului Județean Gorj nr. 97 din 25.06.2018, s-a aprobat repartizarea pe unităţi de
cult a sumei de 150.000 lei, conform tabelului de mai jos:
Suma
aprobată
- lei 1 Mănăstirea “Sfântul Ioan Gură de Aur”Comuna Cojani,
100.00,00
Cojani
Oraș Târgu-Cărbunești
lei
2 Parohia Moi, Biserica cu Hramul “Sfinții Comuna Bâlteni, Sat Moi 50.00,00
Voievozi Mihail și Gavril”
lei

Nr.
Crt.

Parohia/unitatea de cult

Localitatea

Obiectul solicitării cererii
Împrejmuire cu gard a
Mănăstirii
Continuare lucrări acoperire
biserică cu tablă

S-a transmis Secretariatului de Stat pentru Culte, prin adresa nr. 9046 din 05.07.2019, hotărârea nr. 97
din 25.06.2018 privind aprobarea repartizării pe unităţi de cult a sumei de 150.000 lei prevăzute cu această
destinație în bugetul propriu general al Județului Gorj pentru anul 2018.
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”.
În urma analizei rapoartelor de justificare pentru sumele primite ca sprijin financiar, însoțite de
documentele justificative înaintate de unitățile de cult cărora le-a fost acordat sprijin financiar nerambursabil
privind utilizarea sumelor primite, comisia constituită prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Gorj a
întocmit procesul verbal de analiză nr. 17790 din 28.12.2018.
Suma decontată de către Consiliul Județean Gorj, cu această destinație, până la data de 31.12.2018, a
fost în cuantum de 150.000 lei.
3. TRANSFERURI - reprezentând contribuţii pentru susţinerea cheltuielilor privind salarizarea
personalului neclerical, pentru un număr de 354 posturi, repartizate Judeţului Gorj prin Legea bugetului de stat
pe anul 2018, plăţile efectuate fiind în sumă de 7.828.981 lei, finanţate din sume defalcate din taxa pe valoarea
adăugată.
4. ACŢIUNI CU CARACTER ŞTIINŢIFIC ŞI SOCIAL – CULTURAL
Plățile efectuate în acest scop au cumulat valoarea de 10.235 lei, față de prevederile bugetare în sumă
de 15.000 lei (68,23%).
 proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 – au fost
aprobate prevederi bugetare în sumă de 556.580 lei, aferente proiectului „Conservarea, restaurarea și
valorificarea turistică și culturală a Casei memoriale Iosif Keber”, Cod SMIS 116188
Bugetul total al proiectului ”Conservarea, restaurarea și valorificarea turistică și culturală a casei
memoriale Iosif Keber” este de 2.168.750,91 lei, respectiv:
- 1.738.303,23 lei finanțare nerambursabilă;
- 430.447,68 lei contribuție proprie a U.A.T. – Județul Gorj, din care:
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 394.972,10 lei - contribuția U.A.T - Județul Gorj la cheltuieli neeligibile;
 35.475,58 lei - contribuția U.A.T. - Județul Gorj la cheltuieli eligibile (reprezentând 2%).
Pe parcursul anului 2018 nu au fost înregistrate plăți.
 cheltuieli de capital, respectiv activele nefinanciare – au fost aprobate în bugetul iniţial în cuantum de
1.775.650 lei, prevederile bugetare cumulând în bugetul final suma de 1.885.650 lei, plăţile efectuate
însumând 915.383 lei (48,55%)
Plățile efectuate în anul 2018 au fost aferente obiectivului de investiții ,,Extindere prin mansardare și
înlocuire tâmplărie din lemn la Biblioteca Județeană ,,Christian Tell”, demarat în anul 2017, reprezentând
contravaloare lucrări parțiale, asistență tehnică prin diriginte de șantier, respectiv taxe, avize și cote legale,
lucrările urmând a fi finalizate în cursul anului 2019.
Datorită faptului că în ultimii ani, cerințele privind oferirea de servicii culturale au crescut, s-a impus
identificarea unor soluții privind crearea unor noi spații în cadrul Bibliotecii Județene ,,Christian Tell”.
Astfel, a apărut ca o necesitate minimală mansardarea actualului imobil, dându-se posibilitatea
suplimentării spațiilor pentru depozitare, studiu, cât și pentru satisfacerea unor funcțiuni noi, cum ar fi
biblionetul.
PONDEREA CHELTUIELILOR EFECTUATE LA
CAP. 67.02 „Cultură, recreere şi religie”,
ÎN TOTALUL BUGETULUI REALIZAT PE ANUL 2018 -lei

969.004; 3,95%
231.679; 0,95%

2.442.383; 9,96%
cheltuieli de personal

-6.370; 0,03%

1.075.155; 4,39%
bunuri şi servicii
transferuri între unităţi ale
administraţiei publice
alte cheltuieli

8.830.514; 36,02%
10.957.108; 44,70%

proiecte cu finantare din fonduri
externe neramburesabile
cheltuieli de capital
sume recuperate din anii precedenți

În totalul cheltuielilor efectuate în cadrul acestui capitol bugetar, subvenţiile acordate instituţiilor
publice de cultură autofinanţate deţin o pondere de 44,70%, transferurile pentru salarizarea personalului
neclerical, pentru asociaţii şi fundaţii şi pentru susţinerea cultelor reprezintă o pondere de 36,02%, cheltuielile
de personal ocupă o pondere de 9,96%, iar cheltuielile cu bunuri şi servicii cumulează o pondere de 4,39%.
Ponderea acestui capitol bugetar în totalul cheltuielilor bugetare efectuate este de 10,32%.
Cap. 68.02 „Asistenţă socială”
- credite bugetare iniţiale – 120.454.610 lei, din care: cheltuielile secţiunii de funcţionare cumulează suma
de 119.603.510 lei (99,29%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează suma de 851.100 lei (0,71%);
- credite bugetare definitive – 138.062.980 lei, din care: cheltuielile secţiunii de funcţionare cumulează
suma de 137.211.880 lei (99,38%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează suma de 851.100 lei (0,62%);
- plăţi efectuate – 135.095.819 lei, din care: aferente cheltuielilor secţiunii de funcţionare în sumă de
134.809.779 lei (99,98%) şi cele aferente cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în sumă de 286.040 lei (0,22%).
Cheltuielile prevăzute în cadrul acestui capitol bugetar au ca scop finanţarea serviciilor de asistenţă
socială acordate prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj, către beneficiari
persoane instituţionalizate şi neinstituţionalizate.
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În cursul anului 2018, D.G.A.S.P.C. Gorj şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu prevederile
strategiilor naţionale în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei drepturilor copilului şi a Strategiei judeţene în
domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului pentru perioada 2014-2020, a Planului operaţional pentru
implementarea Strategiei naţionale pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului 2014-2020, precum și a
Planului de dezvoltare şi diversificare a serviciilor sociale pe anul 2018.
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj realizează şi asigură, la nivel judeţean,
aplicarea măsurilor, politicilor şi strategiilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei,
persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror alte persoane aflate
la nevoie, activităţile derulate în acest sens putând fi structurate pe trei componente:
I.
Protecţia şi promovarea drepturilor copilului;
II. Protecţia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor adulte cu handicap;
III. Activităţi de ordin administrativ, financiar, logistică şi control.
În cursul anului 2018, D.G.A.S.P.C. Gorj, a licenţiat o casă în municipiul Tg - Jiu, cu o capacitate de 12
locuri, în ea înfiinţându-se serviciul social “Casa de tip familial pentru copilul separat temporar sau definitiv de
părinţii săi Petreşti”, din cadrul Complexului de servicii comunitare pentru copilul în dificultate Tg – Jiu. De acest
serviciu social beneficiază un număr de 12 copii aflaţi cu măsura de protecţie specială - plasament.
Pentru perioada 01.01.2018 - 31.12.2018, situaţia statistică a copiilor din complexurile rezidenţiale şi
evoluţia acestora se prezintă după cum urmează:
Având în vedere apelul de proiecte Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2018-2020, Axa
prioritară 4 – incluziunea socială şi combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 9, Obiectiv specific 4.14, Creşterea
numărului de asistenţi maternali şi sociali la nivelul comunităţii, ghidul solicitantului – condiţii specifice
„Reducerea numărului de copii şi tineri plasaţi în instituţii, prin consolidarea reţelei de asistenţi maternali”, s-a
încheiat Acordul de parteneriat nr. 21989/01.11.2018 între Beneficiar (A.N.P.D.C.A.) şi Partener nr. 33
(D.G.A.S.P.C. Gorj) prin care instituţia a dezvoltat prin intermediul proiectului, reţeaua de asistenţi maternali
profesionişti de la nivelul D.G.A.S.P.C. Gorj, precum şi derularea de activităţi ce privesc dezvoltarea de
instrumente, proceduri, mecanisme noi de formare profesională, îmbunătăţirea nivelului de competenţe al
acestora. Obiectul parteneriatului este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, contribuţia financiară proprie
fiecărei părţi la bugetul proiectului.
În data de 08.11.2018 s-a semnat contractul de finanţare pentru proiectul TEAM – UP: Progres în
calitatea îngrijirii alternativea copiilor”, cod 127169 depus de către A.N.P.D.C.A. în parteneriat cu cele 47 de
D.G.A.S.P.C. – uri în cadrul apelului non - competitiv „Reducerea numărului de copii şi tineri plasaţi în instituţii, prin
consolidarea reţelei de asistenţi maternali”. Prin proiect se estimează a se rambursa sumele financiare cheltuite cu plata
salariilor asistenților maternali profesioniști pentru perioada 2014-2018 (pentru aproximativ 146 asistenţi maternali),
precum şi decontarea prin proiect, a salariilor asistenților maternali profesioniști, pe care D.G.A.S..P.C Gorj estimează să-i
angajeze, în număr de 10 persoane/an, pe perioada 2019-2023, în total 50 de asistenți maternali profesioniști. Durata
contractului este de 10 ani, valoarea contractului pentru D.G.A.S.P.C. Gorj este de 28.694.448,08 lei, iar
contribuţia Consiliului Judeţean este de 2%, respectiv în valoare de 573.895,08 lei.
Bugetul instituţiei a fost structurat pe trei subcapitole bugetare, după cum urmează:
„Asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi” (cod 68.02.05);
„Asistenţă socială pentru familie şi copii” (cod 68.02.06);
- „Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale” (cod 68.02.50).
În temeiul prevederilor legale în vigoare privind fundamentarea și elaborarea bugetului pe anul 2018,
precum și în baza situației privind asigurarea serviciilor sociale și a numărului de beneficiari, în conformitate cu
prevederile Hotărârii de Guvern nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale și
a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere
datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale, sumele utilizate în
exercițiul bugetar al anului 2018 la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj,
au cumulat valoarea de 135.095.819 lei.
Prin legea bugetului de stat, în anul 2018, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj
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i-au fost alocate fonduri în valoare de 24.912.000 lei, reprezentând sume defalcate din taxa pe valoarea
adăugată, din care suma de 13.286.000 lei – pentru susținerea sistemului de asistență socială pentru familie și
copil și suma de 11.626.000 lei – pentru susținerea sistemului de asistență socială în caz de invaliditate.
Pe parcursul anului 2018 au fost alocate din fondul de rezerva la dispoziția Guvernului prevăzut în anul
2018, sume pentru echilibrarea bugetelor locale în valoare de 13.862.000 lei, pentru susținerea sistemului de
protecție a copilului și a centrelor de asistența socială a persoanelor cu handicap, astfel:
- Hotărărea de Guvern nr. 758/2018 – 5.781.000 lei, din care 3.056.000 lei pentru susținerea
sistemului de protecție a copilului, respectiv 2.725.000 pentru susținerea centrelor de asistență
socială a persoanelor cu handicap;
- Hotărărea de Guvern nr. 848/2018 – 2.303.000 lei, din care 875.000 lei pentru susținerea sistemului
de protecție a copilului, respectiv 1.428.000 pentru susținerea centrelor de asistență socială a
persoanelor cu handicap;
- Hotărărea de Guvern nr. 948/2018 - – 5.778.000 lei pentru susținerea sistemului de protecție a
copilului precum și a centrelor de asistență socială a persoanelor cu handicap.
Totodată, sumele alocate asistenței sociale din bugetul de stat, reprezentând subvenții pentru finanțarea
drepturilor persoanelor cu handicap, au fost în bugetul inițial în sumă de 66.679.000 lei iar în bugetul definitiv în
sumă de 66.432.000 lei, din care au fost efectuate plăți în valoare de 66.395.708 lei (99,95%).
Astfel, Consiliul Județean Gorj a alocat, în completarea sumelor provenite de la bugetul de stat, resurse
financiare proprii, plățile efectuate în anul 2018 la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului
Gorj, prezentate pe surse de finanțare, fiind redate în tabelul următor:
- lei Denumire

Total, din
care
Cheltuieli
de
personal
Bunuri și
servicii
Asistenta
socială
Alte
cheltuieli
Cheltuieli
de capital
Plati
efectuate
in anii
precedenti

Plăți
efectuate

135.095.819

Din care, pe surse de proveniență:
Sume defalcate din
Subvenții de la
Sume alocate din
TVA pentru
bugetul de stat
bugetul propriu al
finantarea
Județului Gorj
cheltuielilor
descentralizate la
nivelul județului
Valoare
%
Valoare
%
Valoare
%
24.912.000
66.395.708
31.181.160,2

59.201.674

19.362.628

32,7
1

29.180.041

9.101.035

5.549.372

60,9
8

Sume pentru
echilibrarea
bugetelor locale

%

49,29

Valoare
12.606.950,
8
10.659.005

1.633.889,2

17,95

1.917.773,8

21,07

337.592

307.420

91,06

30.172

8,94

286.040

286.040

100

-226.230

-226.230

66.395.708

66.395.708

18,00

100

Analizând cheltuielile efectuate, pe titluri de cheltuieli, se constată următoarele:
 Cheltuieli de personal – prevăzute în bugetul inițial în sumă de 44.336.510 lei, atingând în bugetul final
valoarea de 59.376.510 lei, au înregistrat plăți în sumă de 59.201.674 lei (99,71%), necesare pentru
asigurarea drepturilor salariale și a contribuțiilor aferente posturilor ocupate în anul 2018 (1266 posturi),
inclusiv indemnizațiile de delegare pentru deplasări precum și plata voucherelor de vacanță conform
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legislației în vigoare.
Cheltuielile de personal au fost efectuate având în vedere dispozițiile emise de Serviciul resurse umane,
salarizare şi pentru funcţia publică, ca urmare a aplicării:
- Legii nr. 153/2017, lege cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările
şi completările ulterioare;
- Hotărârii nr. 228/28.12.2017 a Consiliului Judeţean Gorj pentru modificarea Hotărârii Consiliului
Judeţean Gorj nr. 137/31.07.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul
contractual din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie” din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean
Gorj şi instituţiile /serviciile din subordine.
- Hotărârea de Guvern nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în
plată:
- Hotărârea de Guvern nr. 569/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea locurilor de
muncă, a categoriilor de personal, mărimea concretă a sporurilor pentru condiţii de muncă, precum şi condiţiile
de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare „Administraţie” din administraţia publică
locală.
- Hotărârea nr. 106/24.07.2018 a Consiliului Judeţean Gorj pentru aprobarea Organigramei, Statului de
funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Gorj, precum şi a capacităţilor de furnizare a serviciilor sociale.
 Cheltuieli cu bunuri si servicii – au cumulat în bugetul inițial valoarea de 8.228.000 lei, în bugetul definitiv
înregistrând suma de 11.238.600 lei, plățile efectuate fiind în suma de 9.101.035 lei (80,98%), din care
ponderea cea mai mare o dețin după cum urmează:
- hrana pentru beneficiarii din centrele rezidenţiale
- 3.271.420 lei (35,95%);
- încălzit, iluminat, forţă motrică
- 1.559.587 lei (17,14 %) ;
- alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare - 1.037.443 lei (11,40%);
- alte cheltuieli cu bunuri și servicii (înzestrări la ieşirea din sistem şi sume de bani pentru nevoi
personale)
- 609.369 lei (6,70%)
- medicamente şi materiale sanitare
- 158.920 lei (1,75%) ;
- deplasări (decontarea transportului salariaților din cadrul D.G.A.S.P.C. Gorj care însoțesc beneficiarii
internați în spitalele din țară cât și pentru plata transportului asistentelor maternale profesioniste ce insoțesc
copiii aflați în plasament la centrele de recuperare) -39.535 lei (0,43%)
- pregătire profesională
- 83.037 lei (0,91%).
Pentru respectarea standardelor minime obligatorii, 312 salariaţi au participat la cursul „ Metode şi tehnici
de lucru cu beneficiarii în situaţie de criză, care prezintă tulburări de comportament, delincvenţi, consumatori de substanţe
interzise, prostituţie” şi 45 salariaţi au participat la cursul „Prim ajutor”. La cursul „Managementul serviciilor sociale”
au participat 13 salariaţi care ocupă funcţii contractuale de conducere. Perfecţionarea profesională a
funcţionarilor publici pe parcursul anului trecut, s-a concretizat într-un număr de 8 funcţionari publici (2 de
conducere şi 6 de execuţie) care au participat la programe de formare profesională urmate în interesul instituţiei
publice, altele decât cele prevăzute în planul anual de perfecţionare.
Pe parcursul anului 2018, au fost efectuate lucrări de reparații curente în sumă 12.536 lei la canalizarea
subterană ce se află pe axa drumului de servitute ce face legătura între strada Siretului și intrarea principală a
pavilionului C1, la sediul DGASPC Gorj din str. Siretului.
De asemenea, au fost efectuate cheltuieli pentru procurarea de obiecte de inventar în valoare de
760.967 lei, detaliate astfel:
- echipament, cazarmament beneficiari
- 283.466 lei;
- lenjerie și accesorii de pat
- 125.270 lei;
- alte obiecte de inventar (calculatoare, imprimante multifuncționale, televizoare, frigidere, scaune
necesare pentru înlocuirea celor existente în sala de mese a CRRNA Bâlteni, 2 spălătoare inox la Complexul de
Ingrijire și Asistență Suseni, aparatură medicală la Centrul de Recuperare și Reabilitare Tg - Cărbunești, 16 paturi
medicale cu suport de perfuzie la Complexul de Ingrijire și Asistență Suseni - 352.231 lei.
 Cheltuieli cu “asistența socială” – acordate conform prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, suma repartizată din bugetul de stat prin Ministerul
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Muncii, Familiei și Justiției Sociale a fost inițial de 66.679.000 lei, atingând în bugetul final suma de
66.432.000 lei, din care plățile alocate au fost de 66.395.708 lei (99,95%), din care:
- 65.261.760 lei pentru plata prestaţiilor sociale a persoanelor cu handicap neinstituţionalizaţi îngrijiţi la
domiciliu, conform art. 58 „prestații sociale” din Legea nr. 448/2006, republicată;
- 20.800 lei pentru plata dobânzii la creditele auto pentru persoanele cu handicap beneficiare de prevederile
art. 27 din Legea nr. 448/2006 republicată, pentru un număr de 23 beneficiari;
- 1.113.148 lei pentru plata facturilor emise de societățile de transport, în vederea asigurării gratuite a
transportului interurban pentru persoanele cu handicap şi însoţitorilor acestora, conform prevederilor art. 24
din Legea nr. 448/2006, republicată.
În perioada 01.01.2018 - 31.12.2018, biroul de evidenţă prestaţii sociale pentru persoane cu handicap a
întocmit documentaţia conform Legii nr. 448/2006 pentru plata prestaţiilor sociale pentru un număr de 12.765
persoane cu handicap, după cum urmează :
1. Copii beneficiari de bugetul complementar conform art. 58, alin. (4):
-copii gradul I - 646;
-copii gradul II - 159;
- copii gradul III - 197.
2. Adulţii fără venit beneficiari de prestaţii sociale conform art. 58, alin. (4) din Legea nr. 448/2006, sub
formă de indemnizaţie de persoană cu handicap şi buget complementar:
-adulţi gradul I - 1337 persoane;
- adulţi gradul II - 2482 persoane;
-adulţi gradul III -187 persoane.
3. Persoane încadrate în muncă beneficiare de prestaţii sociale conform art. 58 alin. (4) din Legea nr.
448/2006, sub formă de indemnizaţie de persoană cu handicap şi buget complementar:
- salariaţi gradul I - 72 persoane;
- salariaţi gradul II - 390 persoane;
-salariaţi gradul III - 47 persoane.
4. Pensionari beneficiari de prestaţii sociale conform art. 58 alin. (4) din Legea nr. 448/2006, sub formă
de indemnizaţie de persoană cu handicap şi buget complementar:
- pensionari gradul I – 3471 persoane;
- pensionari gradul II - 3420 persoane;
- pensionari gradul III - 368 persoane.
S-au îregistrat un număr de 1447 cazuri noi persoane care beneficiază de prevederile Legii nr. 448/2006.
 Alte cheltuieli - au cumulat în bugetul inițial valoarea de 360.000 lei, în bugetul definitiv înregistrând suma
de 391.000 lei, plățile efectuate fiind în suma de 337.592 lei (86,34%)
Conform Ordonanței de Urgență nr. 60/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006
privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, începand cu data de 1 septembrie 2017,
autoritățile și instituțiile publice, care nu angajează persoane cu handicap, plătesc lunar către bugetul de stat o
sumă reprezentând salariul de bază minim brut pe țară garantat în plata înmulțit cu numărul de locuri de muncă
în care nu au angajat persoane cu handicap.
 Cheltuieli de capital – au cumulat în bugetul inițial și final suma de 851.100 lei, plățile fiind în sumă de
286.040 lei (33,61%), după cum urmează:
1. Complexul de Servicii Comunitare pentru Copilul în Dificultate Tg – Cărbunești
-Punere în funcțiune generator de curent cu automatizare trifazic - 25.347 lei.
2. Complexul de Îngrijire și Asistență Dobrița
- Achiziție pat electric cu saltea – 4.760 lei;
- Execuţie şi punere în funcţiune staţie de epurare apă menajeră – 88.598 lei.
3. Complexul de Servicii Comunitare pentru Copilul în Dificultate Novaci
- Achiziționare fosă septică – 4.997 lei;
- Proiectare, execuție și montare scară exterioară – 31.640 lei
4. Centrul de Recuperare si Reabilitare Tg - Cărbunești
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Achiziționare boiler 3000 litri – 25.499 lei;
Achiziționare pompă submersibilă – 10.413 lei;
Complexul de Îngrijire și Asistență Suseni
Realizarea unui studiu hidrogeologic pentru forare puţ de mare adâncime – 3.570 lei;
Complexul de Servicii Alternative pentru Protecția Rezidențială Tg – Jiu
Proiectare, execuție și montare scară exterioară – 51.209 lei;
Proiectare, execuție gard de protecţie a faţadelor anvelopate – 9.710 lei;
Punere în funcțiune generator de curent cu automatizare monofazic – 25.347 lei.
Complexul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Adulți Bâlteni
Achiziție sterilizator de tip etuvă 120 litri – 4.950 lei.
Sumele recuperate, aferente cheltuielilor efectuate în anii precedenţi, evidenţiate în cadrul titlului
„plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent” (cu semnul minus) au fost în cuantum de 226.230
lei.
PONDEREA CHELTUIELILOR EFECTUATE ÎN CADRUL 68.02
,,ASITENŢĂ SOCIALĂ'' ÎN TOTALUL BUGETULUI REALIZAT PE ANUL 2018- lei
286.040;
0,21%
337.592;
0,25%

-226.230 ;
-0,17%

59.201.674;
43,68%
cheltuieli de personal
bunuri şi servicii

66.395.708;
48,98%

asistenţă socială
alte cheltuieli
cheltuieli de capital

9.101.035,00; 6,71%

sume recuperate din anii precedenți

În totalul cheltuielilor efectuate din bugetul local pe anul 2018, acest capitol bugetar deţine o pondere
semnificativă de 56,92%.
În cadrul execuţiei bugetare, în totalul cheltuielilor efectuate în cadrul acestui capitol bugetar,
cheltuielile cu asistența socială cumulează ponderea majoritară de 48,98%, urmate de cheltuielile de personal
– 43,68%, cheltuielile privind bunuri și servicii ce dețin o pondere de 6,71%, alte cheltuieli-0,25% și cheltuielile
de capital – 0,21 %.
Cap. 70.02 „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică”
- credite bugetare iniţiale – 2.632.100 lei, din care: cheltuielile secţiunii de funcţionare cumulează
suma de 2.627.100 lei (99,81%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează suma de 5.000 lei (0,19%);
- credite bugetare definitive – 2.341.050 lei, din care: cheltuielile secţiunii de funcţionare cumulează
suma de 2.336.050 lei (99,78%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează suma de 5.000 lei (0,22%);
- plăţi efectuate – 2.152.354 lei, din care: aferente cheltuielilor secţiunii de funcţionare în sumă de
2.147.354 lei (99,76%) şi aferente cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în sumă de 5.000 lei (0,24%).
În cadrul acestui capitol bugetar, s-a finanţat activitatea Serviciului Public Judeţean Salvamont Gorj,
precum şi acţiuni ale Consiliului Judeţean Gorj privind servicii şi dezvoltare publică.
Pe instituţii publice, respectiv pe naturi de cheltuieli, plăţile efectuate se defalcă astfel:
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1. Analiza activităţii desfăşurată de către Serviciul Public Judeţean Salvamont Gorj
În anul 2018, Serviciului Public Judeţean Salvamont Gorj i-au fost alocate, de către Consiliul Judeţean
Gorj, în bugetul iniţial credite în valoare de 2.175.000 lei, în bugetul definitiv înregistrând suma de 1.823.950
lei, din care s-au efectuat plăți în sumă de 1.814.287 (99,47%).
Pe titluri de cheltuieli, execuţia bugetară se prezintă astfel:

Cheltuieli de personal – prevăzute în bugetul inițial în sumă de 1.700.000 lei, atingând în bugetul final,
prin rectificări bugetare, valoarea de 1.350.050 lei, au înregistrat plăți în sumă de 1.344.671 lei (99,60%),
reprezintă cheltuielile salariale pentru cei 23 de angajaţi permanenţi, precum şi contribuţiile de asigurări sociale
de stat, şomaj, sănătate, concedii şi asigurări pentru accidente de muncă, inclusiv indemnizațiile de delegare.
 Cheltuieli cu bunuri si servicii – prevăzute în bugetul inițial și final valoarea de 470.000 lei, plățile efectuate
fiind în suma de 465.710 lei (99,09%), au fost destinate plății utilităților, respectiv pentru încălzit, iluminat,
apă, canal, comunicaţii telefonie şi radiocomunicaţii (pentru sediul central din Târgu-Jiu şi Baza de salvare
montană Rânca), cheltuieli cu materiale consumabile și obiecte de inventar, cheltuieli cu carburantul necesar
funcționării autovehiculelor din dotare, reparații și revizii auto, asigurări auto, hrana pentru oameni în cadrul
acţiunilor de pregătire profesională şi salvare montană, medicamente şi materiale sanitare, prime de
asigurare non-viață, precum și alte cheltuieli specifice activității de organizare și salvare montană, precum și
pentru întreținerea bazelor de salvamont aflate în administrare și dispuse pe teritoriul județului Gorj.
 Active nefinaciare - suma de 5.000 lei, alocată pentru cheltuieli de capital, a fost utilizată pentru
achiziţionarea de echipamente specifice activităţii de salvare montană şi speologică, respectiv troliu
portabil, prin care a fost asigurată o mai bună intervenție în desfășurarea activității de salvare montană,
respectiv recuperarea salvatorului și accidentatului din abrupt.
Din punct de vedere al activităţii specifice instituţiei, s-a constatat necesitatea creşterii continue a
activităţii de patrulare/prevenire şi salvare, datorată creşterii exponenţiale a numărului de turişti din zona
montană a judeţului nostru, acesta fiind un răspuns pozitiv la acţiunile de promovare a potenţialului turistic al
judeţului Gorj.
În anul 2018, salvamontiștii gorjeni, au fost solicitați să intervină la un număr de 226 evenimente, în care
au fost salvate 263 persoane, 220 dintre acestea având loc în zona montană a județului Gorj. Din numărul total
de intervenții, pentru acordarea primului ajutor și transportul în zona montană, 53 de cazuri au fost predate, de
către echipele de salvamontiști, ambulanțelor SAJ sau SMURD.
De asemenea, în vederea pregătirii specifice a salvatorilor montani, au fost alocate fonduri pentru
participarea la școlile naționale de pregătire salvamont, cursuri de salvare cu elicopterul, stagiul anual de
reatestare a echipajului canin de intervenție la avalanșă, precum și cursul de specializare, organizat de către
Comitetul Internațional de Salvare Montană, în Italia.
Fondurile alocate Serviciului Public Judeţean Salvamont Gorj în anul 2018 au permis desfăşurarea
activităţii în bune condiţii, reuşindu-se acoperirea integrală a principalelor necesităţi financiare ale activităţii de
salvare montană şi salvare speologică.
Sumele recuperate, aferente cheltuielilor efectuate în anii precedenţi, evidenţiate în cadrul titlului
„plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent” (cu semnul minus) au fost în cuantum de 1.094
lei.
2. Analiza activităţii Consiliului Judeţean Gorj, reflectată în cadrul capitolului bugetar 70.02 „Locuinţe,
servicii şi dezvoltare publică”
Consiliul Judeţean Gorj a programat, în cadrul secțiunii de funcționare, la titlul II Bunuri si servicii, în
bugetul iniţial credite în valoare de 457.100 lei, în bugetul definitiv cumulând suma de 517.100, înregistrânduse plăţi în cuantum de 338.067 lei (65,38%), necesare pentru plata lucrărilor curente privind realizarea dren
Post Salvamont Tismana, precum și pentru achitarea unor tarife de monitorizare a autorizaţiei deţinute de
autoritatea de autorizare pentru serviciile de transport public, tipărirea licenţelor de traseu pentru curse
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speciale, pentru evaluarea unor construcţii din domeniul public al Județului Gorj şi elaborare documentaţii
cadastrale.
PONDEREA CHELTUIELILOR EFECTUATE LA CAP. 70.02
"LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ",
ÎN TOTALUL BUGETULUI REALIZAT PE ANUL 2018 - lei

5.000; 0,23%
-1.094; -0,05%

cheltuieli de personal

803.777; 37,31%
bunuri şi servicii

1.344.671; 62,41%

cheltuieli de capital
sume recuperate din anii precedenți

În cadrul execuţiei bugetare, în totalul cheltuielilor bugetului local, cheltuielile efectuate în cadrul
capitolului bugetar 70.02 „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică” deţin o pondere de 0,91%, iar în totalul
acestui capitol, cheltuielile de personal dețin o pondere de 62,41%, cheltuielile privind bunuri şi servicii 37,31%
şi cheltuielile de capital – 0,23%.
Cap. 74.02 „Protecţia mediului”
Prin bugetul propriu al Județului Gorj pe anul 2018, s-au alocat credite bugetare și s-au efectuat plăți în cadrul
acestui capitol bugetar, după cum urmează:
- credite bugetare iniţiale – 1.316.000 lei, din care: cheltuielile secţiunii de funcţionare cumulează suma
de 1.307.000 lei (99,31%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează suma de 9.000 lei (0,69%);
- credite bugetare definitive – 1.286.000 lei, din care: cheltuielile secţiunii de funcţionare cumulează suma
de 1.277.000 lei (99,30%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează suma de 9.000 lei (0,70%);
- plăţi efectuate – 1.245.109 lei, aferente în totalitate cheltuielilor secţiunii de funcţionare.
În cadrul acestui capitol bugetar, s-au finanţat activitatea Serviciului Judeţean de Gestionare a
Deşeurilor şi a Activităţilor de Salubrizare Gorj, precum şi acţiuni ale Consiliului Judeţean Gorj în domeniul
protecției mediului.
Pe instituţii publice, respectiv pe naturi de cheltuieli, plăţile efectuate se defalcă astfel:
1.

Analiza activităţii desfăşurată de către ,,Serviciului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor şi a
Activităţilor de Salubrizare Gorj”

Serviciul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor şi a Activităţilor de Salubrizare Gorj este un serviciu public de
interes judeţean, cu personalitate juridică, constituit în data de 01.05.2007, în temeiul prevederilor Legii nr.
215/2011 privind administraţia publică locală, O.U.G. nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, Legea nr. 211/2011
privind regimul deşeurilor şi a O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu modificările
și completările ulterioare.
Serviciul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor şi a Activităţilor de Salubrizare Gorj, a fost desemnat, să
coordoneze şi să monitorizeze, punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă
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a deşeurilor în cadrul instituţiilor la nivelul Consiliului Judeţean Gorj, a instituţiilor publice şi societăţilor
comerciale din subordine.
În anul 2018, Serviciului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor şi a Activităţilor de Salubrizare Gorj i-au fost alocate,
de către Consiliul Judeţean Gorj, în bugetul iniţial credite în valoare de 1.307.000 lei, în bugetul definitiv
înregistrând suma de 1.277.000 lei, plățile efectuate fiind în sumă de 1.245.109 lei (97,50%):
Pe titluri de cheltuieli, execuţia se prezintă astfel:
 cheltuieli de personal –au fost prevăzute inițial credite bugetare în sumă de 1.252.000 lei, atingând în
bugetul final valoarea de 1.222.000, din care s-au înregistrat plăţi în sumă de 1.199.334 lei (98,15%);
 Cheltuieli cu bunuri si servicii – prevăzute în bugetul inițial în valoare de 55.000, atingând în bugetul final
valoarea de 59.950 lei, din care s-au înregstrat plățile în sumă de 50.719 lei (84,60%);
Finanţarea activităţii Serviciului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor şi Activităţi de Salubrizare Gorj s-a
asigurat pentru efectuarea cheltuielilor de personal, respectiv pentru plata cheltuielilor cu salarizarea
personalului angajat, conform organigramei şi statului de funcţii al serviciului aprobate pentru anul 2018,
inclusiv a contribuţiilor aferente datorate bugetului de stat şi bugetului asigurărilor sociale de stat, cât şi pentru
efectuarea cheltuielilor cu bunuri şi servicii, în vederea asigurării funcţionalităţii serviciului de specialitate şi
desfăşurării activităţii specifice de gestionare a deşeurilor.
Serviciul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor şi a Activităţilor de Salubrizare Gorj a desfăşurat şi
desfăşoară în continuare, activităţi specifice protejării mediului înconjurător, respectiv colectarea selectivă a
deşeurilor, precum şi acordarea sprijinului de specialitate autorităţilor locale, în vederea organizării cartării şi
realizării hărţii deşeurilor din judeţul Gorj.
Sumele recuperate, aferente cheltuielilor efectuate în anii precedenţi, evidenţiate în cadrul titlului
„plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent” (cu semnul minus) au fost în cuantum de 4.944
lei.
2. Analiza activităţii Consiliului Judeţean Gorj pentru desfăşurarea acțiunilor în domeniul protecției
mediului
În cadrul acestui capitol, au fost programate credite bugetare, aferente secțiunii de dezvoltare, în sumă
de 9.000 lei, la titlul active nefinanciare, în vederea achiziționării Studiului pentru menținerea calității aerului
necesar elaborării Planului de menținere a calității aerului, astfel cum prevede Legea nr. 104/2011,
neînregistrându-se plăți.

PONDEREA CHELTUIELILOR EFECTUATE LA CAP. 74.02
"PROTECŢIA MEDIULUI", ÎN TOTALUL BUGETULUI REALIZAT
PE ANUL 2018 - lei

50.719;
4,04%

-4.944;
-0,39%
cheltuieli de personal
bunuri şi servicii

1.199.334;
95,56%

sume recuperate din anii
precedenți
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În cadrul execuţiei bugetare, în totalul cheltuielilor bugetului local, cheltuielile efectuate în cadrul
capitolului bugetar 74.02 „Protecţia mediului” deţin o pondere de 0,52%, iar în totalul acestui capitol,
cheltuielile de personal deţin ponderea semnificativă de 95,56% și cheltuielile cu bunuri şi servicii cu o pondere
de 4,04%.
Cap. 84.02 „Transporturi”
- credite bugetare iniţiale – 71.670.990 lei, din care: cheltuielile secţiunii de funcţionare cumulează
suma de 10.512.000 lei (14,66%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează suma de 61.158.990 lei
(85,34%);
- credite bugetare definitive – 89.517.290 lei, din care: cheltuielile secţiunii de funcţionare
cumulează suma de 13.506.470 lei (15,08%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează suma de
76.010.820 lei (84,92%);
- plăţi efectuate – 44.962.008 lei, din care: aferente cheltuielilor secţiunii de funcţionare în sumă de
13.393.080 lei (29,78%) şi aferente cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în sumă de 31.568.928 lei (70,22%).
La acest capitol bugetar, Consiliul Judeţean Gorj a avut, ca obiectiv, elaborarea documentaţiilor tehnicoeconomice aferente drumurilor județene, urmărirea, în condiţii de calitate, a execuţiei şi finalizarea lucrărilor de
modernizare, reabilitare, reparaţii capitale, reparaţii curente şi de întreţinere pe reţeaua publică de drumuri şi
poduri judeţene.
Reţeaua de drumuri publice judeţene este constituită dintr-un număr de 34 de drumuri judeţene, cu o
lungime totală de 837 de km, drumuri cu o stare de viabilitate precară, determinată atât de structura rutieră
îmbătrânită şi ieşită din perioada normală de funcţionare (circa 60%), cât şi de traficul de mare tonaj, în continuă
creştere pe marea majoritate a acestora.
Pe titluri de cheltuieli, execuţia se prezintă astfel:
Prin efectuarea de cheltuieli privind bunuri și servicii, s-au realizat lucrări de întreţinere şi reparaţii
curente la drumurile publice de interes judeţean.
În acest sens, au fost prevăzute iniţial credite bugetare în sumă de 7.500.000 lei, atingând în
bugetul final valoarea de 10.508.000 lei şi s-au înregistrat plăţi de 10.398.009 lei (98,96%).
Pentru anul 2018, Unitatea Administrativ Teritorială - Judeţul Gorj şi-a propus și a executat o paletă
largă de lucrări de întreţinere, care asigură o stare de viabilitate corespunzătoare reţelei de drumuri publice
judeţene, în scopul încadrării în strategia de viabilizare a celor 34 de drumuri judeţene.
Realizarea lucrărilor de întreţinere curentă a fost efectuată conform prevederilor ,,Normativului privind
lucrările de întreţinere şi reparare a drumurilor publice”, indicativ AND 554-2002, a reglementărilor tehnice şi a
standardelor din domeniu în vigoare.
Întreţinerea curentă a reţelei de drumuri publice judeţene de pe raza judeţului Gorj a fost realizată în
scopul menţinerii acestora la nivelul standardelor şi reglementărilor tehnice în vigoare privind calitatea şi
siguranţa traficului.
Lucrările au fost realizate pe bază de comandă, în funcţie de bugetul alocat cu această destinație.
Pentru activitatea de întreținere și reparații efectuată pe drumurile publice județene, în anul 2018 s-au
efectuat plăți în valoare de 10.398.009 lei, din care: 9.749.908 lei pentru activitate de întreținere și reparare
propriu zisă și 648.101 lei pentru siguranța circulației.

În cadrul titlului de cheltuieli „proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile
aferente cadrului financiar 2014 - 2020” au fost efectuate plăţi în sumă de 8.932 lei aferente următoarelor
proiecte:
1

„MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN (675B) CE TRAVERSEAZĂ LOCALITĂȚILE CÂMPU MARE-ALBENICĂLUGĂREASA-PRIGORIA-ZORLEȘTI-ALIMPEȘTI, PÂNĂ ÎN DJ 675C”, Cod SMIS 109005
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Bugetul total al proiectului 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).
Plățile totale pe anul 2018, au fost în sumă de 4.466,00 lei, din care:
 contribuția proprie a Consiliului Județean Gorj – 89,32 lei;
 contribuția de la bugetul de stat – 580,58 lei;
 contribuția din finanțare externă nerambursabilă – 3.796,10 lei.
Veniturile încasate conform cererilor de rambursare / prefinanțare depuse au fost în sumă de
1.372.133,91 lei, din care:
 subvenţii de la bugetul de stat 22.834,08, 00 lei;
 finanţare externă nerambursabilă – 149.299,86 lei;
 prefinanțatre – 1.200.000,00 lei.
Diferența dintre veniturile și cheltuielile aferente proiectului, reprezintă suma rambursată în cursul
anului 2018 în cadrul cererii de rambursare nr. 1, precum și suma pentru prefinanțarea primită în luna decembrie
2018.
2. „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
Bugetul total al proiectului 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).
Plățile totale pe anul 2018, au fost în sumă de 4.466,00 lei, din care:
 contribuția proprie a Consiliului Județean Gorj – 89,32 lei;
 contribuția de la bugetul de stat – 580,58 lei;
 contribuția din finanțare externă nerambursabilă – 3.796,10 lei.
Veniturile încasate conform cererilor de rambursare / prefinanțare depuse au fost în sumă de
249.264,44 lei, din care:
 subvenţii de la bugetul de stat – 33.065,67 lei;
 finanţare externă nerambursabilă – 216.198,77 lei.
Diferența dintre veniturile și cheltuielile aferente proiectului, reprezintă suma rambursată în cursul anului 2018
în cadrul cererii de rambursare nr. 1.

În cadrul titlului de cheltuieli „active nefinanciare” au fost efectuate plăţi în sumă de
31.624.863 lei (46,77%), creditele bugetare iniţiale fiind în sumă de 52.777.850 lei, majorate pe parcursul
execuţiei bugetare până la valoarea de 67.629.680 lei.
Analizând execuţia obiectivelor investiţionale programate pe drumurile publice judeţene, atât în privinţa
serviciilor de proiectare, cât şi referitor la realizarea lucrărilor prevăzute în cadrul listelor de investiţii, situaţia,
pentru fiecare obiectiv în parte, se prezintă astfel:

,,REABILITARE SISTEM RUTIER PE DJ671B, KM 4+500 – KM 41+000, LIMITA JUDEȚULUI
MEHEDINȚI – VĂGIULEȘTI – SAMARINEȘTI – MOTRU – LUPOAIA – CĂTUNELE – GLOGOVA – CĂMUIEȘTI,
JUDEȚUL GORJ”
Obiectivul de investiție ,,Reabilitare sistem rutier pe DJ 671B, km 4+500-41+000, limita Județului Mehedinţi –
Văgiuleşti – Samarineşti – Motru – Lupoaia – Cătunele – Glogova – Cămuieşti, judeţul Gorj” a fost inclus în Lista
obiectivelor de investiții finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală și finanțat în baza contractului
de finanțare nr. 3575/17.06.2014, a actului adițional nr. 19114/11.11.2015 și a actului adițional nr.
704/03.08.2017.
Pentru acest obiectiv de investiție în anul 2018, au fost efectuate plăți în sumă de 2.562.813 lei pentru execuția
lucrărilor.
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 ,,REABILITARE DRUM JUDEȚEAN 673, CE TRAVERSEAZĂ LOCALITĂȚILE SLIVILEȘTI, ȘIACU,
BOLBOȘI, IGIROSU, BORĂSCU, CALAPĂRU, TURCENI, BROȘTENI, PÂNĂ ÎN DN 66 (E79), JUDEȚUL GORJ”
Obiectivul de investiție ,,Reabilitare drum județean 673, ce traversează localitățile Slivilești, Șiacu, Bolboși,
Igirosu, Borăscu, Calapăru, Turceni, Broșteni, până în DN 66 (E79), Județul Gorj” a fost inclus în Lista obiectivelor
de investiții finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală și finanțat în baza contractului de finanțare
nr. 315/27.07.2016 și a actului adițional 1628/30.12.2016.
În data de 30.10.2017, a fost semnat contractul de execuție lucrări nr. 13515 privind execuția lucrărilor la
obiectivul de investiție ,,Reabilitare drum județean 673, ce traversează localitățile Slivilești, Șiacu, Bolboși,
Igirosu, Borăscu, Calapăru, Turceni, Broșteni, până în DN 66 (E79), Județul Gorj”.
În anul 2018, au fost efectuate plăți în sumă de 16.627.668 lei, reprezentând valoarea lucrărilor executate.


,,REABILITARE DRUM JUDEȚEAN 672C, KM 10+200– KM 14+700, COMUNA RUNCU, JUDEȚUL

GORJ”
În anul 2018, au fost efectuate plăți în sumă de 2.751.016 lei pentru lucrările executate în baza contractului nr.
8116/19.06.2018.
 ,,REABILITARE DRUM JUDEȚEAN 664A, KM 16+020 – KM 18+920, COMUNA STĂNEȘTI,
JUDEȚUL GORJ”
Drumul judetean 664A își are originea în drumul național 66D, în localitatea Bârsești și face legătura între
localitățile Ursați, Stănești, Curpen, Rugi și Turcinești.
În data de 26.06.2018 a fost semnat contractul de execuție lucrări nr. 8492.
În anul 2018, au fost efectuate plăți în sumă de 1.660.904 lei pentru lucrările executate în baza contractului nr.
8492/26.06.2018.
 ,,REABILITARE DRUM JUDEȚEAN 672E, CE TRAVERSEAZĂ LOCALITĂȚILE CORNEȘTI, STOLOJANI,
CÂMPOFENI, ARCANI, SĂNĂTEȘTI ȘI RUNCU, JUDEȚUL GORJ”
Obiectivul de investiție ,,Reabilitare drum județean 672E, ce traversează localitățile Cornești, Stolojani,
Câmpofeni, Arcani, Sănătești și Runcu, județul Gorj” și sumele alocate acestuia pentru finanțarea Programului
national de dezvoltare locală, pentru județul Gorj, în perioada 2017-2020, au fost aprobate prin Ordinul nr.
3470/28.06.2017 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene.
În data de 27.07.2018 a fost semnat acordul contractual nr. 9987 privind servicii de proiectare (PT+DDE), servicii
de asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare drum
județean 672E, ce traversează localitățile Cornești, Stolojani, Câmpofeni, Arcani, Sănătești și Runcu, județul
Gorj” în valoare de 23.793.532,35 lei.
A fost întocmită documentația tehnico-economică faza proiect tehnic+ detalii de execuție și a fost emisă
autorizația de construire.
În anul 2018 au fost efectuate plăți în valoare de 407.872 lei pentru:
- serviciile de proiectare privind întocmirea documentației tehnico-economice faza PT;
- serviciile privind verificarea proiectului tehnic de către verificatori tehnici atestați;
- plata taxelor/avizelor/acordurilor prevăzute în certificatul de urbanism.
 ,,REABILITARE DJ 674, VLĂDULENI – URDARI – TURCENI – IONEȘTI – LIMITĂ JUD. MEHEDINȚI”
În data de 28.06.2017 a fost aprobat Ordinul nr. 3470 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și
sumele alocate acestora pentru finanțarea Programului național de dezvoltare locală, pentru județul Gorj, în
perioada 2017-2020.
Contractul de finanțare nr. 1969 din 07.03.2018 a fost semnat între Ministerul Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice, în calitate de autoritate publică centrală, coordonatoare a Programului național de
dezvoltare locală și Unitatea Administrativ Teritorială - Județul Gorj, în calitate de beneficiar al Programului
național de dezvoltare locală.
Perioada de implementare a proiectului ,,Reabilitare DJ 674, Vlăduleni-Urdari-Turceni-Ionești-limită jud.
Mehedinți” este de maxim 4 ani, începând din data de 14.03.2018, respectiv până la data de 14.03.2022.
Pentru demararea procedurii de achiziție publică execuție lucrări a fost nevoie de obținerea
avizelor/acordurilor prevăzute în ceritificatul de urbanism în vederea obținerii autorizației de construire.
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Astfel, pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare DJ 674, Vlăduleni-Urdari-Turceni-Ionești-limită jud.
Mehedinți”, în anul 2018, au fost efectuate plăți în sumă de 6.567 lei, reprezentând valoarea
avizelor/acordurilor prevăzute în ceritificatul de urbanism în vederea obținerii autorizației de construire.
 ,,CONSOLIDARE POD AMPLASAT PE DJ 664 PESTE RÂUL JIU, KM 0+065, MUNICIPIUL TÂRGU-JIU,
JUDEȚUL GORJ”
În data de 29.06.2017 a fost semnat contractul nr. 7969 privind execuția lucrărilor la obiectivul de
investiție ,,Consolidare pod amplasat pe DJ 664 peste râul Jiu, km 0+065, Municipiul Târgu-Jiu, județul Gorj”.
În anul 2018 au fost finalizate lucrări la obiectivul de investiție ,,Consolidare pod amplasat pe DJ 664
peste râul Jiu, KM 0+065, Municipiul Târgu-Jiu, Județul Gorj”
A fost încheiat procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 13317 din 09.10.2018.
Astfel, pentru obiectivul de investiție ,,Consolidare pod amplasat pe DJ 664 peste râul Jiu, KM 0+065, Municipiul
Târgu-Jiu, Județul Gorj”, în anul 2018, au fost efectuate plăți în sumă de 3.924.266 lei, fonduri necesare achitării
lucrărilor executate.
 ,,CONSOLIDARE TERASAMENTE PE DJ 675A, KM 11+500 – KM 11+750, COMUNA BUSTUCHIN,
JUDEȚUL GORJ”
În data de 28.03.2018 a fost semnat contractul de execuție lucrări nr. 3857 privind proiectarea, execuția,
finalizarea și întreținerea lucrărilor la obiectivul de investiție ,,Consolidare terasamente pe DJ 675A, km 11+500
– km 11+750, comuna Bustuchin, județul Gorj”.
După finalizarea serviciilor de întocmire a documentației tehnico-economice faza PT, a fost emis ordinul
de începere nr. 6849 din 29.05.2018.
Astfel, pentru obiectivul de investiție ,,Consolidare terasamente pe DJ 675A, km 11+500 – km 11+750,
comuna Bustuchin, județul Gorj”, în anul 2018, au fost efectuate plăți în sumă de 1.905.865 lei pentru serviciile
de întocmire a documentației tehnico-economice faza PT și pentru execuția lucrărilor.

,,CONSOLIDARE TERASAMENTE PE DJ 675A, KM 1+100, COMUNA LICURICI, JUDEȚUL GORJ”
În data de 28.03.2018 a fost semnat contractul de execuție lucrări nr. 3856 privind proiectarea, execuția,
finalizarea și întreținerea lucrărilor la obiectivul de investiție ,,Consolidare terasamente pe DJ 675A, KM 1+100,
Comuna Licurici, Județul Gorj”.
După finalizarea serviciilor de întocmire a documentației tehnico-economice faza PT, a fost emis ordinul
de începere nr. 6850 din 28.05.2018.
Lucrările la obiectivul de investiție ,,Consolidare terasamente pe DJ 675A, KM 1+100, Comuna Licurici,
Județul Gorj” au fost finalizate în data de 26.11.2018, încheindu-se, în acest sens, procesul verbal de recepție la
terminarea lucrărilor nr. 15931.
Astfel, pentru obiectivul de investiție ,,Consolidare terasamente pe DJ 675A, KM 1+100, Comuna
Licurici, Județul Gorj”, în anul 2018, au fost efectuate plăți în sumă de 1.198.205 lei pentru serviciile de întocmire
a documentației tehnico-economice faza PT și pentru execuția lucrărilor.

,,REFACERE ȘI CONSOLIDARE TERASAMENTE DJ 605C LA KM 14+120, SATUL NISTOREȘTI,
COMUNA ALIMPEȘTI”
Obiectivul de investiție ,,Refacere și consolidare terasamente DJ 605C la km 14+120, satul Nistorești,
comuna Alimpești” și sumele alocate acestuia, au fost aprobate prin Hotârârea nr. 514/12.07.2018 privind
alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018,
pentru unitățile administrativ - teritoriale afectate de calamități naturale.
În data de 14.08.2018 a fost încheiat contractul de servicii nr. 10782 privind prestarea serviciilor de
proiectare - întocmire documentație tehnico-economică – faza Documentația de avizare a lucrărilor de
intervenție pentru realizarea obiectivului de investiție ,,Refacere și consolidare terasamente DJ 605C la km
14+120, satul Nistorești, comuna Alimpești”.
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În data de 07.09.2018, a fost înaintată la sediul U.A.T. – JUDEȚUL GORJ, sub nr. 11796, documentația
tehnico-economică, fazele expertiză tehnică, studiu topografic, studiu geotehnic și documentația de avizare a
lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiție ,,Refacere și consolidare terasamente DJ 605C la km
14+120, satul Nistorești, comuna Alimpești”.
În data de 20.11.2018 a fost semnat contractul nr. 15645 privind prestarea serviciilor de proiectare faza
PT, prestarea serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului, execuția, finalizarea și întreținerea
lucrărilor la obiectivul de investiție ,,Refacere și consolidare terasamente DJ 605C la km 14+120, satul Nistorești,
comuna Alimpești”.
În data de 07.12.2018, a fost înaintată la sediul U.A.T. – JUDEȚUL GORJ, sub nr.16778, documentația
tehnico-economică, faza proiect tehnic, detalii de execuție, liste de cantități, antemăsurătoare pentru obiectivul
de investiție ,,Refacere și consolidare terasamente DJ 605C la km 14+120, satul Nistorești, comuna Alimpești”.
Astfel, pentru obiectivul de investiție ,,Refacere și consolidare terasamente DJ 605C la km 14+120, satul
Nistorești, comuna Alimpești”, în anul 2018, au fost efectuate plăți în sumă de 60.013 lei pentru:
- serviciile de întocmire a documentației tehnico-economice faza DALI + expertiză tehnică;
- serviciile de întocmire a documentației tehnico-economice faza PT și pentru execuția lucrărilor;
- avize/acorduri conform certificatului de urbanism;
- cote I.S.C.

,,REFACERE PODEȚ PESTE CERNĂZOARA PE DJ 665 LA KM 40+220, SAT CERNĂDIA, COMUNA
BAIA DE FIER (CIRCULAȚIE ÎNTRERUPTĂ)”
Obiectivul de investiție ,,Refacere podeț peste Cernăzoara pe DJ 665 la km 40+220, sat Cernădia, comuna
Baia de Fier (circulație întreruptă)” și sumele alocate acestuia, au fost aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 563
privind alocarea unei sume din Fondul de Intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul
2018, pentru unele unități administrativ - teritoriale afectate de calamități naturale.
În data de 14.08.2018 a fost încheiat contractul de servicii nr. 10804 privind prestarea serviciilor de
proiectare - întocmire documentație tehnico-economică – faza documentația de avizare a lucrărilor de intervenție
pentru realizarea obiectivului de investiție ,,Refacere podeț peste Cernăzoara pe DJ 665 la km 40+220, sat
Cernădia, comuna Baia de Fier (circulație întreruptă)”.
În data de 31.08.2018, a fost înaintată la sediul U.A.T. – JUDEȚUL GORJ, sub nr.11389, documentația
tehnico-economică, fazele expertiză tehnică, studiu topografic, studiu geotehnic și documentația de avizare a
lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiție ,,Refacere podeț peste Cernăzoara pe DJ 665 la km 40+220,
sat Cernădia, comuna Baia de Fier (circulație întreruptă)”.
În data de 14.08.2018 a fost semnat contractul nr. 10804 privind prestarea serviciilor de proiectare faza
PT, prestarea serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului, execuția, finalizarea și întreținerea
lucrărilor la obiectivul de investiție ,,Refacere podeț peste Cernăzoara pe DJ 665 la km 40+220, sat Cernădia,
comuna Baia de Fier (circulație întreruptă)”.
În data de 07.12.2018, a fost înaintată la sediul U.A.T. – JUDEȚUL GORJ, sub nr. 16778, documentația
tehnico-economică, faza proiect tehnic, detalii de execuție, liste de cantități, antemăsurătoare pentru obiectivul
de investiție ,,Refacere podeț peste Cernăzoara pe DJ 665 la km 40+220, sat Cernădia, comuna Baia de Fier
(circulație întreruptă)”.
Astfel, pentru obiectivul de investiție ,,Refacere podeț peste Cernăzoara pe DJ 665 la km 40+220, sat
Cernădia, comuna Baia de Fier (circulație întreruptă)”, în anul 2018, au fost efectuate plăți în sumă de 52.848
lei pentru:
- serviciile de întocmire a documentației tehnico-economice faza DALI + expertiză tehnică;
- serviciile de întocmire a documentației tehnico-economice faza PT și pentru execuția lucrărilor;
- avize/acorduri conform certificatului de urbanism;
-cote I.S.C.

,,REFACERE PODEȚ PE DJ 665 LA KM 38+440, SAT CERNĂDIA, COM. BAIA DE FIER ,
JUDEȚUL GORJ”
Obiectivul de investiție ,,Refacere podeț pe DJ 665 la km 38+440, sat Cernădia, com. Baia de Fier, județul
Gorj” și sumele alocate acestuia, au fost aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 563 privind alocarea unei sume
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din Fondul de Intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru unele unități
administrativ - teritoriale afectate de calamități naturale.
În data de 14.08.2018 a fost încheiat contractual de servicii nr. 10803 privind prestarea serviciilor de
proiectare - întocmire documentație tehnico-economică – faza documentația de avizare a lucrărilor de
intervenție pentru realizarea obiectivului de investiție ,,Refacere podeț pe DJ 665 la km 38+440, sat Cernădia,
com. Baia de Fier, județul Gorj”.
În data de 31.08.2018, a fost înaintată la sediul U.A.T. – JUDEȚUL GORJ, sub nr. 11390, documentația
tehnico - economică, fazele expertiză tehnică, studiu topografic, studiu geotehnic și documentația de avizare a
lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiție ,,Refacere podeț pe DJ 665 la km 38+440, sat Cernădia,
com. Baia de Fier, județul Gorj”.
În data de 14.08.2018 a fost semnat contractul nr. 10803 privind prestarea serviciilor de proiectare faza
PT, prestarea serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului, execuția, finalizarea și întreținerea
lucrărilor la obiectivul de investiție ,,Refacere podeț pe DJ 665 la km 38+440, sat Cernădia, com. Baia de Fier,
județul Gorj”.
În data de 23.11.2018, a fost înaintată la sediul U.A.T. – JUDEȚUL GORJ, sub nr. 15914, documentația
tehnico - economică, faza proiect tehnic, detalii de execuție, liste de cantități, antemăsurătoare pentru obiectivul
de investiție ,,Refacere podeț pe DJ 665 la km 38+440, sat Cernădia, com. Baia de Fier, județul Gorj”.
Astfel, pentru obiectivul de investiție ,,Refacere podeț pe DJ 665 la km 38+440, sat Cernădia, com. Baia
de Fier, județul Gorj”, în anul 2018, au fost efectuate plăți în sumă de 13.518 lei pentru:
- serviciile de întocmire a documentației tehnico-economice faza DALI + expertiză tehnică;
- serviciile de întocmire a documentației tehnico-economice faza PT și pentru execuția lucrărilor;
- avize/acorduri conform certificatului de urbanism;
- cote I.S.C.

,,REFACERE DRUM PLOȘTINA - MICULEȘTI”
În data de 23.04.2018 a fost emisă autorizația de construire nr. 9 privind execuția lucrărilor la obiectivul
de investiție ,,Refacere drum Ploștina - Miculești”.
Prin bugetul propriu al județului Gorj pe anul 2018, s-a prevăzut suma de 100.000 lei, pentru execuția
lucrărilor la obiectivul de investiție menționat mai sus.
Pentru obținerea avizelor și acordurilor necesare obținerii autorizației de construire precum și pentru
plata cotelor de 0,1% și 0,5% către Inspectoratul de Stat în Construcții, în anul 2018 au fost efectuate plăți în
sumă de 71.769 lei.

,,REABILITARE DJ 675, KM 0+000 – 25+000, TÂRGU - CĂRBUNEȘTI – ȚICLENI –
PEȘTEANA JIU”
Având în vedere adresa nr. 11530/28.03.2018 emisă de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației
Publice, Inspectoratul de Stat în Construcții prin Inspectoratul Regional în Construcții Sud-Vest Oltenia,
Inspectoratul Județean în Construcții Gorj, prin care s-a solicitat achitarea sumelor aferente cotelor de 0,1% și
0,7% potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare și prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 10
privind calitatea în construcții, în anul 2018, a fost prevăzută suma de 386.939,38 lei pentru achitarea cotelor de
0,1% și 0,7% aferente obiectivului de investiție ,,Reabilitare DJ 675, km 0+000 – 25+000, Târgu - Cărbunești –
Țicleni – Peșteana Jiu”. Lucrările la obiectivul de investiție ,,Reabilitare DJ 675, km 0+000 – 25+000, Târgu
Cărbunești – Țicleni – Peșteana Jiu”, au fost finalizate în anul 2014.
Astfel, pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare DJ 675, km 0+000 – 25+000, Târgu Cărbunești – Țicleni
– Peșteana Jiu”, în anul 2018, au fost efectuate plăți în sumă de 381.539 lei, fonduri necesare achitării cotelor
I.S.C., conform prevederilor legale în vigoare.

În vederea achitării ratelor bancare aferente împrumutului contractat pentru finanţarea
execuţiei obiectivului de investiţii privind „Reabilitarea drumului judeţean DJ 661 Ţînţăreni - Tg.Cărbuneşti –
Săcelu - Crasna, km 0+000 - 69 + 040”, în bugetul iniţial pe anul 2018 au fost prevăzute credite bugetare în
sumă de 3.012.000 lei, rămase definitive, plăţile efectuate fiind în sumă de 3.008.592 lei, înregistrate în cadrul
titlului „rambursări de credite”, în secțiunea de funcționare.
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Sumele recuperate, aferente cheltuielilor efectuate în anii precedenţi, evidenţiate în cadrul titlului
„plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent” (cu semnul minus) au fost în cuantum de 78.388
lei.
PONDEREA CHELTUIELILOR EFECTUATE LA
CAP. BUGETAR 84.02 „TRANSPORTURI”,
ÎN TOTALUL BUGETULUI REALIZAT PE ANUL 2018 - lei
-78.388;
-0,17%
3.008.592; 6,67%

bunuri şi servicii
10.398.009;
23,05%

proiecte cu finanțare din FEN aferente
cadrului financiar 2014-2020
active nefinanciare

31.624.863;
70,09%

rambursări de credtite

8.932;
0,02%

sume recuperate din anii precedenți

În cadrul execuţiei bugetare, în totalul cheltuielilor bugetului local, cheltuielile efectuate în cadrul
capitolului bugetar 84.02 „Transporturi” deţin o pondere de 18,94 %, iar în totalul acestui capitol, activele
nefinanciare dețin 70,09%, cheltuielile privind bunuri şi servicii reprezintă 23,05% și rambursările de credite
6,67%.
Capitolul de cheltuieli care deţine cea mai mare pondere în totalul execuţiei bugetare este capitolul
bugetar 68.02 „Asigurări şi asistenţă socială”, reprezentând 56,92%, urmat de capitolul bugetar 84.02
„Transporturi” cu o pondere de 18,94% şi de capitolul bugetar 65.02 „Cultură, recreere şi religie” cu o pondere
de 10,32% etc.
La finele anului, diferenţa dintre:
- suma veniturilor încasate în cuantum de 241.667.903 lei;
- suma plăţilor efectuate în cuantum de 237.344.532 lei şi a plăţilor restante (0 lei), raportate în situaţiile
financiare la aceeaşi perioadă, cumulând valoarea de 237.344.532 lei,
este de 4.323.371 lei, mai mare decât zero, rezultând încheierea exerciţiului bugetar la data de 31.12.2018,
cu excedent.
II.

BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE PARŢIAL DIN
VENITURI PROPRII PE ANUL 2018

Bugetul centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate parţial din venituri proprii pe anul
2018 a fost fundamentat atât la partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli, prin bugetul iniţial, la valoarea
de 162.668.740 lei, iar în bugetul final a fost prevăzută valoarea de 203.893.260 lei, execuţia, la partea de
venituri, înregistrând suma de 191.632.887 lei (93,99%), iar la partea de cheltuieli fiind de 186.449.015 lei
(91,45%), defalcat pe următoarele instituţii publice de subordonare judeţeană:
 Muzeul Judeţean Gorj;
 Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului”;
 Şcoala Populară de Artă;
 Spitalul Judeţean de Urgenţă;
 Spitalul de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” Dobriţa, Runcu.
- lei Nr.
crt.
0

Buget 2018

UNITATEA
SURSA DE FINANŢARE
1
TOTAL, din care:

Iniţial
2
162.668.740

Realizat
venituri 2018

Procent
%

Final
3
203.893.260

4
191.632.887

5=4/3x100
93,99
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- subvenţii
- venituri proprii
Muzeul judeţean „Al. Ştefulescu”
Total, din care:
- subvenţii
- venituri proprii
Ansamblul artistic profesionist
„Doina Gorjului”
Total, din care:
- subvenţii
- venituri proprii
Şcoala populară de artă Târgu-Jiu
Total, din care:
- subvenţii
- venituri proprii
Spitalul Judeţean de Urgenţă,
Total, din care:
- subvenţii
- venituri proprii
Spitalul de Pneumoftiziologie
„Tudor Vladimirescu” Dobriţa,
Total, din care:
- subvenţii
- venituri proprii

11.024.000
151.644.740

11.383.060
192.510.200

10.976.643
180.656.244

96,43
93,84

3.784.600
3.309.000
475.600

4.113.300
3.499.060
614.240

3.831.075
3.216.334
614.741

93,14
91,92
100,08

4.915.000
4.676.000
239.000

5.101.470
4.766.000
335.470

5.077.862
4.742.411
335.451

99,54
99,57
99,99

3.624.000
3.039.000
585.000

3.761.000
3.098.000
663.000

3.663.092
2.998.382
664.710

97,40
96,78
100,26

126.399.580

171.647.240
20.000
171.627.240

160.824.895
19.516
160.805.379

93,70
97,58
93,69

126.399.580

23.945.560
0
23.945.560

19.270.250
0
19.270.250

18.235.963
0
18.235.963

94,63
0
94,63

În analiza financiară realizată pe instituţii publice de subordonare judeţeană, ponderea cea mai mare în
totalul veniturilor realizate o deţine Spitalul Judeţean de Urgenţă, respectiv 83,92%, urmat de Spitalul de
Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” – 9,52%, Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” – 2,65%,
Muzeul Judeţean „Alexandru Ştefulescu”, cu o pondere de 2,00%, Şcoala Populară de Arte Târgu-Jiu – 1,91%.
Încasările înregistrate în anul 2018, în sumă de 191.632.887 lei, raportate la prevederile bugetare
definitive, în cuantum de 203.893.260 lei, au fost realizate în procentaj de 93,99%, analiza pe secţiuni,
prezentându-se astfel:
- veniturile secţiunii de funcţionare, programate în sumă de 202.209.220 lei, au fost încasate în
valoare de 191.180.157 lei, (94,55%);
- veniturile secţiunii de dezvoltare, programate în sumă de 1.684.040 lei, au fost încasate în valoare
de 452.730 lei, (26,89%).
Ponderea veniturilor încasate la nivelul bugetului centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor
finanţate parţial din venituri proprii, pe componente de finanţare, este prezentată în diagrama de mai jos:
STRUCTURA VENITURILOR ÎNCASATE
LA DATA DE 31.12.2018 - lei

10.976.643;
5,73%

venituri proprii realizate

subvenţii alocate din
bugetul local

180.656.244;
94,27%
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Ponderea veniturilor proprii realizate de instituţiile subordonate ce se finanţează la nivelul bugetului
centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate parţial din venituri proprii este prezentată în
diagrama ce urmează:
PONDEREA VENITURILOR PROPRII REALIZATE DE INSTITUŢIILE PUBLICE
SUBORDONATE LA DATA DE 31.12.2018 - lei

614.741;
0,34%
18.235.963;
10,09%

335.451;
0,19%

Muzeul Judeţean „Alexandru
Ştefulescu”

664.710;
0,37%

Ansamblul Artistic Profesionist „Doina
Gorjului”
Şcoala Populară de Arte Tg-Jiu

Spitalul Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu

Spitalul de Pneumoftiziologie Runcu

160.805.379;
89,01%

După cum se poate observa, cea mai mare pondere în realizarea veniturilor proprii, în totalul
instituţiilor subordonate, o deţine Spitalul Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu, cu un procent de 89,01%.
Ponderea veniturilor din subvenţii încasate de instituţiile subordonate ce se finanţează la nivelul
bugetului centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate parţial din venituri proprii este prezentată
în diagrama de mai jos:
PONDEREA VENITURILOR ÎNCASATE DIN SUBVENŢII DE
INSTITUŢIILE PUBLICE SUBORDONATE LA DATA DE 31.12.2018 - lei
19.516;
0,18%

4.742.411;
43,20%
3.216.334;
29,30%
Spitalul Județean de Urgență Tg-Jiu

2.998.382
27,32%
Ansamblul Doina Gorjului
Școala Populară de Artă Tg-Jiu
Muzeul Județean Gorj Al. Ștefulescu

Cele mai mari ponderi în totalul instituţiilor subordonate o deţin: Ansamblul Artistic Profesionist
,,Doina Gorjului” - cu 43,20%, Muzeul Județean Gorj – cu 29,30% și Școala Populară de Artă Târgu-Jiu – cu
27,32% și Spitalul Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu 0,18%.
Pe instituţii publice, veniturile încasate la data de 31.12.2018 se prezintă astfel:
1. Spitalul Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu - totalul veniturilor programate în sumă de 171.647.240 lei,
au fost încasate, la data de 31.12.2018, în sumă de 160.824.895 lei (93,70%), din care:
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 veniturile secţiunii de funcţionare - în sumă de 170.050.700 lei, au fost încasate în cuantum de
160.420.974 lei (94,34%);
 veniturile secţiunii de dezvoltare - în sumă de 1.596.540 lei, au fost încasate în cuantum de 403.921 lei
(25,30%).
2. Spitalul de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu”, Dobriţa - totalul veniturilor programate în
sumă de 19.270.250 lei, au fost încasate, la data de 31.12.2018, în sumă de 18.235.963 lei (94,63%).
Această instituție a avut programate venituri doar în cadrul secțiunii de funcționare, respectiv suma
de 19.270.250 lei, încasările fiind în sumă de 18.229.654 lei (94,60%), iar în cadrul secțiunii de dezvoltare s-au
încasat venituri din valorificarea unor bunuri, în sumă de 6.309 lei, acestea nefiind programate.
3. Muzeul Județean Gorj - totalul veniturilor programate în sumă de 4.113.300 lei, au fost încasate,
la data de 31.12.2018, în cuantum de 3.831.075 lei (93,14%), din care:
 veniturile secţiunii de funcţionare - în sumă de 4.064.700 lei, au fost încasate în valoare de 3.827.475 lei
(94,16%);
 veniturile secţiunii de dezvoltare - în sumă de 48.600 lei, au fost încasate în valoare de 3.600 lei (7,41%).
4. Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” - totalul veniturilor programate în sumă de
5.101.470 lei, au fost încasate, la data de 31.12.2018, în sumă de 5.077.862 lei (99,54%), din care:
 veniturile secţiunii de funcţionare - în sumă de 5.062.570 lei, au fost încasate în valoare de 5.038.962 lei
(94,54%);
 veniturile secţiunii de dezvoltare - în sumă de 38.900 lei, au fost încasate în valoare de 38.900 lei (100%).
5. Școala Populară de Artă Tg-Jiu - totalul veniturilor programate în sumă de 3.761.000 lei, au fost
încasate, la data de 31.12.2018, în sumă de 3.663.092 lei (97,40%).
Această instituție are programate venituri doar în cadrul secțiunii de funcționare.
Prevederile bugetare definitive cumulate, la partea de cheltuieli a bugetului centralizat al instituţiilor
publice şi activităţilor finanţate parţial din venituri proprii sunt în sumă de 203.893.260 lei, înregistrând plăţi
efective în cuantum de 186.449.015 lei (91,44%), din care:
- cheltuielile secţiunii de funcţionare, programate în sumă de 202.209.220 lei, până la data de
31.12.2018 s-au efectuat plăţi în valoare de 185.622.520 lei (91,80%);
- cheltuielile secţiunii de dezvoltare, programate în sumă de 1.684.040 lei, până la data de 31.12.2018
s-au efectuat plăţi în valoare de 826.495 lei (49,08%).
Ponderea plăţilor efectuate pe secţiuni în totalul plăţilor înregistrate, la nivelul bugetului centralizat
al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate parţial din venituri proprii, este prezentată în diagrama de mai
jos:
Ponderea plăţilor efectuate pe secţiuni în
totalul plăţilor înregistrate la data de 31.12.2018- lei
826.495;
0,44%

185.622.520;
99,56%

secţiunea de
funcţionare
secţiunea de dezvoltare

Ponderea plăţilor efectuate pe titluri de cheltuieli în totalul plăţilor înregistrate în cadrul secţiunii de
funcţionare a bugetului centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate parţial din venituri proprii la
data de 31.12.2018, se prezintă conform diagramei de mai jos:
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Ponderea plăţilor efectuate pe titluri de cheltuieli în totalul plăţilor înregistrate în
cadrul secţiunii de funcţionare la data de 31.12.2018- lei

-82.954;
-0,04%

742.116;
0,40%

37.598.728;
20,25%

cheltuieli de personal

bunuri si servicii

147.364.630;
79,39%

alte cheltuieli

plăți efectuate în anii precedenți
și recuperate în anul curent

Ponderea plăţilor efectuate pe titluri de cheltuieli în totalul plăţilor înregistrate în cadrul secţiunii
dezvoltare a bugetului centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate parţial din venituri proprii la
data de 31.12.2018, se prezintă conform diagramei de mai jos:
Ponderea plăţilor efectuate pe titluri de cheltuieli în totalul plăţilor înregistrate în cadrul
secţiunii de dezvoltare la data de 31.12.2018- lei

202.480;
24,50%

cheltuieli de capital

proiecte cu finanţare FEN

624.015;
75,50%

Pe capitole de cheltuieli, conform clasificaţiei bugetare în vigoare, ponderea deţinută în totalul
plăţilor efectuate, conform execuţiei bugetare, se prezintă astfel:

PONDEREA CAPITOLELOR DE CHELTUIELI ÎN TOTALUL PLĂŢILOR
EFECTUATE, POTRIVIT EXECUŢIEI LA DATA DE 31.12.2018 - lei

12.572.029;
6,74%
cap.66.10 Sănătate

173.876.986;
93,26%

cap.67.10 Cultură, recreere, religie
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Capitolul de cheltuieli care deține cea mai mare pondere în totalul execuţiei bugetare a bugetului
centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate parțial din venituri proprii la data de 31.12.2018 este
capitolul bugetar 66.10 „Sănătate”, reprezentând 93,26%, urmat de capitolul bugetar 67.10 „Cultură, recreere,
religie” cu o pondere de 6,74%.
Pe capitole de cheltuieli, în cadrul bugetului centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate
parțial din venituri proprii, execuția înregistrată la 31.12.2018 se prezintă astfel:
Cap. 66.10 „Sănătate”
- credite bugetare iniţiale – 150.345.140 lei, din care: cheltuielile secţiunii de funcţionare cumulează
suma de 149.945.140 lei (99,77%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează suma de 400.000 lei (0,27%);
- credite bugetare definitive – 190.917.490 lei, din care: cheltuielile secţiunii de funcţionare cumulează
suma de 189.320.950 lei (99,16%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează suma de 1.596.540 lei
(0,84%);
- plăţi efectuate – 173.876.986 lei, din care: aferente cheltuielilor secţiunii de funcţionare în sumă de
173.092.991 lei (99,55%) şi aferente cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în sumă de 783.995 lei (0,45%).
Pe instituții publice, cheltuielile ce se finanțează în cadrul acestui capitol bugetar se prezintă astfel:
1. Spitalul Județean de Urgență Tg-Jiu - din totalul creditelor bugetare alocate la 31.12.2018 în sumă
de 171.647.240 lei, au fost efectuate plăţi în sumă de 155.742.007 lei (90,73%), din care:
 cheltuielile secțiunii de funcționare - în sumă de 170.050.700 lei, au cumulat plăți în sumă de 154.958.012
lei (91,12%);
 cheltuielile secțiunii de dezvoltare - în sumă de 1.596.540 lei, au cumulat plăți în sumă de 783.995 lei
(49,11%).
2. Spitalul de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu”, Dobrița - din totalul creditelor bugetare
cumulate la 31.12.2018, în sumă de 19.270.250 lei, au fost efectuate plăți în sumă de 18.134.979 lei (94,11%).
Această instituție are programate cheltuieli doar în cadrul secțiunii de funcționare.
Cap. 67.10 „Cultură, recreere şi religie”
- credite bugetare iniţiale – 12.323.600 lei, din care: cheltuielile secţiunii de funcţionare cumulează suma
de 12.227.000 lei (99,22%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează suma de 96.600 lei (0,78%);
- credite bugetare definitive – 12.975.770 lei, din care: cheltuielile secţiunii de funcţionare cumulează
suma de 12.888.270 lei (99,32%), iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare cumulează suma de 87.500 lei (0,68%);
- plăţi efectuate – 12.572.029 lei, din care: aferente cheltuielilor secţiunii de funcţionare în sumă de
12.529.529 lei (99,67%) şi aferente cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în sumă de 42.500 lei (0,33%).
Pe instituţii publice, cheltuielile ce se finanţează în cadrul acestui capitol bugetar se reflectă astfel
1.
MUZEUL JUDEŢEAN „ALEXANDRU ŞTEFULESCU” GORJ
Bugetul aprobat iniţial Muzeului Judeţean Gorj la partea de venituri a fost în valoare de 3.784.600 lei,
din care: 3.309.000 lei reprezintă subvenţii acordare în completarea veniturilor proprii propuse a fi realizate,
alocate pentru susţinerea cheltuielilor necesare funcţionării, dezvoltării și promovării instituţiei, desfășurării
proiectelor și activităților sale specifice, iar diferenţa de 475.600 lei o constituie veniturile proprii prevăzute a se
realiza pe parcursul anului bugetar.
Bugetul final al instituţiei a atins valoarea de 4.113.300 lei, din care: 3.499.060 lei reprezintă subvenţii
acordate în completarea veniturilor proprii, alocate pentru susţinerea cheltuielilor necesare funcţionării şi
dezvoltării activităţii culturale specifice, iar suma de 614.240 lei o constituie veniturile proprii prevăzute a se
realiza până la finele anului 2018.
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Din totalul veniturilor realizate de Muzeul Judeţean „Alexandru Ştefulescu” Gorj în sumă de 3.831.075
lei, veniturile proprii dețin o pondere de 16,05%, respectiv în sumă 614.741 lei, iar subvenţia alocată din
bugetul propriu general al judeţului reprezintă 83,95%, respectiv suma de 3.216.334 lei.
Analizând execuţia bugetară pe anul 2018, la nivelul acestei instituţii, nivelul plăţilor efective a fost de
3.831.075 lei, din care: 3.216.334 lei reprezintă valoarea plăților efectuate din subvenţiile acordate din
veniturile bugetului local şi 614.741 lei - au avut ca sursă veniturile proprii încasate de instituţie pe parcursul
anului 2018.
Utilizarea acestor sume s-a făcut în scopul asigurării cheltuielilor necesare bunei desfăşurări a activităţii
proprii şi se reflectă în cadrul capitolului bugetar 67.10 „Cultură, recreere şi religie” cu următoarea destinaţie:
 Cheltuielile secţiunii de funcţionare - în sumă de 3.827.475 lei, din care: cheltuieli de personal – 2.162.198
lei, pentru plata salariilor personalului angajat şi a contribuţiilor aferente, cheltuieli cu bunuri şi servicii în
valoare de 1.623.553 lei, necesare asigurării plăţii utilităţilor, a cheltuielilor privind întreţinerea, gospodărirea,
achiziţia de materiale, produse, consumabile, rechizite, alte cheltuieli specifice desfăşurării activităţii, asigurarea
costurilor de reparaţii curente necesare, carburanţi, prestări servicii diverse precum și alte cheltuieli
reprezentând sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate în valoare de 41.724 lei.
 Cheltuielile secţiunii de dezvoltare – 3.600 lei, reprezentând active nefinanciare, respectiv: sculptură din
lemn cu soclu de piatră, intitulată ”Omagiu lui Brâncuși”.
Veniturile proprii, în sumă de 614.741 lei, au fost realizate, în principal, din taxe de vizitare muzee,
vânzări de pliante şi vederi, închirieri săli pentru diverse activităţi.
Gradul de autofinanţare al instituţiei pentru acest an a fost realizat în procent de 16,05%.
2. ANSAMBLUL ARTISTIC PROFESIONIST „DOINA GORJULUI”
Bugetul aprobat iniţial Ansamblului Artistic Profesionist „Doina Gorjului” la partea de venituri a fost
în valoare de 4.915.000 lei, din care: 4.676.000 lei reprezintă subvenţii acordare în completarea veniturilor proprii
propuse a fi realizate, alocate pentru susţinerea cheltuielilor necesare funcţionării, dezvoltării și promovării
instituţiei, desfășurării proiectelor și activităților sale specifice, iar diferenţa de 239.000 lei o constituie veniturile
proprii prevăzute a se realiza pe parcursul anului bugetar.
Bugetul final al instituţiei a atins valoarea de 5.101.470 lei, din care: 4.766.000 lei reprezintă subvenţii
acordate în completarea veniturilor proprii, alocate pentru susţinerea cheltuielilor necesare funcţionării şi
dezvoltării activităţii culturale specifice, iar suma de 335.470 lei o constituie veniturile proprii prevăzute a se
realiza până la finele anului 2018.
Din totalul veniturilor realizate de Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” în sumă de
5.077.862 lei, veniturile proprii dețin o pondere de 6,61%, respectiv în sumă 335.451 lei, iar subvenţia alocată
din bugetul propriu general al judeţului reprezintă 93,39%, respectiv suma de 4.742.411 lei.
Analizând execuţia bugetară pe anul 2018, la nivelul acestei instituţii, nivelul plăţilor efective a fost de
5.077.862 lei, din care: 4.742.411 lei reprezintă valoarea plăților efectuate din subvenţiile acordate din
veniturile bugetului local şi 335.451 lei - au avut ca sursă veniturile proprii încasate de instituţie pe parcursul
anului 2018.
Utilizarea acestor sume s-a făcut în scopul asigurării cheltuielilor necesare bunei desfăşurări a activităţii
proprii şi se reflectă în cadrul capitolului bugetar 67.10 „Cultură, recreere şi religie” cu următoarea destinaţie:
 Cheltuielile secţiunii de funcţionare - în sumă de 5.038.962 lei, din care: cheltuieli de personal – 3.329.772
lei, pentru plata salariilor personalului angajat şi a contribuţiilor aferente, cheltuieli cu bunuri şi servicii în
valoare de 1.652.266 lei, necesare asigurării plăţii utilităţilor, a cheltuielilor privind întreţinerea, gospodărirea,
achiziţia de materiale, produse, consumabile, rechizite, alte cheltuieli specifice desfăşurării activităţii, asigurarea
costurilor de reparaţii curente necesare, carburanţi, prestări servicii diverse precum și alte cheltuieli
reprezentând sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate în valoare de 56.924 lei.
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 Cheltuielile secţiunii de dezvoltare – 38.900 lei, reprezentând active nefinanciare, respectiv: un țambal și
un acordeon necesare desfășurării activității artistice a instituției.
Veniturile proprii, în sumă de 335.451 lei, au fost realizate din desfășurarea activității specifice.
Gradul de autofinanţare al instituţiei pentru acest an a fost realizat în procent de 6,61%.
3.
ŞCOALA POPULARĂ DE ARTĂ TÂRGU – JIU
Bugetul aprobat iniţial Școlii Populare de Artă Târgu-Jiu la partea de venituri a fost în valoare de
3.624.000 lei, din care: 3.039.000 lei reprezintă subvenţii acordare în completarea veniturilor proprii propuse a
fi realizate, alocate pentru susţinerea cheltuielilor necesare funcţionării, dezvoltării și promovării instituţiei,
desfășurării proiectelor și activităților sale specifice, iar diferenţa de 585.000 lei o constituie veniturile proprii
prevăzute a se realiza pe parcursul anului bugetar.
Bugetul final al instituţiei a atins valoarea de 3.761.000 lei, din care: 3.098.000 lei reprezintă subvenţii
acordate în completarea veniturilor proprii, alocate pentru susţinerea cheltuielilor necesare funcţionării şi
dezvoltării activităţii culturale specifice, iar suma de 663.000 lei o constituie veniturile proprii prevăzute a se
realiza până la finele anului 2018.
Din totalul veniturilor realizate, în sumă de 3.663.092 lei, veniturile proprii dețin o pondere de 18,14%,
fiind în sumă 664.710 lei, iar subvenţia alocată din bugetul propriu general al Judeţului Gorj reprezintă 81,86%,
respectiv suma de 2.998.382 lei.
Analizând execuţia bugetară pe anul 2018, la nivelul acestei instituţii, nivelul plăţilor efective a fost de
3.663.092 lei, din care: 2.998.382 lei reprezintă valoarea plăților efectuate din subvenţiile acordate din
veniturile bugetului local şi 664.710 lei - au avut ca sursă veniturile proprii încasate de instituţie pe parcursul
anului 2018 (taxe și alte venituri în învățământ, venituri din spectacole și manifestări culturale, venituri din
prestări servicii etc).
Utilizarea acestor sume s-a făcut în scopul asigurării cheltuielilor secțiunii de funcționare, reflectându-se
în cadrul capitolului bugetar 67.10 „Cultură, recreere şi religie”, cu următoarea destinaţie:
 cheltuieli de personal – 2.588.722 lei, pentru plata salariilor personalului angajat şi a contribuţiilor
aferente,
 cheltuieli cu bunuri şi servicii în valoare de 1.023.308 lei, necesare asigurării plăţii utilităţilor, a
cheltuielilor privind întreţinerea, gospodărirea, achiziţia de materiale, produse, consumabile,
rechizite, alte cheltuieli specifice desfăşurării activităţii, asigurarea costurilor de reparaţii curente
necesare, carburanţi, prestări servicii diverse precum și
 alte cheltuieli reprezentând sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate în valoare de
51.062 lei.
Ponderea cheltuielilor de personal reprezintă 70,67% din totalul cheltuielilor, cheltuielile cu bunuri şi
servicii reprezintă 27,94% din totalul cheltuielilor și alte cheltuieli reprezintă 1,39% din totalul cheltuielilor
efectuate în anul 2018.
Gradul de acoperire din veniturile proprii a cheltuielilor instituţiei a fost de 18,15%.
4. SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ TÂRGU JIU
Situația financiară a instittuției, înregistrată pe parcursul anului 2018, se prezintă după cum urmează:
- lei Indicator
Sold iniţial
Total venituri
Total cheltuieli
Sold final

Valoare realizată 01.01.2018 – 31.12.2018
8.312.186
160.824.895
155.742.007
13.395.074
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Bugetul Spitalului Judeţean de Urgență Târgu Jiu a fost aprobat, la partea de venituri, în sumă de
126.399.580 lei, pe parcursul execuţiei bugetare fiind majorat la valoarea de 171.647.240 lei, din care s-a
încasat suma de 160.824.895 lei (93,70%), având următoarea structură:
- lei Denumire indicator
1
TOTAL VENITURI
Venituri din concesiuni și închirieri
(30.10.05)
Venituri din prestări de servicii (33.10.08)
Venituri din contractele încheiate cu CASJ
Gorj (33.10.21)
Venituri din contractele încheiate cu DSP
Gorj din sume alocate de la bugetul de stat
(33.10.30)
Venituri din contractele încheiate cu DSP
Gorj din sume alocate din veniturile proprii
ale Ministerului Sănătăţii (33.10.31)
Venituri din contractele încheiate cu IML
Craiova-Dolj (33.10.32)
Alte venituri din prestări de servicii și alte
activități (33.10.50)
Donații și sponsorizări (37.10.01)
Alte transferuri voluntare (37.10.50)
Venituri din valorificarea unor bunuri ale
instituțiilor publice (39.10.01)
Sume utilizate din excedentul anului
precedent pentru efectuarea de cheltuieli
(40.10.15)
Subvenţii din bugetul local pentru
finanţarea cheltuielilor de capital din
domeniul sănătății (43.10.14)
Subvenţii din bugetul de stat către
bugetele locale pentru finanţarea
investițiilor în sănătate (43.10.16)
Subvenţii din bugetul Fondului național
unic de asigurări sociale de sănătate
pentru acoperirea creșterilor salariale
(43.10.33)
Fondul Social European (FSE) (48.10.02)

Prevederi
iniţiale
2
126.399.580
35.000

Prevederi
definitive
3
171.647.240
35.000

Realizat
2018
4
160.824.895
23.385

%
(4/3)
5
93,70
66,82

2.749.730
71.490.660

2.749.730
82.479.420

2.170.305
81.862.447

78,93
99,26

10.000.000

7.450.910

7.447.650

99,96

5.500.000

10.130.000

9.889.984

97,63

3.000.000

3.000.000

2.623.292

87,45

0

0

400

-

0
0
0

200.000
176.400
17.870

200.000
176.386
17.865

100
100
99,98

8.312.190

8.312.190

0

-

0

2.000

1.952

97,60

0

18.000

17.564

97,58

25.312.000

56.187.130

56.187.125

100

0

888.590

206.540

23,25

Sumele alimentate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli pe parcursul anului
2018, au fost în cuantum de 8.312.186 lei.
În ceea ce priveşte contul de execuţie a bugetului Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu, instituție
publică finanţată integral din venituri proprii, prin raportare la veniturile planificate în sumă de 171.647.240 lei
– buget definitiv, s-au realizat încasări, inclusiv excedent, de 169.137.081 lei (98,54%) şi plăţi în sumă de
155.742.007 lei (90,74%), astfel:
Cod
Denumire indicator
TOTAL CHELTUIELI
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale în bani

10
10.01

Credite
bugetare
iniţiale

Credite
bugetare
definitive

Plăţi
efectuate

126.399.580

171.647.240

155.742.007

102.684.000
82.184.000

128.139.130
121.719.130

124.414.566
118.718.422
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Tichete de masă
Contribuţii
TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII
Bunuri şi servicii
Reparaţii curente
Hrană
Medicamente şi materiale sanitare
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Deplasări, detaşări, transferări
Materiale de laborator
Pregătire profesională
Alte cheltuieli
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
Burse
Sume aferente persoanelor cu handicap
neîncadrate
PLĂTI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI
RECUPERATE ÎN ANUL CURENT
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE
TITLUL XI PROIECTE CU FINANȚARE DIN FEN
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
Programe din Fondul Social European (FSE)
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Construcții
Maşini, echipamente şi mijloace de transport
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale
Alte active fixe
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10.02
10.03
20
20.01
20.02
20.03
20.04
20.05
20.06
20.09
20.13
20.30
59
59.01
59.40

2.000.000
18.500.000
22.799.580
4.255.000
50.000
1.005.000
14.210.000
730.000
10.000
50.000
27.000
2.462.580
516.000
191.000
325.000

2.000.000
4.420.000
41.345.570
6.445.000
826.500
1.405.000
26.268.100
781.900
10.000
125.000
51.000
5.433.070
566.000
71.000
495.000

1.629.225
4.066.919
30.082.485
4.997.075
429.607
973.957
19.135.924
612.960
1.591
71.288
44.246
3.815.837
522.030
34.908
487.122
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0

0

-61.069

58

0

911.540

202.480

0
400.000
400.00
0
400.00
0
0

911.540
685.000
685.000
0
685.000
0
0

202.480
581.515
581.515
0
581.515
0
0

58.02
71
71.01
71.01.01
71.01.02
71.01.03
71.01.30

-lei În cursul anului 2018, a fost achiziţionată aparatură medicală cu finanțare de la bugetul de stat (17.564
lei) şi cofinanţare de la Consiliul Judeţean Gorj, din bugetul local (1.952 lei), înregistrându-se plăți în cuantum de
19.516 lei pentru dotarea cu 2 echipamente medicale de screening auditiv.
Totodată, cu suma de 123.486 lei, virată de Primăria Municipiului Târgu Jiu în baza H.C.L. nr.
507/05.12.2018, s-a achiziționat o lampă operații LED 7.
Din venituri proprii, au mai fost efectuate plăți în sumă de 438.513 lei pentru achiziționarea,
următoarelor dotări independente:
- 1 buc. lavoar apă sterilă (8.687 lei);
- 2 buc. pulsoximetru electric maximo copii (17.610 lei);
- 3 buc. lampă observație (21.420 lei);
- 2 buc. nebulizator dezinfectant (13.090 lei);
- 2 buc. mașină de spălat industrială fără barieră septică (83.138 lei);
- 1 buc. mașină de spălat industrială cu barieră septică (121.534 lei);
- 2 buc. calandru rufe (119.400 lei);
- 2 buc.uscător rufe (53.634 lei).
Pe titluri de cheltuieli, ponderea cea mai mare în totalul cheltuielilor efectuate până la data de
31.12.2018 este deţinută de cheltuielile de personal cu 79,82%, urmate de cheltuielile privind bunuri şi servicii
(19,30%), activele nefinanciare (0,37%) și alte cheltuieli (0,33%).
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PONDEREA CHELTUIELILOR REALIZATE ÎN BUGETUL CENTRALIZAT AL
SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ TG-JIU PE ANUL 2018 - lei

522.030;
0,33%

202.480;
0,13%

cheltuieli de personal

581.515;
0,37%

30.082.485;
19,30%

-61.069;
-0,04%

bunuri şi servicii
alte cheltuieli
proiecte cu finanțare din FEN aferente
cadrului financiar 20142020
active nefinanciare

124.414.566;
79,82%

plăți efectuate în anii precedenți și
recuperate în anul curent

5.

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE „TUDOR VLADIMIRESCU” – RUNCU

Luând în considerare principalele caracteristici ale politicii bugetare, evoluţia economico-financiară din
anul 2018, respectiv execuţia bugetară proprie, au fost necesare unele măsuri rectificative privind bugetul
Spitalului de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu”-RUNCU, menite să reducă volumul cheltuielilor bugetare
la un nivel corespunzător veniturilor preconizate a fi realizate până la sfârşitul anului.
Sintetic, situația financiară înregistrată pe parcursul anului 2018 se prezintă după cum urmează:
- lei Indicator

Valoare realizată 01.01.2018 – 31.12.2018

Sold iniţial

971.555

Total venituri
Total cheltuieli

18.235.963
18.134.979

Sold final

1.072.539

Bugetul spitalului, la partea de venituri, a fost aprobat în sumă de 23.945.560 lei, pe parcursul execuţiei
bugetare ajungând la valoarea de 19.270.250 lei, din care s-a încasat suma de 18.235.963 lei (94,64%),
structurându-se după cum urmează:
- lei Denumire indicator
1
TOTAL VENITURI
Venituri din concesiuni și închirieri
(30.10.05)
Venituri din contractele încheiate cu CASJ
Gorj (33.10.21)
Venituri din contractele încheiate cu DSP
Gorj din sume alocate de la bugetul de stat
(33.10.30)
Venituri din contractele încheiate cu DSP
Gorj din sume alocate din veniturile proprii
ale Ministerului Sănătăţii (33.10.31)
Alte venituri din prestări de servicii și alte
activități (33.10.50)
Alte venituri din valorificarea unor bunuri
(39.10.50)

Prevederi
iniţiale
2
23.945.560
80.000

Prevederi
definitive
3
19.270.250
77.000

Realizat
2018
4
18.235.963
80.680

%
(4/3)
5
94,64
104,78

12.176.000

10.076.000

10.065.239

99,90

0

10.240

10.234

99,95

280.000

200.000

200.000

100

12.000

9.450

8.865

93,81

0

0

6.309

-
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971.560

971.560

0

-

10.426.000

7.926.000

7.864.636

99,23

Sumele alimentate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli pe parcursul anului
2018, au fost în cuantum de 971.555 lei.
În ceea ce priveşte contul de execuţie a bugetului Spitalului de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu”RUNCU, instituție publică finanţată integral din venituri proprii, prin raportare la veniturile planificate în sumă
de 19.270.250 lei – buget definitiv, s-au realizat încasări, inclusiv excedent, de 19.207.518 lei (99,68%) şi plăţi
în sumă de 18.134.979 lei (94,11%).
- lei Cod
Denumire indicator
TOTAL CHELTUIELI
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale în bani
Tichete de masă
Contribuţii
TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII
Bunuri şi servicii
Reparații curente
Medicamente şi materiale sanitare
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Deplasări, detaşări, transferări
Pregătire profesională
Alte cheltuieli
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate
PLĂTI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI
RECUPERATE ÎN ANUL CURENT

10
10.01
10.02
10.03
20
20.01
20.02
20.04
20.05
20.06
20.13
20.30
59
59.40
85

Credite
bugetare
iniţiale

Credite
bugetare
definitive

Plăţi
efectuate

23.945.560

19.270.250

18.134.979

19.462.000
18.655.000
209.000
598.000
4.399.560
2.698.560
30.000
940.000
575.000
30.000
30.000
96.000
84.000
84.000
0

15.397.240
14.590.010
209.000
598.230
3.820.900
2.444.900
30.000
840.000
390.000
20.000
20.000
76.000
74.000
74.000
-21.890

14.869.372
14.183.490
202.575
483.307
3.217.116
2.079.478
0
726.069
344.420
8.857
17.630
40.662
70.376
70.376
-21.885

Pe titluri de cheltuieli, ponderea cea mai mare în totalul cheltuielilor efectuate până la data de
31.12.2018 este deţinută de cheltuielile de personal cu 81,80%, urmate de cheltuielile privind bunuri şi servicii
cu 17,70%.
La data de 31.12.2018, la nivelul bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate parțial din venituri
proprii nu s-au înregistrat plăți restante.
-

La finele anului, diferenţa dintre:
suma veniturilor încasate în cuantum de 191.632.887 lei;
suma plăţilor efectuate în cuantum de 186.449.015 lei şi a plăţilor restante (0 lei), raportate în situaţiile
financiare la aceeaşi perioadă, cumulând valoarea de 186.449.015 lei,
este de 5.183.872 lei, mai mare decât zero, rezultând încheierea exerciţiului bugetar la data de 31.12.2018,
cu excedent.

III. BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE:
Bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2018 a fost aprobat prin H.C.J.Gorj nr. 25/07.03.2018,
prevederile bugetare, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, fiind în sumă de 64.870 lei, suma
încasată, respectiv plata efectuată, au fost în cuantum de 64.867 lei.
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În baza prevederilor:
Hotărârii nr. 478/2010 privind aprobarea structurii organizatorice a Autorității Coordonatoare şi de
Management și în România pentru gestionarea asistenței financiare comunitare, acordată prin Fondul de
Solidaritate al Uniunii Europene, cu modificările şi completările ulterioare;

Hotărârii nr. 1021/2015 privind utilizarea fondurilor alocate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii
Europene pentru decontarea cheltuielilor publice eligibile aferente operațiunilor de urgență întreprinse în scopul
înlăturării pagubelor provocate de inundațiile din primăvara şi vara anului 2014 şi pentru modificarea art. 4, alin.
(2) din Hotărârea Guvernului nr. 478/2010 pentru aprobarea structurii organizatorice a Autorității
coordonatoare şi de management în România, precum şi a structurii autorităților de implementare pentru
gestionarea asistenței financiare comunitare acordate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene,
Consiliul Județean Gorj, a înaintat spre decontare, în cadrul FSUE, cererea de rambursare a cheltuielilor efectuate
pentru aducerea la stadiul tehnic inițial al obiectivului de investiție Reconstruire ”Pod DJ675B, km 3+300, peste
râul Gilort, comuna Albeni, județul Gorj”, ce s-a încadrat în prevederile H.G. nr. 1021/2015, respectiv pentru
inundațiile din perioada 28 iulie - jumătatea lunii august 2014, în regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia.
Prin Acordul de Implementare, semnat între Autoritatea Coordonatoare și de Management din cadrul
Cancelariei Primului Ministru, Autoritatea de Implementare din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice (actualmente Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor
Europene) și Consiliul Județean Gorj, a fost declarat eligibil dosarul cu documentația justificativă, aferentă
realizării obiectivului de investiție Reconstruire ”Pod DJ675B, km 3+300, peste râul Gilort, comuna Albeni,
județul Gorj”.
Astfel, în data de 21.02.2018, MDRAPFE – Autoritatea de Management FSUE, a virat în contul nr.
RO56TREZ33621D452402XXXX, deschis de instituția noastră la Trezoreria Municipiului Târgu-Jiu, suma de
64.866,65 lei, pentru obiectivul de investiție Reconstruire ”Pod DJ675B, km 3+300, peste râul Gilort, comuna
Albeni, județul Gorj”.
Potrivit Acordului de implementare, art. 7 Destinația fondurilor alocate din FSUE, alin. 3, conform căruia:
”sumele primite de către beneficiarii finali ca urmare a decontării din FSUE vor fi utilizate de către aceștia în
conformitate cu prevederile legale în vigoare, iar acolo unde este cazul, pentru refacerea, consolidarea,
inclusiv dezvoltarea infrastructurii, conform procedurilor proprii”, precum și prevederilor H.C.J.Gorj nr.
25/07.03.2018 privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2018, fondurile au fost
virate în contul de disponibil al bugetului local (Sume recuperate, aferente cheltuielilor efectuate în anii
precedenţi, evidenţiate în cadrul titlului „plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent” , la cap.
84.02 „Transporturi”).


ANALIZA BILANŢULUI CONTABIL ÎNTOCMIT LA DATA DE 31.12.2018
Bilanţul este documentul oficial de sinteză al tuturor unităţilor patrimoniale. Bilanţul contabil trebuie
să asigure o imagine fidelă, clară şi completă a patrimoniului, a situaţiei financiare şi asupra rezultatelor
obţinute de unitatea patrimonială, care presupune:
respectarea cu bună credinţă a regulilor privind evaluarea patrimoniului;
respectarea principiilor: prudenţei, permanenţei metodelor, continuitatea activităţii bilanţului de
deschidere cu cel de închidere, a noncompensării;
posturile înscrise în bilanţ trebuie să corespundă cu datele înregistrate în contabilitate, puse de
acord cu inventarul.
Procedeu principal al metodei contabilităţii şi bază informaţională fundamentală, bilanţul propriu-zis
este un tablou care cuprinde în formă sintetică şi în expresie valorică mijloacele economice patrimoniale, sursele
de constituire a acestora, precum şi rezultatul unui agent economic la un moment dat. Bilanţul este documentul
contabil de sinteză, prin care se prezintă activul şi pasivul unităţii patrimoniale la închiderea exerciţiului, precum
şi în celelalte situaţii prevăzute de Legea Contabilităţii.
Elementele patrimoniale în bilanţ sunt sistematizate pornind de la conturi, pe grupe, capitole,
posturi, după criteriul lichidităţii activului şi a exigibilităţii pasivului, astfel: posturile de activ sunt aşezate în
ordinea crescătoare a lichidităţii (de la cele mai puţin lichide - cum este cazul activelor imobilizate la
disponibilităţile băneşti ca formă de lichiditate absolută), iar în pasiv posturile sunt dispuse de la cele mai puţin
exigibile (de la capital - ultimul cont care se închide în cazul lichidării patrimoniului) la datoriile curente.
Atât activul cât şi pasivul bilanţier suportă un dublu criteriu de ordonare:
criteriul major, pentru active, natura lor economică, iar pentru elementele de pasiv, natura lor juridică;
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criteriul minor, pentru active, lichiditatea (crescătoare) a acestora, iar pentru elementele de pasiv,
exigibilitatea lor (crescătoare).
A. ACTIVE
In structură totalul activelor sunt reprezentate după cum urmează:
PONDEREA ACTIVELOR NECORPORALE SI CORPORALE IN TOTALUL
ACTIVELOR LA DATA DE 31.12.2018

259.841.560;
19,31%

1.085.813.606;
80,69%

Active curente

Active necurente

I. Activele necurente înregistrează la finele perioadei de raportare un sold de 1.085.813.606 lei, în
creştere faţă de începutul perioadei cu suma de 34.479.408 lei, pe grupe, influenţele fiind prezentate mai jos:
„Active fixe necorporale” prezintă un sold de 1.769.041 lei, în descreştere faţă de începutul anului cu
suma de 1.281.873 lei, rezultată ca diferenţă între amortizarea lunară calculată de către unele instituţii publice
aflate în subordinea Consiliului Judeţean şi înregistrarea de noi active fixe necorporale, după cum urmează:
 Biblioteca Judeţeană „Christian Tell” – 23.918 lei;
 Consiliul Judeţean Gorj – înregistrează un sold în valoare de 1.526.587 lei;
 Spitalul Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu, prezintă un sold în valoare de 75.100 lei;
 Salvamont Gorj - sold în valoare de 4.059 lei;
 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj - sold în sumă de 116.105 lei;
 Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Gorj - 12.822 lei;
 Şcoala Populară de Artă - 10.450 lei.
„Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale, plantaţii, mobilier, aparatură birotică şi alte active
corporale”, înregistrează un sold de 28.240.102 lei, în creştere faţă de începutul anului cu suma de 2.701.148
lei, rezultată ca diferenţă între calculul amortizării lunare înregistrată la unele instituţii publice aflate în
subordinea Consiliului Judeţean precum şi ca urmare a înregistrării de noi mijloace fixe din această categorie:
 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj - suma de 2.372.671 lei;
 Salvamont Gorj - sold în valoare de 536.030 lei;
 Biblioteca Judeţeană „Christian Tell”- sold în valoare de 69.712 lei;
 Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Gorj - suma de 44.406 lei;
 Consiliul Judeţean Gorj – sold în valoare de 9.074.386 lei;
 Şcoala Populară de Artă - sold în valoare de 148.944 lei;
 Ansamblul Artistic ,, Doina Gorjului”- 106.083 lei;
 Spitalul de Pneumoftiziologie ,, Tudor Vladimirescu” - Runcu, prezintă un sold în valoare de 2.535.963
lei;
 Muzeul Judeţean Gorj – sold în valoare de 670.468 lei;
 Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Tg- Jiu - sold în valoare de 74.284 lei;
 Spitalul Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu, prezintă un sold în valoare de 12.524.039 lei;
 Serviciul Județean de Gestionare a Deșeurilor Gorj – 27.497 lei;
 Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Gorj - 55.619 lei.

89

Consiliul Județean Gorj

Raportul Președintelui 2018

„Terenuri şi clădiri” , înregistrează la finele perioadei de raportare un sold în sumă de 1.052.903.792
lei, în creştere faţă de începutul anului cu suma de 33.194.128 lei.
Prezintă modificări ale soldului următoarele instituţii:
 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj- suma de 781.256 lei;
 Consiliul Judeţean Gorj – sold în valoare de 910.078.142 lei;
 Spitalul de Pneumoftiziologie ,, Tudor Vladimirescu” - Runcu, prezintă un sold în valoare de 29.348.261
lei;
 Spitalul Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu, prezintă un sold în valoare de 78.609.335 lei;
 Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Tg- Jiu - sold în valoare de 821.159 lei.
„Active financiare necurente (investiţii pe termen lung) peste un an, înregistrează un sold la finele
perioadei de 2.889.523 lei, în creștere față de începutul anului cu suma de 18.000 lei.
,, Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an” – 11.148 lei,
înregistrate la Consiliul Județean Gorj.
II. Activele curente înregistrează la data de 31.12.2018 un sold de 259.841.560 lei, în creştere faţă de
începutul perioadei cu suma de 54.265.836 lei, fiind compuse din:
- stocuri;
- creanţe curente;
- disponibilităţi;
„Stocuri” - reflectă un sold în valoare de 27.382.743 lei, în creştere faţă de începutul perioadei cu
suma de 2.870.024 lei determinată de creşterea stocului de materiale consumabile, piese de schimb, materiale
de natura obiectelor de inventar, etc, ce se regăseşte la toate instituţiile publice, ponderea deţinând-o Spitalul
Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu, cu un sold în valoare de 8.900.016 lei, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Gorj – sold de 5.879.706 lei etc.
,,Creanțe curente” - înregistrează la data de 31.12.2018 un sold de 176.819.128 lei, în creştere faţă
de începutul perioadei cu suma de 41.996.900 lei, fiind compus din:
a) „Creanţe din operaţiuni comerciale, avansuri şi alte decontări” – înregistrează un sold la data
raportării în valoare de 155.205.513 lei, în creştere faţă de soldul de la începutul anului cu suma
de 20.958.637 lei, din care:
- ,, creanțe comerciale și avansuri”, la data de 31.12.2018, înregistrează un sold în valoare de 8.346.142
lei, în creştere față de 31 decembrie 2017 cu suma de 1.687.897 lei, după cum urmează:
- cont contabil 411 ,,clienţi ”- sold la data raportării – 8.304.210 lei, ponderea cea mai mare o deţin:
1. Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu - Jiu, cu un sold în valoare de 7.624.861 lei, reprezentând c/val.
taxelor medico-legale, servicii histopatologice prestate, chirii etc;
2. Spitalul ,,Tudor Vladimirescu”, Dobriţa - sold în valoare de 577.438 lei;
cont 409 ,,furnizori debitori” - 23.783 lei, înregistraţi la Biblioteca Judeţeană;
cont 461 ,,debitori’’ – 18.149 lei, înregistraţi la Consiliul Județean Gorj.
b) ,,Creanţe bugetare”- prezintă un sold de 1.000.149 lei, în creştere faţă de începutul anului cu suma
425.606 lei, reprezentând contravaloarea indemnizaţiilor de concedii medicale ce urmează a fi
recuperate de la Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate.
c) „Creanţe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget ”- prezintă un
sold de 20.613.466 lei, în creştere faţă de începutul anului cu suma 20.612.657 lei.
„Total disponibilităţi” – prezintă un sold la finele perioadei de 55.639.689 lei, în creştere faţă de
începutul perioadei cu suma de 9.398.912 lei, sold care se compune din:
- grupa conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie, dobândă, în sumă de 55.096.677 lei;
- grupa conturi la instituţiile de credit, casa , avansuri la trezorerie în sumă de 218.307 lei
- grupa conturilor dobânda de încasat, alte valori, în sumă de 324.705 lei.
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B. DATORII
Datoriile evidenţiate în bilanţul contabil întocmit la data de 31.12.2018, însumează valoarea de
213.515.348 lei, fiind în creştere faţă de începutul anului cu suma de 30.775.558 lei, structurate în datorii
necurente şi datorii curente.

Ponderea datoriilor curente si necutente în total datorii la data de
31.12.2018 - lei
27.477.530;
12,87%
datorii necurente

186.037.818;
87,13%

datorii curente

I. Datoriile necurente (sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an), sunt în sumă
de 27.477.530 lei, în scădere faţă de începutul anului cu suma de 2.457.025 lei, structurat astfel:
- Consiliul Judeţean Gorj - soldul contului 163 „Împrumuturi garantate” - prezintă sold în sumă de
26.325.070 lei;
- Spitalul Judeţean de Urgenţă Tg - Jiu, cu un sold în valoare de 727.705 lei;
- Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj: suma de 16.022 lei;
- Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Tg - Jiu - sold în valoare de 308.092 lei;
- Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Gorj - suma de 63.935 lei;
- Serviciul Public Salvamont – sold în valoare de 36.706 lei.
II. Datoriile curente prezintă un sold de 186.037.818 lei, în creştere faţă de cel înregistrat la începutul
anului cu suma de 33.232.583 lei, fiind compuse din:
- datorii comerciale, avansuri şi alte decontări;
- datorii către bugete.
Grupa conturilor ,,datoriile comerciale şi avansuri ”- înregistrează un sold în valoare de 4.828.815 lei,
în descreştere față de 31 decembrie 2017 cu suma de 2.689.435 lei, urmare a descreşterii soldurilor conturilor
401 ,,furnizori interni” la unele instituţii publice aflate în subordinea Consiliului Judeţean Gorj (Spitalul Judeţean
de Urgenţă Târgu-Jiu, Şcoala Populară de Artă, Muzeul Judeţean Gorj, etc)
Grupa conturilor ,,contribuţiile sociale” - la data de 31.12.2018, înregistrează un sold în valoare de
7.685.444 lei, în creştere faţă de 31 decembrie 2017 cu suma de 3.168.017 lei.
Grupa conturilor privind ,,salariile angajaţilor” - înregistrează un sold în valoare de 12.750.140 lei, în
creștere faţă de 31 decembrie 2017 cu suma de 3.018.280 lei.
„Venituri în avans” (Contul 472) prezintă un sold de 752.431 lei, în descreștere faţă de începutul anului
cu suma de 125.020 lei.
C. CAPITALURI PROPRII
Totalul capitalurilor proprii la finele perioadei este de 1.132.139.818 lei, în creştere faţă de începutul
anului cu suma de 57.969.686 lei.
Grupa conturilor „Rezerve, fonduri” înregistrează un sold în valoare de 1.000.400.448 lei, în creştere
faţă de începutul anului cu suma de 15.598.167 lei, influență ce se regăsește la Consiliul Județean Gorj, la Spitalul
de Urgență Târgu- Jiu, Spitalul ,,Tudor Vladimirescu”, Dobriţa, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Gorj și Muzeul Judeţean Gorj, astfel:
 fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unității administrativ - teritoriale 91
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,,contul contabil 103” – 985.643.808 lei, a înregistrat o creștere în sumă de 28.939.291 lei, ca
urmare a reevaluării bunurilor din domeniul public;
 fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unității administrativ - teritoriale ,,contul contabil 104” – 454.253 lei, sold rămas nemodificat din anul precedent;
 rezerve din reevaluare – ,,contul contabil 105”- 14.302.387 lei, în descreștere față de 31.12.2017
cu suma de 13.341.124 lei.
Contul 117 „Rezultatul reportat” prezintă la data de 31.12.2018 un sold creditor în sumă de 90.095.233
lei, în creştere faţă de începutul anului cu suma de 6.795.127 lei, urmare a închiderii contului 121 de către toate
instituţiile publice.
Contul 121 „Rezultatul patrimonial al exercițiului” prezintă sold creditor în sumă de 41.644.137 lei şi
reprezintă excedent, înregistrat ca diferență între veniturile și cheltuielile efectuate în exerciţiul financiar curent.
ANALIZA CONTULUI DE REZULTAT PATRIMONIAL
Contul de rezultat patrimonial este acea componentă a situațiilor financiare care prezintă veniturile,
finanțările și cheltuielile din cursul exercițiului curent.
În cadrul contului de rezultat patrimonial, veniturile, finanțările și cheltuielile sunt prezentate conform
contabilității de angajamente, pe tipuri de activități desfășurate de instituția publică:
o Activități operaționale;
o Activități financiare;
o Activități extraordinare.
Comparabilitatea în timp a datelor este asigurată și în cadrul contului de rezultat patrimonial, prin
prezentarea unei coloane distincte, cu valorile perioadei precedente.
Rezultatul patrimonial, pus în evidentă în cadrul acestei componente a situaţiilor financiare, este un
rezultat economic care exprimă performanța financiară a instituţiilor publice, respectiv excedent sau deficit
patrimonial. Acest rezultat se determină pe fiecare sursă de finanțare în parte, precum și pe total, ca diferență
între veniturile realizate și cheltuielile efectuate în exercițiul financiar curent.
Rezultatul patrimonial stabilit la data de 31.12.2018 prin închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli,
înregistrează un excedent în sumă de 52.922.098 lei.
Veniturile operaţionale sunt în sumă de 460.387.293 lei în creștere față de perioada corespunzătoare a
anului precedent cu suma de 104.414.994 lei, iar cheltuielile operaţionale sunt în sumă de 406.617.203 lei, mai
mari decât în aceeași perioadă a anului precedent cu suma de 58.282.783 lei.
În structură, cheltuielile operaţionale se prezintă astfel:
- salarii și contribuții sociale aferente angajaților – 232.236.481 lei, în creștere față de anul precedent cu
suma de 45.109.793 lei;
- subvenții și transferuri – 92.039.570 lei, în creștere față de perioada similară a anului precedent cu
suma de 17.663.733 lei;
- stocuri, consumabile, lucrări şi servicii executate de terţi – în sumă de 61.580.859 lei, în creștere cu
suma de 1.246.225 lei;
- cheltuieli de capital, amortizare şi provizioane – 18.333.328 lei, în descreștere cu suma de 962.710 lei
față de anul anterior;
Rezultatul activității operaționale a înregistrat un excedent în sumă de 53.770.090 lei.
Veniturile financiare sunt în sumă de 18 lei, iar cheltuielile financiare sunt în sumă de 870.255 lei și
reprezintă cheltuieli cu dobânda datorată la BancPost de Consiliul Judeţean Gorj, pentru creditul contractat.
Rezultatul activităţii financiare este un deficit în sumă de 870.237 lei.
Veniturile extraordinare sunt în sumă de 22.305 lei, iar cheltuielile extraordinare sunt în sumă de 60 lei,
rezultând un excedent al activității extraordinare în sumă de 22.245 lei, în cadrul contului de rezultat
patrimonial.
Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă și Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj,
înregistrează ca diferență suma de 11.277.961 lei între contul de rezultat patrimonial şi bilanţul contabil,
reprezentând venituri și cheltuieli finanțate de Inspectoratul Şcolar Gorj.
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2.SERVICIUL UNITATEA JUDEȚEANĂ DE MONITORIZARE A SERVICIILOR COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE,
PROIECTE ȘI PROGRAME NAȚIONALE
Serviciul Unitatea Județeană de Monitorizare a Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice, Proiecte și
Programe Naționale a avut ca prioritate monitorizarea activităţilor şi acţiunilor de furnizare a serviciilor de
utilitate publică de interes local şi judeţean prin care se asigură:
a) alimentarea cu apă;
b) canalizarea şi epurarea apelor uzate;
c) colectarea, canalizarea şi evacuarea apelor pluviale;
d) salubrizarea localităţilor şi managementul deşeurilor solide;
e) alimentarea cu energie termică în sistem centralizat;
f) transportul public local;
g) iluminatul public.
prin solicitarea de informaţii în acest sens, de la unităţile administrativ-teritoriale de pe raza judeţului
Gorj.
Solicitarea acestor informaţii are ca scop:
- asigurarea unei baze de date la nivelul Consiliului Judeţean Gorj, necesară în vederea adoptării/actualizării
de strategii, prognoze şi programe de dezvoltare economico-socială şi de mediu la nivelul judeţului şi realizării
acestora, pentru întreţinerea şi modernizarea infrastructurii judeţene, în vederea dezvoltării şi modernizării
urbane şi rurale;
- asigurarea fondurilor, din sume şi cote defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea
bugetelor locale, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital,
cofinanţarea programelor de dezvoltare locală şi a proiectelor de infrastructură și pentru finanțarea cheltuielilor
privind drumurile județene și comunale;
- fundamentarea propunerilor de proiecte investiţionale finanţate anual prin programele guvernamentale.
Activitatea serviciului a vizat actualizarea în permanenţă a băncii de date tehnice, cu privire la
infrastructura edilitară a unităţilor administrativ – teritoriale de pe raza judeţului.
Asigurarea bazei de date tehnice şi financiare privind monitorizarea infrastructurii serviciilor comunitare
de utilităţi publice de pe raza judeţului Gorj, stadiul de dezvoltare, investiţiile aflate în curs de execuţie, precum
şi nevoile de investiţii pentru dezvoltarea infrastructurii judeţene, dar şi o evidenţă a operatorilor economici de
servicii comunitare de utilităţi publice de la nivelul judeţului s-a realizat în condiții optime datorită programului
informatic CentroMSPC.
De asemenea, pe parcursul anului 2018 au mai fost realizate următoarele situații:
- Monitorizarea, prin raportare, la nivelul fiecărui trimestru al anului 2018, a stadiului utilizării sumelor
repartizate de Consiliul Județean Gorj, prin H.C.J. nr. 1/23.01.2018, respectiv H.C.J nr. 169/10.12.2018, pentru
achitarea arieratelor înregistrate în contabilitatea unităților administrativ-teritoriale, susţinerea programelor de
dezvoltare locală şi proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală și pentru finanțarea cheltuielilor
privind drumurile județene și comunale;
- Monitorizarea lunară a situaţiei obligaţiilor de plată (arieratelor), ale consiliilor locale din judeţul Gorj;
- Asigurarea unui flux permanent de informații către unitățile administrativ – teritoriale privind informațiile
aferente diferitelor domenii de interes pentru administrațiile publice locale, comunicate de organismele
centrale;
- Inițierea unor proiecte de acte normative în sprijinul unităţilor administrativ-teritoriale, privind alocarea de
fonduri pentru asigurarea cheltuielilor materiale și de personal, a necesarului de fonduri pentru obiectivele de
investiții aflate în derulare, precum și pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale;
- Asigurarea unei bune colaborări cu organele centrale, cu ministerele de resort din domeniul serviciilor
comunitare de utilităţi publice şi cu toate unităţile administrativ-teritoriale de pe raza judeţului Gorj.
Referitor la buna colaborare cu organismele centrale şi cele de resort, amintim:
- Solicitarea din 29.05.2018 a Ministerului Sănătății, referitoare la finanțarea unor investiții pentru achiziția de
echipamente și aparatură medicală;
- Solicitarea din 22.03.2018 a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publicereferitoare la sumele
reprezentând corecții financiare/note de constatare aplicate în urma implementării de proiecte finanțate prin
fonduri externe nerambursabile, sentințe judecătorești rămase definitive și arierate;
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- Solicitarea din 19.06.2018 a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, referitoare la
implementarea Programului privind construcția de locuințe sociale derulat conform Legii locuinței nr. 114/1996,
programului privind construcția de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați din locuințele retrocedate
foștilor proprietari, derulat conform O.U.G. nr. 74/2007, Programului multianual național privind creșterea
performanței energetice a blocurilor de locuințe derulat conform O.U.G. nr. 18/2009;
- Solicitarea din 02.08.2018 a S.C. APAREGIO GORJ S.A., referitoare la completarea unui chestionar cu informații
necesare realizării unei analize complete a sectorului de apă.
În anul 2018, Serviciul Unitatea Județeană de Monitorizare a Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice,
Proiecte și Programe Naționale a asigurat, concomitent cu îndeplinirea sarcinilor de bază, elaborarea rapoartelor
de specialitate şi fundamentarea proiectelor de hotărâri ce privesc activitatea desfăşurată de acest serviciu, a
expunerilor de motive şi anexelor la acestea, ce au fost supuse aprobării Consiliului Judeţean.
Pe parcursul exerciţiului bugetar al anului 2018, în cadrul Serviciului au fost întocmite şi înaintate, în forma
şi temenele legale, documentele prevăzute prin atribuţiile ce-i revin, şi anume:
- în conformitate cu prevederile Legii nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018, a fost emisă Hotărârea
Consiliului Județean Gorj nr. 1/23.01.2018, privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a fondului la
dispoziția Consiliul Județean Gorj ce se repartizează integral în anul 2018 comunelor, orașelor și municipiilor din
județ, a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi
din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale aferentă estimărilor pentru anii
2019, 2020 și 2021 și a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumurile judeţene şi comunale
pe anul 2018 şi estimări pe anii 2019-2021;
- în conformitate cu prevederile Deciziei Administrației Județene a Finanțelor Publice Locale nr. 16/06.12.2018,
a fost emisă Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 169/10.12.2018 privind repartizarea pe unităţi
administrativ-teritoriale a fondului la dispoziția Consiliului Județean Gorj ce se repartizează integral în anul 2018
comunelor, orașelor și municipiilor din județ, pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2018;
- în conformitate cu prevederile Scrisorii-Cadru privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a
proiectelor de buget pe anul 2019 și a estimărilor pentru anii 2020-2022 a Ministerului Finanțelor Publice nr.
465623/28.09.2018, a fost emisă Dispoziția nr. 633/18.10.2018 privind repartizarea pe unități administrativteritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale
şi din cotele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru proiectul de buget pe anul 2019 şi estimări
pentru anii 2020, 2021 și 2022 pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare
şi/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susținerea programelor de dezvoltare
locală şi pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, validată prin Hotărârea
Consiliului Județean Gorj nr. 139/29.10.2018
De asemenea, în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 640/2017 pentru aprobarea
Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea
acestuia în anul școlar 2017-2018 și Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Gorj nr. 863/19.09.2017,
personalul din cadrul Serviciului Unitatea Județeană de Monitorizare a Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice,
Proiecte și Programe Naționale se regăsește în componența comisiei al cărei obiect general de activitate îl
constituie aplicarea dispozițiilor legale privind furnizarea produselor destinate unităților de învățământ
prevăzute în Programul pentru școli al României în perioada 2017-2023.
Astfel, pe parcursul anului școlar 2017-2018 și semestrului I al anului școlar 2018-2019, a fost urmărit modul
de îndeplinire, de către furnizori, a obligațiilor contractuale privind distribuția laptelui și produselor de
panificație, prevăzute în acordurile – cadru și contractele subsecvente pentru anul școlar 2017-2018 și 20182019.
Au fost depuse două cereri de plată la APIA Gorj pentru produsele lactate și au fost derulate măsuri
educative în semestrul I al anului școlar 2017-2018 de către mai multe unități școlare din județul Gorj
participante la Programul pentru Școli al României, cu implicarea a 346 elevi și 12 cadre didactice, iar in semestrul
II al anului școlar 2017-2018 a fost derulată de către Consiliul Județean Gorj o măsură educativă ce a însoțit
distribuția laptelui și acordate premii individuale pentru un număr de 240 elevi.
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Distribuția produselor lactate și de panificație s-a realizat în 490 de unități de învățământ din județul Gorj,
ca urmare fiind întocmite lunar și semestrial situații și anexe privind evidența elevilor și distribuția produselor
lactate și de panificație în unitățile școlare.
IV. SERVICIUL RESURSE UMANE, MANAGEMENTUL FUNCŢIEI PUBLICE ȘI AL UNITĂȚILOR SANITARE
PRELUATE
Asigurarea unui management eficient al resurselor umane, în condițiile menținerii restricțiilor impuse
autorităților și instituțiilor publice cu privire la numărul maxim de posturi, a constituit una dintre provocările
importante ale anului 2018.
În aceste condiții, în scopul realizării obiectivelor instituționale, prin asigurarea numărului de posturi
necesar la nivelul fiecărui compartiment, în actualul context normativ, a fost supusă aprobării autorității
deliberative o nouă structură organizatorică a aparatului de specialitate, cu un număr total de 172 posturi.
Îmbunătăţirea structurii fişelor de post şi completarea acestora, pentru asigurarea unei mai atente
responsabilizări a personalului a fost o măsură necesară pentru atingerea obiectivelor propuse.
În ceea ce privește instituțiile/serviciile publice din subordinea Consiliului Județean Gorj, modificarea
organigramelor, statelor de funcții și a regulamentelor de organizare și funcționare a avut în vedere, cu prioritate,
nu doar asigurarea funcţionalităţii acestora, ci şi realizarea obiectivelor de dezvoltare instituțională, prin crearea
unor structuri cât mai flexibile şi eficiente.
Au fost astfel supuse autorității deliberative spre modificare:
- Organigrama, Statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare ale Ansamblului Artistic
Profesionist ,,Doina Gorjului” Târgu-Jiu, prin modificarea unor posturi și redistribuirea acestora în cadrul
compartimentelor existente, în vederea asigurării necesarului de personal de specialitate;
- Organigrama, Statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare ale Bibliotecii Județene
,,Christian Tell” Gorj, prin reorganizarea Biroului Prelucrare-Dezvoltare într-o structură cu două compartimente,
care să răspundă cerințelor determinate de modernizarea unor servicii și nevoilor de dezvoltare ale instituției;
- Organigrama, Statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare ale Școlii Populare de Artă
Târgu-Jiu, prin reorganizarea Compartimentului Programe, Marketing şi Impresariat și a Compartimentului
Achiziţii Publice, IT şi Relaţii Publice, atribuțiile realizate la nivelul acestor compartimente fiind modificate și
completate astfel încât să reflecte corespunzător încadrarea instituției în categoria instituțiilor de spectacole și
concerte, elaborarea și implementarea proiectelor cultural-artistice cu diverse surse de finanțare fiind în actuala
formă de organizare o componentă importantă a activității desfășurate.
- Organigrama, Statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare ale Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, în vederea respectării cerințelor impuse de Hotărârea Guvernului
nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de
asistență socială și a structurii orientative de personal;
- Organigrama și Statul de funcții ale Direcției Comunitare Județene de Evidență a Persoanelor Gorj, ca
urmare a modificării calității unui post contractual de execuție în funcție publică, în condițiile prevăzute de art.
107 alin. (1) și art. 111 alin. (1) din Legea nr. 188/1999, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
Pentru îndeplinirea atribuțiilor ce revin autorităților administrației publice județene potrivit
reglementărilor în domeniul sănătății, în cadrul aparatului de specialitate a fost înființat un compartiment de
management al unităților sanitare preluate - Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu și Spitalul de
Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu” - comuna Runcu, la nivelul căruia au fost analizate propunerile de
modificare a structurii organizatorice a acestora, a organigramelor și statelor de funcții, precum și cele de
organizare a concursurilor de ocupare a unor funcții de conducere și de constituire a unor comisii de concurs,
fiind elaborate documentele aferente avizării, după caz, aprobării acestora de către autoritatea deliberativă.
Propunerile transmise de cele două unități sanitare publice au vizat modificări ale statului de funcții, în
sensul transformării unor posturi în vederea ocupării acestora prin concurs sau pentru asigurarea condițiilor de
promovare în grade/trepte profesionale.
De asemenea, au fost supuse aprobării Consiliului Județean Gorj modificări ale organigramei și statului
de funcții pentru Spitalul Județean de Urgență Târgu - Jiu, prin reorganizarea/înființarea unor structuri
funcționale, astfel:
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1. Reorganizarea Serviciului Managementul Calității Serviciilor Medicale, prin înființarea în cadrul
acestuia a două compartimente:
1.1. Compartimentul Managementul Calității;
1.2. Compartimentul Management Proiecte.
2. Reorganizarea Serviciului Aprovizionare, Transport, Achiziții Publice-Contractare prin preluarea
Formației Bloc Alimentar din cadrul Biroului Administrativ, în vederea optimizării procesului de achiziție a
alimentelor necesare preparării hranei pentru bolnavi și de realizare a transportului hranei la celelalte locații ale
spitalului.
3. Reorganizarea Biroului Tehnic în Compartimentul Tehnic, Proiectare, Urmărire Investiții, SSM, PSI,
Protecție Civilă, Situații de Urgență.
4. Reorganizarea Biroului Administrativ, într-o structură cu două compartimente funcționale:
4.1. Compartimentul Personal Auxiliar Sanitar, având în componență un număr de 19 posturi de
execuţie;
4.2.Compartimentul Spălătorie, cu un număr total de 17 posturi de spălătoreasă, asigurându-se astfel
respectarea circuitelor funcţionale, așa cum sunt prevăzute prin Ordinul ministrului sănătății nr. 914/2006, cu
modificările și completările ulterioare.
5. Înființarea unui Cabinet de chirurgie și ortopedie infantilă în cadrul Ambulatoriului integrat spitalului,
în acest sens fiind obținut Avizul Ministerului Sănătății - Direcția management și structuri sanitare nr.
XI/A/34514/35901/SP9941/29.08.2018.
În ceea ce privește Spitalul de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu” - comuna Runcu a fost supusă
aprobării modificarea organigramei și a statului de funcții prin înființarea Serviciului resurse umane, normare,
organizare, salarizare, secretariat și managementul calității serviciilor medicale, cu un număr total de 8 posturi,
condus de un șef serviciu, având în componență următoarele structuri:
1. Biroul resurse umane, normare, organizare, salarizare;
2. Compartimentul secretariat;
3. Biroul managementul calității serviciilor medicale, structură înființată în conformitate cu prevederile
art. 1 din Ordinul ministerului sănătății nr. 975/2012 privind organizarea structurii de management al calităţii
serviciilor medicale în cadrul unităţilor sanitare cu paturi din reţeaua Ministerului Sănătăţii şi a autorităţilor
administraţiei publice locale.
În conformitate cu prevederile art. III din Legea nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice a fost înființat
Compartimentul guvernanță corporativă și structuri asociative, care exercită atribuţiile şi competenţele
prevăzute la art. 3 din ordonanţa de urgenţă, asigură întocmirea mandatelor în vederea prezentării acestora de
către reprezentanţii unității administrativ-teritoriale în adunarea generală a acţionarilor, precum şi alte atribuţii
şi competenţe conform prevederilor legale şi bunelor practici privind guvernanţa corporativă, asigurând interfaţa
dintre autoritatea publică tutelară şi adunarea generală a acţionarilor a societăților comerciale ,,Parc Industrial
Gorj” S.A. - Bumbești - Jiu și Întreprinderea de Drumuri și Poduri Gorj S.A..
În aplicarea actelor normative ce reglementează guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice a fost
organizată și desfășurată procedura de selecție a membrilor Consiliului de administrație a S.C.,,Parc Industrial
Gorj” S.A. - Bumbești - Jiu.
Motivarea personalului, în absenţa componentei materiale a acesteia (restricţionată pentru anul 2018),
a reprezentat o altă provocare pentru management, astfel că asigurarea condiţiilor pentru dezvoltarea carierei
funcţionarilor publici şi personalului contractual a fost un factor motivaţional important.
În acest scop, au fost modificate statele de funcții atât pentru aparatul de specialitate al Consiliului
Județean Gorj, cât și pentru instituțiile publice subordonate, în vederea promovării personalului în funcții, grade
sau trepte profesionale.
Elaborarea şi aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al Consiliului
Judeţean Gorj şi instituţiile subordonate pentru anul 2018 s-a subscris aceleiaşi strategii de facilitare a accesului
la dezvoltarea carierei profesionale.
Stabilirea unor indicatori de performanță care să permită realizarea unei evaluări obiective s-a constituit,
de asemenea, în factor motivaţional, având totodată un rol determinant în identificarea problemelor
întâmpinate în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, precum şi a nevoilor de instruire a personalului pentru
îmbunătăţirea performanţelor profesionale individuale.
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În ceea ce privește instituțiile publice de cultură, respectiv Ansamblul Artistic Profesionist ,,Doina
Gorjului” Târgu-Jiu, Biblioteca Județeană ,,Christian Tell” Gorj, Centrul Județean pentru Conservarea și
Promovarea Culturii Tradiționale Gorj, Muzeul Județean Gorj ,,Alexandru Ștefulescu” și Școala Populară de Artă
Târgu-Jiu au fost organizate și desfășurate procedurile de evaluare a managementului exercitat în anul anterior,
iar pentru Muzeul Județean Gorj ,,Alexandru Ștefulescu” a fost realizată, prin raportare la rezultatele evaluărilor
anuale, evaluarea finală, precum și analizarea noului proiect de management depus de managerul în funcție în
cadrul procedurii speciale reglementate prin Ordinul ministrului culturii nr. 2799/2015 - Anexa nr. 1.
Dezvoltarea competenţelor profesionale ale personalului, în strânsă legătură cu dezvoltarea carierei, a
fost unul dintre obiectivele propuse în anul 2018, astfel că pentru susținerea financiară a acestei activități,
elaborarea şi implementarea unor proiecte cu finanţare nerambursabilă, prin care să se asigure participarea
personalului la diverse forme de pregătire profesională, s-a dovedit a fi soluţia optimă. Numărul participanţilor
la astfel de programe a fost de 26.
În vederea asigurării necesarului de personal de specialitate la nivelul structurilor funcționale, au fost
realizate procedurile de organizare și desfășurare a concursurilor de ocupare a 17 posturi vacante.
Noile reglementări fiscal-bugetare aplicabile de la 1 ianuarie 2018, adoptate de Guvernul României prin
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind
Codul fiscal, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte
normative, Ordonanța de urgență a Guvernului 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi
completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene și Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 91/2017
pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice au produs efecte asupra modalității de stabilire a nivelurilor de salarizare pentru funcţionarii publici şi
personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale ,,Administraţie” din aparatul de specialitate al Consiliului
Județean Gorj și instituțiile/serviciile publice din subordine, astfel cum au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului
Judeţean Gorj nr. 137/2017.
Acest cadru normativ a determinat adoptarea unui act administrativ de autoritate prin care a fost
stabilit nivelul salariilor de bază pentru personalul din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj și
instituțiile/serviciile publice din subordine, pentru familia ocupaţională ,,Administraţie”, pe fondul impactului pe
care transferul unor contribuții datorate de angajator la bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale îl are
asupra nivelului inițial al veniturilor corespunzătoare salariilor de bază și, implicit, asupra veniturilor salariale
brute stabilite în condițiile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu
modificările și completările ulterioare.
Măsurile propuse spre aprobare autorității deliberative, concretizate în adoptarea actului administrativ
de autoritate, au avut ca efect menținerea drepturilor salariale cel puțin la nivelul lunii decembrie a anului
anterior, fiind evitată astfel reducerea acestora ca efect al transferului de contribuții.
În aplicarea acestor măsuri, au fost emise, în condițiile legii, actele administrative de stabilire a
drepturilor salariale, atât pentru personalul din cadrul structurilor proprii ale Consiliului Județean Gorj și
Președintelui Consiliului Județean Gorj, cât și pentru conducătorii instituțiilor/serviciilor publice din subordine familia ocupaţională ,,Administraţie”.
Pentru asigurarea transparenței veniturilor salariale, astfel cum este reglementată de art. 33 din Legeacadru 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, a fost publicată, periodic, atât la sediu, cât și pe siteul instituției lista tuturor funcțiilor din cadrul structurilor proprii ale Consiliului Județean Gorj și președintelui
Consiliului Județean Gorj, precum și veniturile salariale corespunzătoare fiecărei funcții, inclusiv alte avantaje în
bani sau în natură, și baza legală a acordării acestora.
ANEXĂ
1. Informații privind programele de perfecționare
CADRUL LEGAL
1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările
ulterioare;
2. Hotărârea Guvernului nr. 833/2007 privind Normele de organizare şi funcţionare a comisiilor paritare şi
încheierea acordurilor colective;
3. Hotărârea Guvernului nr. 1066/2008 pentru aprobarea Normelor privind perfecţionarea profesională a
funcţionarilor publici
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după
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Domenii

Grup ţintă

Număr
participanţi

Specialist în domeniul calității

- Funcţionari
publici de
execuţie

11

Auditor în domeniul calității

- Funcţionari
publici de
execuţie

3

Protecția datelor cu caracter
personal

- Funcţionari
publici de
execuţie

5
1

Sursa de finanţare
Finanțare prin proiectul
,,Optimizarea performanței
sistemelor interne
manageriale”, implementat de
Consiliul Județean Gorj în cadrul
Programului Operațional
Capacitate Administrativă 20142020 (cod SMIS 120638)

Finanțare asigurată de
furnizorul de formare - S.C.
Expert Diplomatic Training

- Funcţionari
publici de
conducere
Îmbunătățirea
capacității
profesionale a auditorilor
intrni cu funcții de execuție

- Funcţionari
publici de
execuţie

2

Protecție civilă

- Funcţionari
publici de
execuţie

1

Managementul
resurselor
umane și salarizarea în
instituțiile publice

- Funcţionari
publici de
execuţie

3

Finanțare prin Programul de
pregătire profesională al
Unității Centrale pentru
Armonizarea Auditului Public
Intern din cadrul Ministerului
Finanțelor Publice
Buget propriu

Finanțare asigurată de
furnizorul de formare - S.C.
Expert Diplomatic Training

2. Gradul de corelare dintre planificarea aprobată, măsurile efectiv implementate și rezultatele
obținute
Numărul de funcționari publici participanți la diverse forme de pregătire profesională a fost de 26,
planificarea pentru anul 2018 fiind de 82 funcționari publici.
Participarea funcționarilor publici la programele de formare/perfecționare profesională a fost
realizată cu respectarea măsurilor stabilite prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Gorj nr.
186/2018, care au vizat:
a) Modalitățile de realizare a formării profesionale pentru funcționarii publici din cadrul aparatului
de specialitate al Consiliului Județean Gorj, respectiv:
- programe de formare organizate și desfășurate de către furnizorii de formare profesională,
finalizate cu certificat de participare, sau, după caz diplomă de absolvire;
- programe de formare organizate și desfășurate în cadrul unor proiecte cu finanțare externă;
b) Finanțarea programelor de formare
Finanțarea participării funcționarilor publici la programele de formare/perfecționare a fost
realizată în cadrul implementării unor proiecte cu finanțare externă implementate de către
Consiliul Județean Gorj, prin bugetul propriu, precum și prin facilitățile oferite de furnizorii de
formare acreditați și Ministerul Finanțelor Publice.
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c) Organizarea și derularea formării profesionale a funcționarilor publici
Pentru organizarea și desfășurarea activităților de formare profesională a funcționarilor publici au
fost utilizate următoarele categorii de furnizori de formare profesională:
- instituții publice care au ca obiect de activitate definit explicit prin actul normativ de înființare,
organizare și funcționare inclusiv organizarea și derularea de programe de formare;
- organizațiile private independente, de tip societăți comerciale înființate în baza Legii nr. 31/1990
privind societățile comerciale, republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare, sau,
după caz, organizații neguvernamentale, înființate în baza Ordonanței Guvernului nr. 26/2000, cu
privire la asociații și fundații, aprobată, cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, ce au
ca obiect de activitate definit explicit prin actul de înființare, organizare și funcționare inclusiv
organizarea și derularea de programe de formare.
3. Propuneri de îmbunătățire a sistemului de formare profesională:
A.Studiile privind managementul resurselor umane la nivelul autorităților administrației publice locale au
evidențiat ca elemente importante ale procesului de instruire și totodată relevante pentru planificarea anuală
și eficiența acestui proces următoarele:
a) evaluarea sistematică a programelor de instruire;
b) utilizarea ca modalitate de instruire a stagiilor sau a schimburilor de experienţă.
Prezentarea acestor elemente ca propuneri de îmbunătățire a sistemului de formare profesională este
justificată, pe de o parte, de faptul că evaluarea programelor de pregătire a fost realizată, de regulă,
superficial, prin prezentarea de către funcționarii publici participanți a unui raport al cărui conținut viza
modalitatea de desfășurare a programului, tematica abordată, problemele identificate și eventuale soluții,
precum și propuneri de îmbunătățire a activității, iar pe de altă parte, de constatarea că, deși stagiile practice
sau schimburile de experiență, ca modalități de realizare a instruirii, sunt reglementate de Hotărârea
Guvernului nr. 1066/2008, ele au fost foarte rar utilizate.
Față de cele prezentate se propun următoarele:
1. Realizarea evaluării fiecărui program de pregătire ținând seama de următoarele aspecte: reacţia
cursanţilor, nivelul de învăţare, schimbarea comportamentului şi rezultatele obținute.
Evaluarea reacţiei participanţilor trebuie să aibă în vedere conţinutul programului, structura şi forma
acestuia, metodele utilizate, abilităţile şi stilul instructorului, calitatea mediului de învăţare, gradul în care sau atins obiectivele propuse şi recomandări pentru îmbunătăţirea acestuia. De regulă, se realizează prin
chestionare de evaluare ce se administrează imediat după încheierea programului de pregătire profesională.
Evaluarea nivelului de învăţare urmăreşte determinarea gradului în care noile cunoştinţe, aptitudini,
deprinderi au fost însuşite de către cursanţi. Acest lucru se poate realiza prin testarea participanţilor atât
înainte, cât şi după participarea la programul de instruire (pentru obţinerea unei imagini cât mai exacte asupra
gradului de însuşire).
Evaluarea schimbărilor comportamentale este mai dificilă decât celelalte două prezentate anterior.
Pentru o cât mai exactă imagine asupra acestei probleme se recomandă următoarele:
- efectuarea unei evaluări sistematice a performanţelor atât înainte, cât şi după participarea la un
program de pregătire profesională;
- evaluarea performanţelor trebuie efectuată de cât mai multe persoane din următoarele categorii:
cursantul (autoevaluare), superiorul (superiorii) acestuia, subordonaţii şi colegii săi;
- efectuarea unei analize statistice pentru a compara performanţele înainte şi după programul de
pregătire şi identificarea acelor schimbări produse datorită acestuia;
- evaluarea de după parcurgerea programului de pregătire trebuie făcută la câteva luni după aceasta,
pentru ca angajatul să aibă posibilitatea să pună în practică ceea ce a învăţat;
- trebuie utilizat un grup de control (care nu a participat la programul respectiv).
Evaluarea rezultatelor are menirea de a determina (măsura) îmbunătăţirile apărute în ceea ce priveşte
cheltuielile, eficienţa, calitatea şi cantitatea muncii depuse etc. Pentru a se obţine informaţii cât mai exacte se
recomandă utilizarea pre şi post-testelor, precum şi a grupurilor de control.
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2. Îmbunătățirea pregătirii profesionale a funcționarilor publici prin participarea la stagii practice sau
schimburi de experienţă în cadrul unor instituții având domenii de activitate similare.
Modalitatea prin care se propune realizarea acestor măsuri vizează:
- încheierea unei serii de parteneriate cu instituţii publice de pe teritoriul judeţului sau din alte județe,
care, pe baza sistemului de modificare temporară a raportului de serviciu prin detaşare, să permită
migrarea temporară a forţei de muncă între organizaţii publice care gestionează domenii de activitate
apropiate;
- accesarea de fonduri pentru dezvoltarea de proiecte axate în principal pe schimburi de experienţă cu
administraţiile publice locale din ţările europene şi delegarea pentru stagii a funcţionarilor publici
angajaţi în departamentele cu rezultate foarte bune în cadrul instituției;
- constituirea de grupuri de lucru inter-instituţionale cu caracter semi-permanent, destinate proiectelor
comune în domenii de interes local.
B.Analiza modului de realizare a activității de perfecționare profesională a funcționarilor publici din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj pe ultimii 3 ani a evidențiat următoarele:
1. Finanțarea redusă a activității de pregătire profesională;
2. Orientarea spre finanțarea acestei activități în cadrul unor proiecte finanțate din fonduri externe
nerambursabile, ceea ce permite degrevarea bugetului instituției de o parte a cheltuielilor, dar nu asigură
instruirea în domeniul specific de activitate al compartimentului sau în domeniile de responsabilitate stabilite
prin acte administrative, ci în domenii de interes general (managementul calității, control intern managerial,
integritate);
3. Recomandările privind participarea funcționarilor publici la programe de perfecționare formulate în
rapoartele de evaluare anuală, nu au la bază o analiză riguroasă a activității acestora, care să permită
identificarea nevoilor de instruire și stabilirea priorităților, prin raportare la realizarea obiectivelor stabilite
anual și îndeplinirea criteriilor de performanță.
Se impune, în aceste condiții, îmbunătățirea procesului de planificare și organizare a activității de
perfecționare profesională prin implicarea factorilor de decizie de la nivelul fiecărei structuri funcționale în
identificarea nevoilor de instruire a personalului din subordine, asigurarea condițiilor de participare a
funcționarilor publici la programe de instruire corespunzător nevoilor identificate și planificării stabilite, cu
respectarea perioadelor prevăzute de lege, precum și asigurarea fondurilor necesare.
V.COMPARTIMENTUL DE CONTROL INTERN
Raportul privind controlul intern pe anul 2018 cuprinde o sinteză a stadiului implementării sistemelor
de control intern/managerial la nivelul Unității Administrativ Teritoriale – Judeţul Gorj la care se exercită
funcția de ordonator principal de credite, instituțiilor subordonate și operatorilor economici la care Unitatea
Administrativ Teritorială – Judeţul Gorj este acționar unic, precum și principalele direcții de acțiune în
elaborarea şi implementarea politicii în domeniul sistemelor de control intern/managerial, în anul 2019.
Cadrul legal existent prezintă controlul intern/managerial ca reprezentând ansamblul formelor de
control exercitate la nivelul entității publice asupra utilizării fondurilor publice şi administrării patrimoniului
public cu eficiență, eficacitate și economicitate și stabilește responsabilitatea conducătorului entității publice
pentru dezvoltarea propriului sistem de control intern/managerial, prin implementarea standardelor de
control intern/managerial.
Documentele de referință care au stat la baza organizării şi exercitării controlului intern/managerial,
în principal, sunt următoarele:
- Ordonanța Guvernului (OG) nr.119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar
preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 400/2016 pentru aprobarea Codului controlului
intern/managerial al entităților publice cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului
intern/managerial al entităților publice;
- Ordinul ministrului finanțelor publice (OMFP) nr. nr. 923/2014 pentru aprobarea
Normelor
metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme
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profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar propriu cu modificările aduse
prin Ordinul 2332/2017 și Ordinul 2616/2018.
- Norme proprii de organizare și exercitare a controlului intern în cadrul Consiliului Județean Gorj.
Obiectivele principale în anul 2018 ale compartimentului de control intern, prevăzute în Planul de
control aprobat de Președintele Consiliului Județean Gorj, au fost realizate integral, acestea referindu-se la:
1. execuția bugetului de venituri şi cheltuieli a instituției publice urmărind:
- realizarea veniturilor şi încadrarea în nivelul cheltuielilor aprobate;
- gradul de realizare a veniturilor, de efectuare a cheltuielilor și de obținere a rezultatului;
- respectarea prevederilor legale şi/sau a reglementărilor interne în efectuarea achizițiilor;
2. prevederile legale privind înregistrarea în evidența contabilă a operațiunilor economico -financiare;
3. Modul de gestionare și analiză a riscurilor la nivelul instituției conform Metodologiei de
implementare a standardului 8 - Managementul Riscului (Procedurii de Sistem-Managementul Riscului).
În cursul anului 2018 s-au efectuat misiuni de control intern în baza Planului de control aprobat de
Președintele Consiliului Județean Gorj, la următoarele entități publice:
- Unitatea Administrativ - Teritorială - Județul Gorj;
- Biblioteca Județeană ”Christian Tell” Gorj, Tg-Jiu;
- Direcția Comunitară Județeană de Evidență a Persoanelor Gorj;
- Spitalul de Pneumoftiziologie ”Tudor Vladimirescu”, Comuna Runcu;
- Spitalul de Urgență Târgu Jiu;
- Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Tg-Jiu;
- Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj.
S-a urmărit respectarea prevederilor actelor normative care reglementează domeniul controlat, constatânduse abateri cu privire la:
- neelaborarea Procedurilor operaţionale privind activitatea de inventariere generală, controlului
financiar preventiv, angajarea, lichidarea, ordonanţarea, plata cheltuielilor şi evidenţa angajamentelor
bugetare, managementului riscurilor și achiziții publice;
- neconducerea evidenței analitice, în concordanță cu evidența sintetică;
- nerespectarea prevederilor legale în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziție publică;
- nu au fost identificate și inventariate funcțiile sensibile la nivelul entității publice, pe baza unor factori
de risc și stabilirea unei politici adecvate de gestionarea acestora prin elaborarea unor măsuri, astfel încât
efectele negative asupra activităților desfășurate în cadrul spitalului să fie minime;
- neincluderea în programul de pregătire profesională a personalului care are sarcini în implementarea
și dezvoltarea sistemului de control managerial;
- neelaborarea la nivelul entității publice a unei Proceduri de Sistem privind Elaborarea Procedurilor,
care să asigure modelul unitar de elaborare a celorlalte proceduri pentru toate activitățile desfășurate,
conform ”Standardului 9” -Proceduri, punctul 9.2.3 din Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului
controlului intern managerial al entităților publice.
- determinarea consumului mediu de combustibil fără respectarea prevederilor legale;
- raportarea eronată în contul de execuție (cod indicator 20.02) a unor lucrări de reparații care în fapt
nu au fost executate;
- nu au fost stabilite activitățile și acțiunile pentru realizarea obiectivelor specifice și nu s-au identificat
indicatorii de performanță/rezultat aferenți.
Pentru abaterile constatate, s-au dipus măsuri de remediere care au fost aduse la îndeplinire şi
transmise compartimentului de control intern.
Pentru anul 2019 compartimentul de Control Intern are ca obiective prioritare, realizarea misiunilor
de control intern aprobate prin Planul de control pe anul 2019, aprobat de Președintele Consiliului Județean
Gorj. În continuare, se impune un proces de comunicare şi învățare, de experiență acumulată, pentru a se
obține o garanție rezonabilă cu privire la realizarea obiectivelor instituției. Extrem de important în demersul
de a se ajunge la un management al riscurilor eficace este consolidarea permanentă a unei culturi a riscurilor
în cadrul instituției. Controlul intern este un proces ce trebuie desfășurat de toți angajații instituției,
coordonat de responsabilii tuturor compartimentelor din cadrul instituției, prin procedurile operaționale de
lucru, și monitorizat în permanență de manager. Aplicarea procedurilor, politicilor, reglementărilor interne şi
luarea deciziilor revine fiecărui angajat în parte.
101

Consiliul Județean Gorj

Raportul Președintelui 2018

VI.COMPARTIMENTUL DE AUDIT PUBLIC INTERN
Activitatea Compartimentului de Audit Public Intern este reglementată de: Legea nr.672/2002,
republicată, privind organizarea activităţii de audit public intern în entităţile publice ; H.G.nr.1086/2013
pentru aprobarea Normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern şi Normele proprii de
organizare a auditului public intern în cadrul Consiliului Judeţean Gorj, aprobate de Unitatea Centrală pentru
Armonizarea Auditului Public Intern din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.
Auditul Public Intern reprezintă o activitate funcţional independentă şi obiectivă, de asigurare şi
consiliere concepută să adauge valoare şi să îmbunătăţească activităţile entităţii publice; ajută entitatea
publică să îşi îndeplinească obiectivele printr-o abordare sistematică şi metodică, evaluează şi îmbunătăţeşte
eficienţa şi eficacitatea managementului riscului, controlului şi proceselor de guvernanţă.
Obiectivele principale în anul 2018 ale compartimentului de audit public intern au fost realizate
integral, acestea referindu-se la:
- asigurarea auditului activităţilor desfăşurate în cadrul Consiliului Judeţean Gorj;
- asigurarea auditului activităţilor instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Gorj;
- asigurarea auditului ad-hoc la solicitarea ordonatorului principal de credite;
- misiuni de consiliere cu caracter informal;
- menţinerea şi îmbunătăţirea Sistemului de Management al Calităţii la nivelul Compartimentului de
Audit Public Intern.
Misiunile de audit public intern pe anul 2018 au fost selectate avându-se în vedere următoarele
elemente de fundamentare:
- evaluarea riscului asociat diferitelor structuri, activităţi, programe/proiecte sau operaţiuni;
- criterii semnal reieşite din deficienţele constatate anterior în rapoartele de audit sau în urma
verificărilor întreprinse de organele de control externe, informaţii sau indicii referitoare la disfuncţionalităţi
sau abateri;
- misiunile recomandate de UCAAPI/compartimentul de audit public intern de la nivelul ierarhic
superior;
- numărul activităţilor şi entităţilor publice din subordine;
- respectarea periodicităţii în auditare, cel puţin o dată la 3 ani;
- respectarea periodicității în evaluare, cel puțin o dată la 5 ani;
- eventualele recomandări ale Curţii de Conturi;
- resursele de audit disponibile.
Descrierea activităţii.
În cursul anului 2018 s-a efectuat evaluarea sistemului de control intern şi a activităţilor de planificare,
angajare, lichidare, ordonanţare şi plata a cheltuielilor, a aprobării şi evidenţei angajamentelor bugetare şi
legale, contabilităţii şi controlului financiar, a procesului bugetar, precum și activității specifice fiecărei
instituții/compartiment astfel:
- Ansamblul Artistic Profesionist “ Doina Gorjului ” – audit de regularitate/conformitate;
- Serviciul Public Județean Salvamont Gorj - audit de regularitate/conformitate;
- Muzeul Județean “ Alexandru Ștefulescu ” Gorj – audit de regularitate/conformitate;
- Consiliul Județean Gorj – Compartimentul evidență patrimoniu public și privat - audit de
regularitate/conformitate;
- Consiliul Județean Gorj – Compartimentul unitatea județeană pentru monitorizarea serviciilor
comunitare de utilități publice și proiecte - audit de regularitate/conformitate;
- SC “ Parc Industrial” SA Bumbești-Jiu - audit de regularitate/conformitate;
- Consiliul Județean Gorj – Compartimentul informații, relații publice și secretariat ATOP - audit de
regularitate/conformitate;
- Consiliul Județean Gorj – Compartimentul contractări servicii sociale
- audit de
regularitate/conformitate;
- Consiliul Județean Gorj – Compartimentul urmărire execuție drumuri publice - audit de
regularitate/conformitate;
- Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj – audit de regularitate/conformitate;
- Consiliul Județean Gorj – Compartimentul control intern - audit de regularitate/conformitate;
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S-a urmărit respectarea prevederilor următoarelor acte normative, formulându-se recomandări în
vederea îmbunătăţirea activităţii:
- O.M.F.P. 1792/2002 privind planificarea, angajarea, lichidarea şi ordonanţarea la plată;
- O.M.F.P. nr.923/2014 pentru aprobarea normelor metodologice generale referitoare la exercitarea
controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară
activitatea de control financiar propriu;
- O.M.F.P. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii.
- Legea nr.82/1991, legea contabilităţii, republicată;
- O.M.F.P. nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea
contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a
acestuia, cu modificările ulterioare;
- Implementarea standardelor de control intern/managerial conform O.S.G.G. nr.400/2015 cu
modificările ulterioare, respectiv O.S.G.G. nr.600/2018
Pentru anul 2019 compartimentul de audit public intern are ca obiective prioritare, asigurarea
misiunilor de audit a activităţilor Consiliului Judeţean Gorj şi entităţilor publice din subordinea acestuia, audit
ad-hoc şi a misiunilor de consiliere cu caracter informal. În activitatea sa, pentru anul 2019, compartimentul
şi-a propus creşterea performanţei proprii prin abordarea auditului de conformitate/regularitate precum
creşterea eficienţei şi eficacităţii activităţilor auditate la nivelul Consiliului Judeţean şi a entităţilor publice
subordonate prin urmărirea implementării recomandărilor formulate.
Auditul intern adoptă un proces permanent de supraveghere şi evaluare a eficacităţii globale a
programului de calitate, prin acest proces se permit evaluări interne şi externe. Prin evaluări interne sunt
instituite controale permanente, prin care șeful structurii de audit intern examinează eficacitatea normelor
interne de audit pentru a verifica dacă procedurile de asigurare a calității misiunilor de audit sunt aplicate în
mod satisfăcător, garantând calitatea rapoartelor de audit public intern. Prin supervizarea misiunilor de audit
intern se permite depistarea deficiențelor, îmbunătățiri necesare a viitoarelor misiuni de audit, precum și
planificarea activităților de perfecționare profesională.
Evaluările externe sunt efectuate de către U.C.A.A.P.I. prin structurile teritoriale.
Având în vedere prevederile H.G. nr.1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind
exercitarea activităţii de audit public intern , compartimentul de audit public intern a elaborat norme proprii
privind exercitarea auditului public intern la nivelul Consiliului Judeţean Gorj, acestea fiind avizate favorabil
de către UCAAPI.
VII. COMPARTIMENTUL MANAGEMENTUL CALITĂȚII
ȘI INFORMAȚII CLASIFICATE
Compartimentul managementul calităţii și informații clasificate este strucura dn cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Județean Gorj care coordonează implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea
Sistemului de Management al Calității şi exercită, într-o abordare coerentă şi sistematică, atribuţii în domeniul
informațiilor clasificate și apărării naționale.
Compartimentul managementul calității și informații clasificate îşi desfăşoară activitatea în
subordinea directă a Preşedintelui, având ca obiective:
- menținerea și îmbunătățirea Sistemului de Management al Calității implementat la Consiliul
Județean Gorj;
- protecția informațiilor clasificate gestionate de Consiliul Județean Gorj.
Activitatea din cadrul compartimentului este asigurată de doi salariați, un consilier superior și un
consilier juridic, potrivit prevederilor din fișele postului.
(1) În domeniul managementului calităţii, pe parcursul anului 2018, angajații compartimentului au
desfășuarat activități privind coordonarea, proiectarea, documentarea, implementarea, menţinerea şi
îmbunătăţirea Sistemului de Management al Calităţii după cum urmează:
- au fost planificate și desfășurate activitățile necesare efectuării tranziției Sistemului de
management al calității, implementat în conformitate cu cerințele standardului ISO 9001:2008, la
cerințele standardului ISO 9001:2015;
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a fost actualizată dispoziția privind desemnarea responsabililor cu managementul calității la
nivelul Consiliului Județean Gorj;
au fost actualizate 6 proceduri de sistem și 44 proceduri operaționale/de proces;
au fost documentate un număr de 7 proceduri operaționale;
au fost efectuate instruiri în domeniul calității pentru 14 persoane nou angajate;
au fost desfășurate activități pentru implementarea proiectului ”Optimizarea performanței
sistemelor interne manageriale”, cod MySMIS 120638. Obiectivul general al proiectului 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;
a fost efectuată instruirea tuturor angajaților privind Politica referitoare la calitate și modul de
acces la documentația sistemului de management al calității;
au fost întocmite documentele privind managementul riscurilor: ”Tabel obiective specifice”, ”Baza
de calcul pentru evaluarea riscurilor identificate”, ”Formular alertă risc” și ”Registrul riscurilor” la
nivelul compartimentului;
a fost întocmit și transmis documentul ”Raport privind monitorizarea indicatorilor de performanță
sau de rezultat la data de 31.12.2018”;
a fost întocmit și transmis documentul ”Raport privind analiza riscurilor la data de 31.12.2018”;
a fost asigurat procesul de management pentru certificarea/recertificarea Sistemului de
management al calităţii implementat la Consiliul Județean Gorj, în conformitate cu cerințele
standardului SR EN ISO 9001:2015, în domeniul de activitate ”Servicii de administrație publică”.

În decembrie 2018 JUDEȚUL GORJ a obținut certificarea sistemului de management al calității
implementat și menținut la nivelul Consiliului Județean Gorj în conformitate cu cerințele standardului SR EN
ISO 9001:2015, în domeniul de activitate ”Servicii de administrație publică”.
(2) În domeniul informațiilor clasificate, pe parcursul anului 2018, angajații compartimentului au desfășuarat
activități specifice funcționarului de securitate și înlocuitorul funcționarului de securitate, activități privind
implementarea și menținerea măsurilor de protecție a informațiilor clasificate ce vizează, potrivit legii:
protecţia juridică, protecţia prin măsuri procedurale, protecţia fizică, protecţia personalului care are acces la
informaţiile clasificate ori este desemnat să asigure securitatea acestora și protecţia surselor generatoare de
informaţii, astfel:
- a fost întocmit documentul ”Planul de pregătire a personalului în domeniul protecției informațiilor clasificate,
în anul 2018”
- au fost actualizate documentele specifice protecției informațiilor clasificate pentru anul 2018 (tabele de
evidență, dispoziții, fișe de instruire, permise de acces, etc.)
- a fost efectuată periodic și ori de cîte ori a fost nevoie verificarea registrelor de evidență specifice;
- au fost efectuate/planificat instruirile persoanelor care au acces la informații clasificate;
- au fost efectuate procedurile legale privind accesul la informații clasificate pentru persoanele care au sau
urmează să aibă accces la informații clasificate;
- au fost efectuate procedurile specifice privind protecția informațiilor clasificate-protecția fizică;
- a fost efectuată inventarierea documentelor clasificate gestionate de Consiliul Județean Gorj;
- au fost desfășurate activitățile privind corespondența Consiliului Județean Gorj prin poșta militară.
În anul 2018 nu au fost incidente de securitate, activitatea desfășurându-se corespunzător.
(3) În domeniul apărării naționale, pe parcursul anului 2018, angajații compartimentului au desfășuarat
activități specifice secretarului Comisiei pentru probleme de apărare, responsabilului cu evidența militară și
reprezentantului Consiliului Județean Gorj în Comisia mixtă de rechiziții de la nivelul Județului Gorj, după cum
urmează:
- a fost întocmit documentul ”Planul de activitate al Comisiei pentru probleme de apărare, în anul
2018” ;
- au fost efectuate activități pentru actualizarea documentului ”Monografia economico-militară a
județului Gorj”, adoptată prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr.95/25.06.2018;
- actualizarea Comisiei pentru probleme de apărare, la nivelul Consiliului Județean Gorj
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actualizarea dispoziției privind nominalizarea reprezentantului Consiliului Județean Gorj în
Comisia mixtă de rechiziții de la nivelul Județului Gorj;
actualizarea documentelor mobilizarea la locul de muncă (MLM);
actualizarea documentelor privind evidența militară;
asigurarea bunei desfășurări a activității Comisiei pentru probleme de apărare, pe parcursul anului
2018 (convocări CPA, PV ale ședinței CPA, gestionarea corespondenței).

Pe parcursul anului 2018 au fost întocmite documentele necesare desfășurii activității
compartimentului și a Consiliului Județean Gorj: referate de necesitate, procese verbale de recepție servicii,
note de fundamentare pentru întocmirea ”Planului anual de achiziții publice, pe anul 2019” și a ”Bugetului
propriu al Județului Gorj, pentru anul 2019”.

VIII. RELATII EXTERNE ȘI MASS MEDIA


 RELAȚII EXTERNE
27 martie 2018

La exact un secol de la formarea României Mari - Unirea Basarabiei cu România (27 martie 1918), a fost
organizată ședința solemnă a Consiliului Județean Gorj, împreună cu Societatea de Științe Istorice din
România, filiala Gorj.

Președintele Consiliului Județean Gorj, Cosmin Mihai Popescu i-a avut ca invitați pe Ludmila Guzun –
Președinta Consiliului Raional Ungheni, Sergiu Artene – Președintele Consiliului Raional Călărași , Vasili
Marandiuc – Președintele Consiliului Raional Sîngerei, Ciprian Adrian Florescu - prefectul județului Gorj,
Marcel Laurențiu Romanescu - primarul municipiului Târgu-Jiu, istorici de pe ambele maluri ale Prutului dar și
profesorii de istorie din județul Gorj. Au fost semnate Acordurile de înfrățire și cooperare dintre județul Gorj
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și Raioanele Ungheni și Călărași, cu încrederea că Moldova și România vor dezvolta în continuare proiecte
comune.


25 – 27 mai 2018

Urmare încheierii acordurilor de cooperare între Județul Gorj și Raioanele Ungheni și Călărași din Republica
Moldova, o delegație a Județului Gorj a fost invitată să participe la întâlniri bilaterale organizate la sediile
Consiliilor Raionale partenere, întîlnirile având ca scop dezvoltarea de proiecte comune în domeniile cultură,
relații de afaceri, Gorjul a fost reprezentat de dnii. Gheorghe Nichifor și Nicolae Muja, vicepreședinți ai
Consiliului Județean Gorj,


17 – 19 august 2018
Vizita în Gorj a doamnei TRAN THI
THANH NHAN (LY NHA KY) - Consul
Onorific al României în Vietnam.
Înaltul oficial reprezentant al
României la Consulatul din Saigon a
fost însoțit de Excelența Sa dl. Valeriu
Arteni, ambasadorul României în
Republica Socialistă Vietnam. În
cadrul vizitei au fost organizate
întâlniri oficiale și prezentări ale
principalelor obiective turistice din
județ.



11 – 18 septembrie 2018

În perioada 11 – 18 septembrie un
grup de 8 jurnaliști din Franța,
Suedia, Finlanda, Estonia, Rusia
specializați în turism, afiliați la
WTMG (World Travel Media Guild)
au efectuat o vizită de documentare
în România, petrecând câteva zile și
în județul Gorj. Oaspeții străini au
fost
încântați
să
descopere
frumusețile Gorjului, mânăstirea
Tismana,
Muzeul
Arhitecturii
Populare de la Curtișoara, casa
memorial Brâncuși de la Hobița,
Transalpina,
impresiile
fiind
publicate în presa internațională.


28 noiembrie – 2 decembrie 2018
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Ziua Națională a României la împlinirea a 100 de ani de la Marea Unire a românilor din 1918 a fost marcată la
Târgu Jiu prin organizarea de festivități, evenimente culturale evocatoare și concerte. În cadrul programului
ne-am bucurat să avem ca oaspeți reprezentanții Raionului Călărași din Republica Moldova, dnii. Sergiu Artene
– președintele Consiliului Raional Călărași, Vasile Curmei și Vitalie Triboi, consilieri.



29 noiembrie 2018

Consiliul Județean Gorj a semnat în data de 29 noiembrie 2019 un acord de cooperare cu Regiunea
Basilicata din Italia. Obiectivele acordului vizează patru direcții principale: accesare de fonduri europene,
protecția mediului, agricultură și educație-învățământ.
Din partea italiană au fost
prezenți dl. Roberto Cifarelli-consilier
în
cadrul
Consiliului
Regional
Basilicata, dl. Gaetano Torchia-director
administrativ al Sviluppo Basilicata
S.p.A.
(Societate
financiară
regională), dl. Giovanni Mussutopreședinte al Societății „Fondazione
Osservatorio Ambiente” din Basilicata,
dl. Michele Greco-reprezentant al
Universității din Basilicata și dl.
Antonio Collangello-președinte al
Clusterului Tehnologic TERN Basilicata
și președinte-director general al
Geocart - S.p.A.
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La eveniment a participat și o delegație din Republica Moldova, Raionul Călărași, condusă de președintele
Sergiu Artene, care va fi prezentă și la evenimentele dedicate sărbătoririi Zilei Naționale a României și a
Centenarului Marii Uniri.
Pentru sprijin în implementarea
proiectelor, la întâlniri au fost
prezenți: dl. Romeo Ilie – Institutul
Național de Cercetări Economice
„Costin C. Kirițescu” al Academiei
Române, Președinte al Asociației
„Alpina Carpatica”, dl. Robert Pîrlea
– Fundația pentru Dezvoltare Locală
și Regională – Vicepreședinte –
Director și d.na Anda Oprea Coordonator al proiectului de
cooperare bilaterală.

 MASS-MEDIA
Pe parcursul anului 2018, activitatea de elaborare a comunicatelor de presă, informarea mass-media
locală și națională privind organizarea și desfășurarea acțiunilor publice specifice autorității județene, a
ședințelor lunare și extraordinare ale Consiliului Județean Gorj, intermedierea întâlnirilor săptămânale dintre
reprezentanții mass-media și conducerea Consiliului Județean Gorj ( președinte și vicepreședinți) pentru
acordarea declarațiilor de presă, emiterea punctelor de vedere sau a răspunsurilor din partea instituției, s-au
realizat prin intermediul purtătorului de cuvânt și a Biroului de presă și s-au derulat conform Procedurii
Operaționale-Relații Mass Media, existente la nivelul Consiliului Județean Gorj, care are la bază ca documente
de referință:
SR EN ISO 9000:2015 – Sisteme de management al calității. Principii fundamentale și vocabular.
SR EN ISO 9001:2015 – Sisteme de management al calității. Cerințe.
SR EN ISO 9004:2018 – Sisteme de management al calității. Linii directoare pentru îmbunătățirea
performanțelor.
Ordin al Secretariatului General al Guvernului nr.600/2018 - Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea
Codului controlului intern managerial al entităților publice
Legea 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
Legea 215/2001 a administrației publice locale
Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică
Legea nr.504/2002 a audiovizualului și Legea 3/1974 a presei – articolele referitoare la dreptul la replică
Ordonanța nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și
completările ulterioare
Legea 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera
circulație a acestor date
Regulament de organizare și funcționare a Aparatului de specialitate și Aparatului permanent de lucru ale
Consiliului Județean Gorj- aprobat prin HCJ nr. 203/28.11.2017
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Totodată, s-a asigurat procedura de acreditare pe lângă Consiliul Județean Gorj, a jurnaliștilor atât
din media locală cât și națională, fiind reactualizată baza de date cu reprezentanții presei scrise, radio și
televiziune dar și din mediul on-line, în scopul diseminării pe o arie cât mai extinsă a activităților instituției
pentru o bună informare a cetățenilor. În principal, comunicarea din partea administrației județene, s-a axat
pe interviuri și declarații de presă acordate de regulă, săptămânal, de către de către președintele și
vicepreședinții Consiliului Județean Gorj, în calitate de comunicatori principali ai instituției.
În intervalul analizat, a fost emis un număr de 60 de comunicate și informări de presă prin care s-au
abordat tematici diverse și s-au reflectat cele mai importante activități din domeniile de interes general
(economie-finanțe, infrastructură, sănătate, asistență socială, cultură, turism, educație, mediu), cum ar fi:
investiții prin implementare de proiecte cu finanțare din bugetul local sau accesare de fonduri naționale și
europene, manifestări cultural-artistice/evocatoare, hotărâri adoptate în cadrul ședințelor Consiliului
Județean Gorj, subiectele dezbătute în cadrul Comisiilor de Dialog Social, acordare de premii, acțiuni de
ecologizare, demersurile instituționale de reprezentare la nivel extern ș.a.m.d.
Subiectele abordate în comunicatele și informările de presă dar și anunțurile de interes general, au
fost puse la dispoziția publicului larg pe site-ul instituției www.consjud.ro, precum și pe pagina de facebookConsiliul Județean Gorj- UAT Județul Gorj.
IX. DIRECŢIA TEHNICĂ, INVESTIȚII, INFRASTRUCTURĂ DRUMURI PUBLICE
ȘI TRANSPORT PUBLIC JUDEȚEAN

1.1 SERVICIUL INFRASTRUCTURĂ DRUMURI PUBLICE
Cheltuieli curente
• Activitatea de întreţinere şi reparaţii drumuri publice judeţene
Pentru anul 2018, Unitatea Administrativ Teritorială - Judeţul Gorj şi-a propus și a executat o paletă
largă de lucrări de întreţinere, care asigură o stare de viabilitate corespunzătoare reţelei de drumuri publice
judeţene, în scopul încadrării în strategia de viabilizare a celor 34 de drumuri judeţene.
Pentru efectuarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente la drumurile publice de interes
judeţean, au fost prevăzute credite bugetare în sumă de 10.508.000 lei, din care s-au înregistrat plăţi în
valoare de 10.398.009,23 lei.
Întreţinerea curentă a reţelei de drumuri publice judeţene de pe raza judeţului Gorj a fost realizată în
scopul menţinerii acestora la nivelul standardelor şi reglementărilor tehnice în vigoare privind calitatea şi
siguranţa traficului.
Lucrările au fost realizate pe bază de comandă, în funcţie de bugetul alocat cu această destinație.
Pentru activitatea de întreținere și reparații efectuată pe drumurile publice județene, în anul 2018 sau efectuat plăți în valoare de 10.398.009,23 lei, din care 9.749.908,41 lei pentru activitate de întreținere și
reparare propriu zisă și 648.100,82 lei pentru siguranța circulației.
Cheltuieli de investiții
În cadrul titlului de cheltuieli „active nefinanciare” au fost efectuate plăţi în sumă de 31.624.843 lei,
creditele bugetare fiind în sumă de 67.629.680 lei.
Analizând execuţia obiectivelor de investiție programate pe drumurile publice judeţene, atât în
privinţa serviciilor de proiectare, cât şi referitor la realizarea lucrărilor prevăzute în cadrul listelor de investiţii,
situaţia, pentru fiecare obiectiv în parte, se prezintă astfel:
1. ”REABILITARE DRUM JUDEȚEAN 664A, KM 16+020 – KM 18+920, COMUNA STĂNEȘTI, JUDEȚUL
GORJ”
Au fost executate lucrări în valoare de 1.660.904,13 lei, care au constat în:
- Frezarea îmbrăcăminții asfaltice existente pe lungimea de 2,9 km;
- Așternerea stratului de piatră spartă de 15 cm;

109

Consiliul Județean Gorj

Raportul Președintelui 2018

Așternerea stratului de piatră spartă pe DJ 664A
-

Așternerea stratului de mixtură asfaltică- strat de legătură;

Așternere strat de legătură mixture asfaltică pe DJ 664A
-

Execuție șanțuri de pământ;

- Execuție podețe transversale – 2 buc. – montat tuburi;
- Execuție podețe accese la proprietăți – 220m
- Execuție șanțuri dalate
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2. ”REABILITARE DRUM JUDEȚEAN 672C, KM 10+200– KM 14+700, COMUNA RUNCU, JUDEȚUL
GORJ”
Au fost executate lucrări în valoare de 2.751.015,68 lei, care au constat în:
- Execuția casetelor de lărgire a drumului județean pe lungime de 3,580 km;
- Așternerea stratului de piatră spartă împănată;

-

Strat de legătura pe o lungime de L=3,520 km;
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- Strat de uzură pe o lungime de L=3,500 km;
- Accese proprietăți, 90 bucăți;

- Podețe transversale Ø500, 3 bucăți;
- Acostamente, L=3.500m;

3. „REABILITARE DRUM JUDEȚEAN 672E, CE TRAVERSEAZĂ LOCALITĂȚILE CORNEȘTI, STOLOJANI,
CÂMPOFENI, ARCANI, SĂNĂTEȘTI ȘI RUNCU, JUDEȚUL GORJ”
În data de 27.07.2018 a fost semnat acordul contractual nr. 9987 privind servicii de proiectare
(PT+DDE), servicii de asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări pentru obiectivul de
investiție ,,Reabilitare drum județean 672E, ce traversează localitățile Cornești, Stolojani, Câmpofeni, Arcani,
Sănătești și Runcu, județul Gorj” în valoare de 23.793.532,35 lei.
A fost întocmită documentația tehnico-economică faza proiect tehnic + detalii de execuție și a fost
emisă autorizația de construire.
În anul 2018 au fost efectuate plăți în valoare de 407.872,12 lei pentru:
- serviciile de proiectare privind întocmirea documentației tehnico-economice faza PT;
- serviciile privind verificarea proiectului tehnic de către verificatori tehnici atestați;
- plata taxelor/avizelor/acordurilor prevăzute în certificatul de urbanism.
4. ”CONSOLIDARE TERASAMENTE PE DJ 675A, KM 11+500 – KM 11+750, COMUNA BUSTUCHIN,
JUDEȚUL GORJ”
În data de 28.03.2018 a fost semnat contractul de execuție lucrări nr. 3857 privind proiectarea,
execuția, finalizarea și întreținerea lucrărilor la obiectivul de investiție ,,Consolidare terasamente pe DJ 675A,
km 11+500 – km 11+750, comuna Bustuchin, județul Gorj”.
După finalizarea serviciilor de întocmire a documentației tehnico-economice faza PT, a fost emis
ordinul de începere nr. 6849 din 29.05.2018.
Au fost executate lucrări în valoare de 1.905.865,50 lei care au constat în:
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Șanțuri pereate și rigolă ranforsată;

-

Dren fund de șanț
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Astfel, pentru obiectivul de investiție ”Consolidare terasamente pe DJ 675A, km 11+500 – km 11+750,
comuna Bustuchin, județul Gorj”, în anul 2018, au fost efectuate plăți în sumă de 1.905.865,50 lei pentru
serviciile de întocmire a documentației tehnico-economice faza PT și pentru execuția lucrărilor.
4. ”CONSOLIDARE TERASAMENTE PE DJ 675A, KM 1+100, COMUNA LICURICI, JUDEȚUL GORJ”
În data de 28.03.2018 a fost semnat contractul de execuție lucrări nr. 3856 privind proiectarea,
execuția, finalizarea și întreținerea lucrărilor la obiectivul de investiție ,,Consolidare terasamente pe DJ 675A,
KM 1+100, Comuna Licurici, Județul Gorj”.
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După finalizarea serviciilor de întocmire a documentației tehnico-economice faza PT, a fost emis
ordinul de începere nr. 6850 din 28.05.2018.
În anul 2018 au fost executate lucrări în valoare de 2.731.316 lei care au constat din:
- Zid de sprijin pe coloane benotto;

-

Șanțuri pereate și rigolă ranforsată

-

Refacere sistem rutier
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Astfel, pentru obiectivul de investiție ”Consolidare terasamente pe DJ 675A, KM 1+100, Comuna
Licurici, Județul Gorj”, în anul 2018, au fost efectuate plăți în sumă de 1.198.204,91 lei pentru serviciile de
întocmire a documentației tehnico-economice faza PT și pentru execuția lucrărilor.
5. ”REFACERE ȘI CONSOLIDARE TERASAMENTE DJ 605C LA KM 14+120, SATUL NISTOREȘTI, COMUNA
ALIMPEȘTI”
Obiectivul de investiție ,,Refacere și consolidare terasamente DJ 605C la km 14+120, satul Nistorești,
comuna Alimpești” și sumele alocate acestuia, au fost aprobate prin H.G. nr. 514/12.07.2018 privind alocarea
unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru
unitățile administrative-teritoriale afectate de calamități naturale.
În data de 14.08.2018 a fost încheiat contractul de servicii nr. 10782 privind prestarea serviciilor de
proiectare - întocmire documentație tehnico-economică – faza Documentația de avizare a lucrărilor de
intervenție pentru realizarea obiectivului de investiție ”Refacere și consolidare terasamente DJ 605C la km
14+120, satul Nistorești, comuna Alimpești”.
Astfel, pentru obiectivul de investiție ,,Refacere și consolidare terasamente DJ 605C la km 14+120,
satul Nistorești, comuna Alimpești”, în anul 2018, au fost efectuate plăți în sumă de 60.012,85 lei pentru:
-serviciile de întocmire a documentației tehnico-economice faza DALI + expertiză tehnică;
-serviciile de întocmire a documentației tehnico-economice faza PT și pentru execuția lucrărilor;
-avize/acorduri conform certificatului de urbanism
-cote I.S.C.
6. ”REFACERE PODEȚ PESTE CERNĂZOARA PE DJ 665 LA KM 40+220, SAT CERNĂDIA, COMUNA BAIA
DE FIER (CIRCULAȚIE ÎNTRERUPTĂ)”
Obiectivul de investiție ,,Refacere podeț peste Cernăzoara pe DJ 665 la km 40+220, sat Cernădia,
comuna Baia de Fier (circulație întreruptă)” și sumele alocate acestuia, au fost aprobate prin H.G. nr. 563
privind alocarea unei sume din Fondul de Intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe
anul 2018, pentru unele unități administrativ-teritoriale afectate de calamități naturale.
În data de 14.08.2018 a fost încheiat contractul de servicii nr. 10804 din privind prestarea serviciilor
de proiectare - întocmire documentație tehnico-economică – faza documentația de avizare a lucrărilor de
intervenție pentru realizarea obiectivului de investiție ,,Refacere podeț peste Cernăzoara pe DJ 665 la km
40+220, sat Cernădia, comuna Baia de Fier (circulație întreruptă)”.
Astfel, pentru obiectivul de investiție ,,Refacere podeț peste Cernăzoara pe DJ 665 la km 40+220, sat
Cernădia, comuna Baia de Fier (circulație întreruptă)”, în anul 2018, au fost efectuate plăți în sumă de
52.847,55 lei pentru:
-serviciile de întocmire a documentației tehnico-economice faza DALI + expertiză tehnică;
-serviciile de întocmire a documentației tehnico-economice faza PT și pentru execuția lucrărilor;
-avize/acorduri conform certificatului de urbanism
-cote I.S.C.
7. ,,REFACERE PODEȚ PE DJ 665 LA KM 38+440, SAT CERNĂDIA, COM. BAIA DE FIER, JUDEȚUL GORJ”
Obiectivul de investiție ,,Refacere podeț pe DJ 665 la km 38+440, sat Cernădia, com. Baia de Fier,
județul Gorj” și sumele alocate acestuia, au fost aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 563 privind alocarea
unei sume din Fondul de Intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru
unele unități administrativ-teritoriale afectate de calamități naturale.
În data de 14.08.2018 a fost încheiat contractual de servicii nr. 10803 privind prestarea serviciilor de
proiectare-întocmire documentație tehnico-economică – faza documentația de avizarea lucrărilor de
intervenție pentru realizarea obiectivului de investiție ,,Refacere podeț pe DJ 665 la km 38+440, sat Cernădia,
com. Baia de Fier, județul Gorj”.
Astfel, pentru obiectivul de investiție ,,Refacere podeț pe DJ 665 la km 38+440, sat Cernădia, com.
Baia de Fier, județul Gorj”, în anul 2018, au fost efectuate plăți în sumă de 13.518,33 lei pentru:
-serviciile de întocmire a documentației tehnico-economice faza DALI + expertiză tehnică;
-serviciile de întocmire a documentației tehnico-economice faza PT și pentru execuția lucrărilor;
-avize/acorduri conform certificatului de urbanism
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-cote I.S.C.
8. ,,REABILITARE SISTEM RUTIER PE DJ671B, KM 4+500 – KM 41+000, LIMITA JUDEȚULUI MEHEDINȚI
– VĂGIULEȘTI – SAMARINEȘTI – MOTRU – LUPOAIA – CĂTUNELE – GLOGOVA – CĂMUIEȘTI, JUDEȚUL
GORJ”
Obiectivul de investiție ,,Reabilitare sistem rutier pe DJ 671B, km 4+500-41+000, limita Județului
Mehedinţi – Văgiuleşti – Samarineşti – Motru – Lupoaia – Cătunele – Glogova – Cămuieşti, judeţul Gorj” a fost
inclus în Lista obiectivelor de investiții finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală și finanțat în
baza contractului de finanțare nr. 3575/17.06.2014, cu modificările și completările ulterioare (actul adițional
nr.19114/11.11.2015 și a actului adițional nr. 704/03.08.2017).
Lucrările executate au constat în:
•
reparații îmbrăcăminte asfaltică existentă, prin decapare, frezare și plombare cu mixtură
asfaltică;
•
așternere strat de binder pe o lungime de 36,5 km;
•
așternere strat de uzură pe lungimea de 36,5 km;
•
execuția dispozitivelor de colectare și evacuare a apelor pluviale (șanturi pereate, rigole
carosabile, podețe transversale, accese la proprietăți etc);
•
execuția drumurilor laterale;
•
execuția semnalizării vertical;
•
execuția marcajelor transversale și longitudinale;
•
reabilitări de poduri.
Astfel, pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare sistem rutier pe DJ671B, km 4+500 – km 41+000,
limita județului Mehedinți – Văgiulești – Samarinești – Motru – Lupoaia – Cătunele – Glogova – Cămuiești,
Județul Gorj”, în anul 2018, au fost efectuate plăți în sumă de 2.562.813,05 lei pentru execuția lucrărilor.
Menționăm că, fondurile necesare finalizării execuției propriu-zise a lucrărilor pentru obiectivul de
investiție ,,Reabilitare sistem rutier pe DJ671B, km 4+500 – km 41+000, limita județului Mehedinți – Văgiulești
– Samarinești – Motru – Lupoaia – Cătunele – Glogova – Cămuiești, Județul Gorj” au fost suportate prin
Programul Național de Dezvoltare Locală, conform O.U.G. nr. 28/2013, în baza contractelor de finanțare și a
actelor adiționale, din bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.
9. ,,REABILITARE DRUM JUDEȚEAN 673, CE TRAVERSEAZĂ LOCALITĂȚILE SLIVILEȘTI, ȘIACU, BOLBOȘI,
IGIROSU, BORĂSCU, CALAPĂRU, TURCENI, BROȘTENI, PÂNĂ ÎN DN 66 (E79), JUDEȚUL GORJ”
Obiectivul de investiție ,,Reabilitare drum județean 673, ce traversează localitățile Slivilești, Șiacu,
Bolboși, Igirosu, Borăscu, Calapăru, Turceni, Broșteni, până în DN 66 (E79), Județul Gorj” a fost inclus în Lista
obiectivelor de investiții finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală și finanțat în baza contractului
de finanțare nr. 315/27.07.2016 și a actului adițional 1628/30.12.2016.
În data de 30.10.2017, a fost semnat contractul de execuție lucrări nr. 13515.
Au fost executate lucrări care au constat în:
- frezarea îmbrăcăminții asfaltice existente, execuție burdușiri, execuție reparații cu mixtură asfaltică,
etc..
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așternea stratului de legătură și a stratului de binder pe o lungime de aproximativ 30 km.

- execuția dispozitivelor de colectare și evacuare a apelor pluviale (șanțuri, accese la proprietăți,
podețe transversale)
- execuția lucrărilor de reabilitare la poduri

Menționăm că, fondurile necesare finalizării execuției propriu-zise a lucrărilor pentru obiectivul de
investiție ,,Reabilitare drum județean 673, ce traversează localitățile Slivilești, Șiacu, Bolboși, Igirosu, Borăscu,
Calapăru, Turceni, Broșteni, până în DN 66 (E79), Județul Gorj”, au fost suportate din Programul Național de
Dezvoltare Locală, conform O.U.G. nr. 28/2013, în baza contractelor de finanțare și a actelor adiționale, din
bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.
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Astfel, pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare drum județean 673, ce traversează localitățile
Slivilești, Șiacu, Bolboși, Igirosu, Borăscu, Calapăru, Turceni, Broșteni, până în DN 66 (E79), Județul Gorj”, în
anul 2018, au fost efectuate plăți în sumă de 16.627.668,09 lei, reprezentând valoarea lucrărilor executate.

10. REFACERE DRUM PLOȘTINA-MICULEȘTI
În data de 23.04.2018 a fost emisă autorizația de construire nr. 9 privind execuția lucrărilor la
obiectivul de investiție ,,Refacere drum Ploștina-Miculești”.
Prin bugetul propriu al județului Gorj pe anul 2018, s-a prevăzut suma de 100.000 lei, pentru execuția
lucrărilor la obiectivul de investiție menționat mai sus.
Pentru obținerea avizelor și acordurilor necesare obținerii autorizației de construire precum și pentru
plata cotelor de 0,1% și 0,5% către Inspectoratul de Stat în Construcții, în anul 2018 au fost efectuate plăți în
sumă de 71.768,73 lei.
11. ”REABILITARE DJ 674, VLĂDULENI-URDARI-TURCENI-IONEȘTI-LIMITĂ JUD. MEHEDINȚI”
Conform listei aprobate, Unitatea Administrativ Teritorială – Județul Gorj, beneficiază de finanțare
prin Programul național de dezvoltare locală 2017-2020, pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare DJ 674,
Vlăduleni-Urdari-Turceni-Ionești-limită jud. Mehedinți”.
Contractul de finanțare nr. 1969 din 07.03.2018 a fost semnat între Ministerul Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice, în calitate de autoritate publică centrală, coordonatoare a Programului național de
dezvoltare locală și Unitatea Administrativ Teritorială - Județul Gorj, în calitate de beneficiar al Programului
național de dezvoltare locală.
Perioada de implementare a proiectului ,,Reabilitare DJ 674, Vlăduleni-Urdari-Turceni-Ionești-limită
jud. Mehedinți” este de maxim 4 ani, începând din data de 14.03.2018, respectiv până la data de 14.03.2022.
Pentru demararea procedurii de achiziție publică execuție lucrări a fost nevoie de obținerea
avizelor/acordurilor prevăzute în certificatul de urbanism în vederea obținerii autorizației de construire.
Astfel, pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare DJ 674, Vlăduleni-Urdari-Turceni-Ionești-limită jud.
Mehedinți”, în anul 2018, au fost efectuate plăți în sumă de 6.566,72 lei, reprezentând valoarea
avizelor/acordurilor prevăzute în ceritificatul de urbanism în vederea obținerii autorizației de construire.
12. ,,CONSOLIDARE POD AMPLASAT PE DJ 664 PESTE RÂUL JIU, KM 0+065, MUNICIPIUL TÂRGU-JIU,
JUDEȚUL GORJ”
Prin bugetul propriu al județului Gorj pe anul 2018, au fost prevăzute fonduri pentru realizarea
obiectivului de investiție ,,Consolidare pod amplasat pe DJ 664 peste râul Jiu, KM 0+065, Municipiul Târgu-Jiu,
Județul Gorj”.
În anul 2018 au fost finalizate lucrări la obiectivul de investiție ,,Consolidare pod amplasat pe DJ 664
peste râul Jiu, KM 0+065, Municipiul Târgu-Jiu, Județul Gorj” și au constat în:
- consolidarea pilelor nr. 5 și 6;
- drumuri de acces pile, culei și gabioane;
- platforma de lucru și protecție la cota 224.00 pentru pila nr. 5 si 6;
- prag de liniștire parțial și protecție mal stânga parțial;
- punte pietonală provizorie;
- prag de liniștire și ziduri din gabioane zona Tg-Jiu parțial;
- apărări de maluri din gabioane și culee zona Turcinești parțial;
- amenajare cale pod;
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Astfel, pentru obiectivul de investiție ,,Consolidare pod amplasat pe DJ 664 peste râul Jiu, KM 0+065,
Municipiul Târgu-Jiu, Județul Gorj”, în anul 2018, au fost efectuate plăți în sumă de 3.924.265,62 lei, fonduri
necesare achitării serviciilor de proiectare și a lucrărilor executate.
13. ,,SISTEMATIZARE PE VERTICALĂ INCINTĂ CENTRUL MILITAR JUDEȚEAN GORJ (AMENAJARE
PARCARE)”
Prin bugetul propriu al județului Gorj pe anul 2018, au fost prevăzute fonduri pentru execuția lucrărilor
privind realizarea obiectivului ,,Sistematizare pe verticală incintă Centrul Militar Județean Gorj (amenajare
parcare).
Lucrările executate au constat în
amenajarea suprafeței cu balast și piatră spartă;
așternere strat mixtură asfaltică;
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borduri din beton.

Astfel, pentru obiectivul de investiție ,,Sistematizare pe verticală incintă Centrul Militar Județean Gorj
(amenajare parcare), în anul 2018, au fost efectuate plăți în sumă de 66.519,68 lei, fonduri necesare achitării
serviciilor de proiectare și a lucrărilor executate.
14. ,,REABILITARE DJ 675, KM 0+000 – 25+000, TÂRGU CĂRBUNEȘTI – ȚICLENI – PEȘTEANA JIU”
Având în vedere adresa nr. 11530/28.03.2018 emisă de Ministerul Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice, Inspectoratul de Stat în Construcții prin Inspectoratul Regional în Construcții Sud-Vest
Oltenia, Inspectoratul Județean în Construcții Gorj, prin care s-a solicitat achitarea sumelor aferente cotelor
de 0,1% și 0,7% potrivit prevederilor art.30 alin.(1) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării
lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare și prevederilor art.40 alin.(1) din
Legea nr. 10 privind calitatea în construcții, în anul 2018, a fost prevăzută în capitolul bugetar 84.02
,,Transporturi” suma de 386.939,38 lei pentru achitarea cotelor de 0,1% și 0,7% aferente obiectivului de
investiție ,,Reabilitare DJ 675, km 0+000 – 25+000, Târgu Cărbunești – Țicleni – Peșteana Jiu”.
Lucrările la obiectivul de investiție ,,Reabilitare DJ 675, km 0+000 – 25+000, Târgu Cărbunești – Țicleni
– Peșteana Jiu”, au fost finalizate în anul 2014.
Astfel, pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare DJ 675, km 0+000 – 25+000, Târgu Cărbunești –
Țicleni – Peșteana Jiu”, în anul 2018, au fost efectuate plăți în sumă de 381.539,38 lei.
15. CADASTRU IMOBILE (DRUMURI PUBLICE JUDEȚENE ȘI CLĂDIRI)
Pentru întocmirea documentaţiilor tehnico-cadastrale necesare înscrierii bunurilor publice în evidenţa
cadastral - juridică și patrimonială a Judeţului Gorj sau actualizarea unor documentații cadastrale existente,
prin modificări intervenite asupra imobilelor din proprietatea Județului Gorj, în conformitate cu prevederile
Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, astfel cum a fost rectificată, au fost efectuate plăți din
bugetul propriu al Județului Gorj pe anul 2018 în sumă de 307.034,68 mii lei
16. ACORDURI PREALABILE/AUTORIZAȚII DE AMPLASARE ȘI ACCES LA DRUM ȘI AUTORIZAȚII SPECIALE
DE TRANSPORT
În cadrul Serviciului infrastructură drumuri publice, Compartimentul gestionare optimizată drumuri
publice au fost întocmite și eliberate următoarele:
•
Acorduri prealabile – 84 buc, valoare: 27.340,00 lei
•
Autorizații de amplasare și acces la drum – 174 buc, valoare: 24.534,00 lei
•
Autorizații speciale de transport – 48 buc, valoare: 62.494,00 lei.

1.2

SERVICIUL INVESTIȚII PUBLICE
Cheltuieli curente
1. LUCRĂRI DE REPARAȚII CURENTE INTERIOARE LA SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ,,TUDOR
VLADIMIRESCU”, COMUNA RUNCU, JUDEȚUL GORJ
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În anii anteriori, a fost elaborată documentația tehnică în vederea executării lucrărilor de reparații
curente interioare la Spitalul de Pneumoftiziologie ”Tudor Vladimirescu”, comuna Runcu, fiind încheiat
contractul de lucrări și contractul pentru asigurarea serviciului de asistență tehnică prin diriginte de șantier.
Lucrările au fost executate etapizat, prin predarea eșalonată către executant a unor amplasamente
(spații) parțiale, a căror activitate a fost relocată temporar, deoarece concomitent cu execuția lucrărilor s-a
impus și asigurarea desfășurării activității medicale.
În cursul anului 2018, s-a decontat suma de 577.828,67 lei, reprezentând contravaloare lucrări parțiale
și serviciul de asistență tehnică prin diriginte de șantier.

2. REPARAȚII CURENTE LA TERASE CIRCULABILE ȘI NECIRCULABILE - SPITALUL DE
PNEUMOFTIZIOLOGIE ,,TUDOR VLADIMIRESCU”, COMUNA RUNCU, JUDEȚUL GORJ
În cursul anului 2018, au fost contractate serviciile de elaborare a documentației tehnice și execuția
lucrărilor care au vizat remedierea degradărilor existente la terasele circulabile și terasele necirculabile,
amplasate la parter, etajele I și II ale Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu”.
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Prin execuția lucrărilor de reparații curente la terasele circulabile și necirculabile, se asigură și
protejarea lucrărilor de reparații curente interioare care s-au realizat în cadrul altui contract de lucrări.
În cursul anului 2018, s-a decontat suma de 284.105,00 lei, reprezentând contravaloare lucrări
parțiale.
3. REALIZARE DREN PERIMETRAL LA CONSTRUCȚIE - POST SALVAMONT TISMANA
În anul 2018 a fost elaborată documentația tehnică pentru realizarea unui dren perimetral la Postul
Salvamont Tismana, în vederea înlăturării infiltrațiilor apărute la imobil, decontându-se suma de 5.882,00 lei,
urmând ca lucrările să fie executate în cursul anului 2019.
4. LUCRĂRI DE REMEDIERE A DEGRADĂRILOR APĂRUTE PE PERIOADA DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR
EXECUTATE ÎN CADRUL PROIECTULUI ,,REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI ECHIPAREA
AMBULATORIULUI SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÂRGU – JIU”
Lucrările executate pentru realizarea obiectivului de investiție ,,Reabilitarea, modernizarea și
echiparea ambulatoriului Spitalului Județean de Urgență Târgu – Jiu”, au fost recepționate conform proces
verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 6807/23.05.2018.
În urma verificării comportării pe durata garanției lucrărilor executate în cadrul obiectivului de
investiție, s-a constatat necesitatea executării unor lucrări de remediere.
Deoarece S.C. CONEXVIL S.A., în calitate de executant al lucrărilor pentru realizarea obiectivului de
investiție ,,Reabilitarea, modernizarea și echiparea ambulatoriului Spitalului Județean de Urgență Târgu – Jiu”,
a avut dificultăți financiare ce au condus la intrarea acestuia în procedura generală de insolvență, s-a impus
atacarea garanției de bună execuție constituită pe parcursul executării lucrărilor în cadrul contractului de
lucrări nr. 13238/02.08.2011.
Astfel, s-a procedat la executarea lucrărilor de remediere strict necesare pentru efectuarea recepției
finale la obiectivul de investiție ,,Reabilitarea, modernizarea și echiparea ambulatoriului Spitalului Județean
de Urgență Târgu – Jiu”, în cursul anului 2018, fiind decontată suma de 26.643,00 lei reprezentând
contravaloare lucrări.
Cheltuieli de capital
1. EXTINDERE PRIN MANSARDARE ȘI ÎNLOCUIRE TÂMPLĂRIE DIN LEMN LA BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ
,,CHRISTIAN TELL”
Datorită faptului că în ultimii ani, cerințele privind oferirea de servicii culturale au crescut, s-a impus
identificarea unor soluții privind crearea unor noi spații în cadrul Bibliotecii Județene ,,Christian Tell”.
Astfel, a apărut ca o necesitate minimală mansardarea actualului imobil, dându-se posibilitatea
suplimentării spațiilor pentru depozitare, studiu, cât și pentru satisfacerea unor funcțiuni noi, cum ar fi
biblionetul.
În cursul anului 2018, s-a decontat suma de 915.382,82 lei, reprezentând contravaloare lucrări
parțiale, asistență tehnică prin diriginte de șantier, respectiv taxe, avize și cote legale, lucrările urmând a fi
finalizate în cursul anului 2019.

2. SISTEME DE AVERTIZARE PAT BOLNAV LA SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÂRGU-JIU
În cursul anului 2018 au fost executate lucrările de montare a sistemelor de avertizare pat bolnav la
cele trei locații ale Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu, cu excepția secțiilor cardiologie, endocrinologie
122

Consiliul Județean Gorj

Raportul Președintelui 2018

și ginecologie, care urmează să fie executate după finalizarea lucrărilor de reabilitare și modernizare a acestor
secții, în scopul evitării unor cheltuieli suplimentare determinate de operațiunile tehnice de
demontare/remontare a sistemelor de avertizare pat bolnav.
În anul 2018, s-a decontat suma de 365.296,80 lei, reprezentând contravaloare lucrări parțiale și
asistență tehnică prin diriginte de șantier.
3. SISTEM DE DETECTARE, SEMNALIZARE ȘI AVERTIZARE INCENDIU LA CENTRUL MILITAR JUDEȚEAN
GORJ
Pentru protejarea imobilelor din incinta Centrului Militar Județean Gorj și având în vedere intrarea în
vigoare a Normativului P 118-3/2015 ”Normativ pentru securitatea la incendiu a construcțiilor partea a III-a:
instalații de detectare, semnalizare și avertizare incendiu”, s-a impus montarea unui sistem de detectare,
semnalizare și avertizare incendiu.
Lucrările au fost finalizate și recepționate în anul 2018, decontându-se suma de 34.779,37 lei,
reprezentând contravaloare servicii de proiectare, cote legale, serviciul de asistență tehnică prin diriginte de
șantier și execuție lucrări.
4. EXTINDERE ȘI MODERNIZARE SECȚIE ORTOPEDIE – TRAUMATOLOGIE, REABILITARE TABLOURI
ELECTRICE SĂLI DE OPERAȚII CHIRURGIE, SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÂRGU-JIU, STR.
TUDOR VLADIMIRESCU, NR. 32
Pentru realizarea obiectivului de investiție, a fost încheiat contractul de lucrări nr.8749/2017, având
ca obiect servicii de proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului și execuția lucrărilor.

Lucrările au fost finalizate și recepționate în anul 2018, decontându-se suma de 264.200,50 lei,
reprezentând contravaloare servicii de proiectare, cote legale, serviciul de asistență tehnică prin diriginte de
șantier și execuție lucrări.
5. REABILITARE ȘI MODERNIZARE SECȚIILE CARDIOLOGIE, ENDOCRINOLOGIE ȘI OBSTETRICĂ
GINECOLOGIE SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÂRGU-JIU, STR. PROGRESULUI, NR. 18
În cursul anului 2018, a fost elaborată documentația tehnico-economică – faza Documentație de
avizare a lucrărilor de intervenție și a fost încheiat contractul de servicii de proiectare și asistență tehnică din
partea proiectantului pentru realizarea obiectivului de investiție ,,Reabilitare și modernizare secțiile
cardiologie, endocrinologie și obstetrică ginecologie Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, str. Progresului,
nr. 18”.
În vederea asigurării condițiilor necesare pentru desfășurarea optimă a activității din cadrul celor trei
secții medicale, lucrările ce urmează a se executa, vor consta în:
- amenajare saloane pentru bolnavi: reparaţii tencuieli pereţi şi tavane, glet şi zugrăveli lavabile,
pardoseli din linoleum antibacterian, înlocuirea tâmplăriei din lemn cu tâmplărie PVC cu geam termopan;
- amenajare cabinete consultaţii: reparaţii tencuieli pereţi şi tavane, glet şi zugrăveli lavabile, pardoseli
din linoleum antibacterian, înlocuirea tâmplăriei din lemn cu tâmplărie PVC cu geam termopan;
- amenajare săli de tratamente: reparaţii tencuieli pereţi şi tavane, glet şi zugrăveli lavabile, pardoseli
din linoleum antibacterian, înlocuirea tâmplăriei din lemn cu tâmplărie PVC cu geam termopan;
- amenajare oficiu și sală de mese: reparaţii tencuieli pereţi şi tavane, glet şi zugrăveli lavabile,
pardoseli din linoleum antibacterian, înlocuirea tâmplăriei din lemn cu tâmplărie PVC cu geam termopan;
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- amenajare magazii: reparaţii tencuieli pereţi şi tavane, glet şi zugrăveli lavabile, înlocuirea tâmplăriei
din lemn cu tâmplărie PVC cu geam termopan, pardoseli gresie fără rosturi;
- amenajare vestiare: reparaţii tencuieli pereţi şi tavane, glet şi zugrăveli lavabile, compartimentare cu
gips-carton rezistent la foc;
- amenajare grupuri sanitare: compartimentarea cu pereți din gips-carton (unde este cazul), refacerea
pardoselilor cu gresie fără rosturi, refacerea finisajelor la pereţi cu faianţă fără rosturi până la înălțimea de
2,10 m, glet şi zugrăveli lavabile la pereţi şi tavane;
- amenajare coridoare şi izolarea compartimentelor de foc: reparaţii tencuieli pereţi şi tavane, glet şi
zugrăveli lavabile, pardoseli din linoleum antibacterian și montare uşi rezistente la foc;
- reabilitarea instalaţiei electrice (înlocuirea conductorilor, a corpurilor de iluminat, a tablourilor
electrice de distribuție etc);
- reabilitarea instalaţiei sanitare (înlocuirea coloanelor și a obiectelor sanitare);
- reabilitarea instalaţiei termice (înlocuirea corpurilor de încălzire, distribuției și a coloanelor în toate
spațiile în care se intervine), coloanele urmând a se înlocui de la subsol până la etajul 3 inclusiv;
- realizarea instalaţiei de detecţie, semnalizare şi avertizare incendiu;
- montarea aparatelor de aer condițioat în spațiile reabilitate (saloane, cabinete, săli de tratamente,
oficiu și sala de mese);
- montarea de ventilatoare la bucătărie.
În anul 2018, a fost decontată suma de 10.653,00 lei, reprezentând contravaloare documentație
tehnico-economică – faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, taxe, avize și cote legale.
6. REABILITARE ȘI MODERNIZARE FARMACIE SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÂRGU-JIU, STR.
TUDOR VLADIMIRESCU NR. 32
Având în vedere destinația spațiului (farmacie), ce deservește toate secțiile medicale din cadrul
Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu, str. Tudor Vladimirescu nr. 32, precum și condițiile impuse de
legislația specifică în vigoare, se impune realizarea lucrărilor de reabilitare și modernizare a spațiului
menționat, pentru asigurarea activității farmaceutice în bune condiții și asigurarea circuitelor funcționale ale
acesteia.
Astfel, în cursul anului 2018, a fost încheiat contractul de lucrări având ca obiect prestarea serviciilor
de proiectare, asigurarea asistenței tehnice din partea proiectantului și execuție lucrări pentru realizarea
obiectivului de investiție ,,Reabilitare și modernizare Farmacie Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, str.
Tudor Vladimirescu nr. 32”, lucrările fiind demarate în luna noiembrie 2018, decontându-se suma de
38.392,07 lei, reprezentând contravaloare servicii de proiectare, taxe, avize și cote legale, serviciul de asistență
tehnică prin diriginte de șantier și execuție lucrări parțiale.
7. EXTINDERE ŞI DOTARE CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAŢIE INCLUZIVĂ TÂRGU –JIU
În anul 2016, au fost contractate serviciile de proiectare, având ca obiect elaborarea documentației
tehnico-economice – faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiție ,,Extindere şi dotare Centrul
Școlar pentru Educaţie Incluzivă Târgu-Jiu”, proiect pe care U.A.T. – Județul Gorj intenționează să depună, spre
finanțare, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020.
Prin realizarea obiectivului se urmărește extinderea unităţii de învăţământ, printr-o construcţie nouă
P+1, având forma literei L, cu suprafaţa la sol de 600 mp, ataşată corpului 1 (existent) al Centrului Şcolar pentru
Educaţie Incluzivă Târgu-Jiu.
Având în vedere faptul că, documentația tehnico-economică a obiectivului de investiție este anexată
la cererea de finanțare și nu trebuie să fi fost elaborată/ revizuită/ reactualizată cu mai mult de 2 ani înainte
de data depunerii cererii de finanțare, pentru pregătirea tuturor documentelor în vederea îndeplinirii
condițiilor de eligibilitate, în anul 2018 a fost actualizată documentația tehnico-economică.
În anul 2018, a fost decontată suma de 25.873,27 lei, reprezentând contravaloare actualizare
documentație tehnico-economică – faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiție ,,Extindere şi
dotare Centrul Școlar pentru Educaţie Incluzivă Târgu-Jiu”.
8. COȘURI FUM ȘI STAȚIE DEDURIZARE CENTRALĂ TERMICĂ LA SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE
,,TUDOR VLADIMIRESCU”, COMUNA RUNCU, JUDEȚUL GORJ
În urma analizei efectuate asupra stării tehnice a celor două coșuri de fum aferente cazanelor din
centrala termică a Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu”, s-a constatat faptul că acestea
prezintă grad mare de uzură, deoarece de la darea în folosință și până în prezent nu s-au efectuat intervenții
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de consolidare și reabilitare a acestora, respectiv degradarea pereților datorită infiltrațiilor și acțiunilor
factorilor de mediu, existând pericolul de desprindere a placărilor exterioare.
De asemenea, de la finalizarea, în anul 2011, a lucrărilor executate în cadrul proiectului ,,Energia
solară, o alternativă pentru viitor - Completarea sistemului clasic de producere a apei calde de consum cu
sisteme care utilizează energia solară, eoliană și geotermală și care conduc la îmbunătățirea calității aerului,
apei și solului în locația Spitalul de Pneumoftiziologie Dobriţa”, s-a constatat că instalațiile sistemului, integrat
în cadrul instalației termice, prezintă depuneri de calcar, ca urmare a durității apei.
Astfel, pentru funcționarea instalațiilor în condiții optime și de siguranță, se impune înlocuirea
coșurilor de fum din carul centralei termice, precum și montarea unei stații de dedurizare.
În anul 2018, a fost decontată suma de 12.376,00 lei, reprezentând contravaloare elaborare
documentație tehnico-economică – faza documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, urmând ca în anul
2019 să fie alocate fondurile pentru elaborarea documentației tehnice (documentație pentru obținerea
avizelor și acordurilor, proiect pentru autorizarea executării lucrărilor, proiect tehnic, detalii de execuție etc.),
asistență tehnică din partea proiectantului, asigurarea serviciului de asistență tehnică prin diriginte de șantier,
plata taxelor, avizelor și cotelor legale și execuția lucrărilor.
9. DISPENSAR T.B.C., SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚA TÂRGU-JIU, STR. A. I. CUZA – ELABORARE
DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ PENTRU DEMOLARE
În cursul anului 2018, în urma solicitărilor transmise de Primăria Municipiului Târgu-Jiu privind
instituirea unor măsuri care să vizeze lucrări de intervenție la fațadele clădirii - Dispensar T.B.C., din incinta
Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu, str. A.I. Cuza, măsuri care să conducă la îmbunătățirea aspectului
urbanistic al municipiului, având în vedere faptul că o parte din fațade sunt expuse către unul din bulevardele
importante din municipiu, a fost elaborată documentația tehnică pentru demolare.
Menționăm faptul că, prin expertiza tehnică elaborată, au fost propuse două soluții de intervenție:
demolarea totală a clădiri;
consolidarea-reabilitarea clădirii.
Datorită pericolului pe care îl reprezintă clădirea în starea actuală, respectiv starea precară a structurii
de rezistență, precum și faptul că execuția lucrărilor de consolidare structurală și reabilitare a clădirii depășesc
costurile realizării unei construcții similare noi, expertul tehnic a recomandat demolarea totală a clădirii.
În anul 2018, a fost decontată suma de 11.929,05 lei, reprezentând contravaloare elaborare
documentație tehnică pentru demolare și contravaloare taxe și avize.
10. INSTRUMENTAR MEDICAL ȘI ECHIPAMENTE MEDICALE - SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚA
TÂRGU-JIU
Prin bugetul propriu al județului Gorj pe anul 2018, s-a alocat suma de 1.709.120,00 lei, pentru
achiziționarea următorului instrumentar medical și echipamente medicale:
trusă instrumentar pansamente aseptice – 4 buc. – 20.000,00 lei;
trusă depărtătoare lombă + vezică – 1 buc. – 6.000,00 lei;
trusă chirurgicală aparat urinar superior – 1 buc. – 19.000,00 lei;
trusă chirurgicală aparat urinar inferior – 1 buc. – 7.040,00 lei;
trusă chirurgicală pansamente – 1 buc. – 10.010,00 lei;
trusă apendicectomie – 8 buc. – 73.800,00 lei;
trusă chirurgie pentru colecist/stomac – 3 buc. – 33.240,00 lei;
trusă chirurgie depărtător Gosset - 2 buc. – 9.590,00 lei;
trusă chirurgie vasculară – 1 buc. – 25.000,00 lei;
trusă chirurgicală sală operație – 10 buc. – 318.920,00 lei;
trusă chirurgie – 1 buc. – 64.000,00 lei;
cutie instrumentar ORL – 2 buc. – 149.170,00lei;
trusă instrumentar pentru chiuretaj – 12 buc. – 60.000,00 lei;
trusă instrumentar mici intervenții – 3 buc. – 28.370,00 lei;
trusă chiuretaj post-partum – 3 buc. – 20.750 lei;
trusă consultații ginecologice – 4 buc. – 52.600 lei;
trusă chirurgicală ortopedie – 3 buc. – 30.940,00 lei;
trusă chirurgie pediatrică – 1 buc. – 173.410,00 lei;
trusă urgențe oftalmologice – 1 buc. – 9.270,00 lei;
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trusă cataractă + glaucom – 1 buc. – 22.010,00 lei;
trusă urgențe pleoape – 1 buc. – 16.000,00 lei;
gazcromatograf – 1 buc. – 400.000,00 lei;
aparat de electrochirurgie cu radio frecvență – 1 buc. – 160.000,00 lei.
În cursul anului 2018, s-au livrat echipamente și instrumentar medical în valoare de 1.033.062,80 lei,
urmând ca în anul 2019 să se achite suma de 478.491,40 lei, pentru restul de instrumentar medical.
11. REABILITARE ȘI MODERNIZARE SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÂRGU-JIU, STRADA
PROGRESULUI, NR. 18, JUDEȚUL GORJ
În anul 2018, Consiliul Județean Gorj a continuat demersurile pentru obținerea finanțării de la bugetul
de stat în vederea reabilitării și modernizării Spitalului Județean de Urgență, pentru locația din strada
Progresului, nr. 18, decontându-se suma de 35,00 lei reprezentând contravaloare extras de carte funciară și
ortofotoplan.
12. AMENAJAREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA UNITĂȚII DE PRIMIRI URGENȚE DIN CADRUL
SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÂRGU-JIU, STR. PROGRESULUI NR. 18
Ministerul Sănătății, prin adresa nr. CG/24685/25/2017, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr.
5117/2017, ne-a comunicat faptul că Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu a fost selectat în vederea
finanțării, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.
În cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii
sanitare și sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie
la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate
și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la servicii sociale, culturale și de recreere,
precum și trecerea la servicii instituționale prestate de comunități, Obiectivul specific 8.2 – Îmbunătățirea
calității și eficienței îngrijirii spitalicești de urgență, Operațiunea B - Unități Primiri Urgențe, în Anexa 9 - Lista
proiectelor eligibile 8.2.B, Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu s-a regăsit la poziția 17, ca unitate medicală
eligibilă în cadrul acestei operațiuni.
Solicitanții eligibili în cadrul acestui apel de proiecte sunt unitățile administrativ-teritoriale, definite
conform Legii administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările
ulterioare.
În vederea respectării parametrilor specificați de legislația în vigoare, în limitele permise de
elementele structurale ale clădirii existente, s-a impus efectuarea demersurilor în vederea modernizării
Unității de Primiri Urgențe.
În cursul anului 2018, a fost decontată suma de 100,00 lei reprezentând contravaloare avize conform
certificatului de urbanism.
1.3 SERVICIUL PENTRU TRANSPORT PUBLIC JUDEŢEAN ŞI ACTIVITĂȚI SUPORT
 Compartimentul pentru transport public județean
1. Licenţiere
Serviciul pentru transport public judeţean de persoane prin curse regulate se realizează, conform
Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate valabil pentru perioada 2013-2019,
cu mijloace de transport persoane licențiate, care fac legătura între unitățile administrativ teritoriale ale
județului Gorj, însumând un număr de 107 trasee judeţene, care asigură cerinţele de deplasare ale cetăţenilor.
În data de 27.04.2018, ca urmare a solicitărilor operatorilor de transport și a autorităților publice
locale, în vederea satisfacerii cerințelor de deplasare ale populației, ale personalului instituţiilor publice şi ale
operatorilor economici pe teritoriul unităţilor administrativ-teritoriale, Consiliul Județean Gorj a modificat
Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate valabil pentru perioada 2013-2019,
prin H.C.J. Gorj nr. 65/27.04.2018 pentru un număr de 16 trasee.
Modificările efectuate au constat în suplimentarea/reducerea numărului de curse, modificarea orelor
de plecare/sosire din graficele de circulație, modificarea zilelor de circulație din graficele de circulație,
introducerea unor stații de îmbarcare/debarcare în caietele de sarcini, prelungirea/scurtarea unor trasee și
înființarea unui traseu nou în cadrul Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate
valabil pentru perioada 2013-2019.
S-au eliberat, prin hotărâri ale Consiliului Județean Gorj, un număr de 180 licenţe de traseu pentru
serviciile de transport public judeţean prin curse regulate speciale, trasee care deservesc în special transportul
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publicului călător din domeniul mineritului, petrolului şi învăţământului, în 10 ședințe ordinare lunare ale
Consiliului Județean Gorj.
2. Control
În luna octombrie 2018, în colaborare cu Poliția rutieră, s-a soluționat o reclamație a Primăriei
comunei Berlești prin care a fost sesizată nerespectarea graficului de circulaţie al caietului de sarcini de către
operatorul de transport de pe traseul 51 ”Târgu Jiu – Târgu Cărbunești – Zorlești”.
În luna noiembrie 2018 s-a soluţionat o reclamaţie a cetățenilor comunei Crasna, prin care a fost
sesizată nerespectarea graficului de circulaţie al caietului de sarcini de către operatorul de transport de pe
traseul 35 ”Buzești – Aninișu – Novaci”.
3. Corespondență
S-a răspuns la diferite solicitările ale Poliției Române, ale unităților administrativ teritoriale din județul
Gorj și ale cetățenilor, care au solicitat informații cu privire la graficele de circulație din caietele de sarcini ale
traseelor din cadrul Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate valabil pentru
perioada 2013-2019.
4. Colaborare
S-a colaborat cu Autoritatea Rutieră Română – agenția teritorială Gorj în vederea avizării
documentațiilor pentru emiterea licențelor de traseu pentru cursele regulate speciale și în vederea întrunirii
comisiei paritare pentru formularea propunerilor de atribuire a traseelor câștigate de către operatorii de
transport în urma procedurii de atribuire electronică organizată, prin intermediul A.A.D.R., datorită a
renunțării de către operatorii de transport la acele trasee.
Serviciul de transport public județean al Consiliului Județean Gorj a colaborat cu Autoritățile județene
de transport ale consiliilor județene, cu reprezentanții Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației
Publice, Ministerul Transportului, A.N.R.S.C. și U.N.C.J.R., prin răspunsurile la adresele venite din partea
acestora și prin întâlnirea de lucru din luna noiembrie 2018, organizată la Brașov.
 Compartiment activități suport
S-a asigurat buna desfășurare a activității parcului auto propriu al Consiliului Județean Gorj, precum și
buna funcționare a autovehiculelor din parcul auto al Centrului Militar Județean Gorj și al Inspectoratului
pentru Situații de Urgență Gorj, prin lucrările de revizii tehnice, reparații curente, inspecții tehnice periodice
(I.T.P.), încheierea de asigurări obligatorii RCA și asigurări opționale CASCO și achiziționarea rovignetelor.
S-au asigurat condițiile de desfășurare a activităților zilnice ale aparatului propriu al Consiliului
Județean Gorj prin serviciile de întreținere și curățeanie ale spațiilor în care își desfășoară activitatea.
S-a asigurat buna desfășurare a activității de registratură, arhivare și protocol.
X.DIRECŢIEA URBANISM ŞI
MEDIULUI

AMENAJAREA TERITORIULUI, EVIDENȚA PATRIMONIULUI ȘI PROTECȚIA

1. COMPARTIMENTUL URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI
S-au verificat, analizat documentații de urbanism și amenajarea teritoriului, iar în acest sens s-a eliberat
Avizul Arhitectului Şef pentru 6 (șase)documentații de urbanism dintre care 3 (trei) planuri urbanistice
generale ale localităţilor, respectiv planuri urbanistice zonale pentru diverse obiective de investiții în județul
Gorj, în vederea realizării construcțiilor de balastiere, iazuri piscicole, prestări servicii, spații destinate
agroturismului, etc.
La propunerea compartimentului de urbanism s-a actualizat și aprobat prin HCJ NR. 35/2017,
componenţa şi Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi
Urbanism a Judeţului Gorj. Comisia a fost convocată pentru avizarea documentațiilor de urbanism,
documentații care au fost puse la dispoziția comisiei în format electronic, iar lista cu documentațiile avizate a
fost comunicată instituțiilor interesate și solicitante, respectiv Consiliului Superior - Biroul Teritorial al Regiunii
de Dezvoltare Vest, Reprezentanța R.U.R – Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest ,,OLTENIA” . De asemenea lista
cu documentațiile avizate a fost postată pe site-ul instituției la secțiunea Urbanism și amenajarea teritoriului,
precum și la avizierul instituției situat la etajul 2, vis-a -vis de birou 242.
S-au analizat şi avizat circa peste 1000 de documentaţii la şedinţele lunare ale Comisiei regionale pentru
cultură şi culte, care au avut loc în municipiile de reşedinţă ale judeţelor din regiunea Oltenia .
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S-a analizat si aprobat prin hotărâre de consiliu Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor pentru anul
2018, elaborat de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, împreună cu care s-au efectuat deplasări la
evenimentele produse în localităţile judeţului, în vederea constatării și evaluării efectelor alunecărilor de
teren și inundaţiilor;
Am participat la cursul de instruire – ”Cadrul comun de autoevaluare a modului de funcționare a
instituțiilor publice” în cadrul proiectului ”Optimizarea performanției sistemelor interne manageriale”;
Am participat la instruirea privind crearea unui sistem de observare teritorială, care va furniza informații
și analize relevante cu privire la starea teritoriului, cu posibilitatea elaborării de analize și cuantificări ale
impactului teritorial al programelor publice în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului, locuirii și
dezvoltării regionale;
S-a procedat la verificarea unor documentații topografice care vor sta la baza emiterii certificatelor de
proprietate în baza HG 834/1991;
Au fost elaborate caietele de sarcini, licitate si încheiate contractele de prestări servicii pentru ”
Programul privind elaborarea hărților de risc natural pentru cutremure și alunecări de teren” cu firma SC
SEARCH CORPORATION SRL. Autoritatea contractantă Consiliul Județean Gorj, Finanțare: surse proprii și
bugetul de stat, pentru 15 localitati, astfel:
 "Întocmirea hărților şi planurilor de risc natural detaliate la alunecări de teren pentru un număr de 5
unități administrativ - teritoriale ale județului Gorj( comunele Roșia de Amaradia, Logrești, Prigoria, Bustuchin,
Berlești”- LOT I;
 "Întocmirea hărţilor şi planurilor de risc natural detaliate la alunecări de teren pentru un număr de 5
unități administrativ - teritoriale ale județului Gorj ( municipiul Târgu-Jiu și comunele Bălești, Bumbești-Pițic,
Schela , Bălănești)”- LOT II;
 "Întocmirea hârților şi planurilor de risc natural detaliate la alunecări de teren pentru un număr de 5
unităţi administrativ - teritoriale ale județului Gorj ( municipiul Motru și comunele Negomir, Mătăsari,
Dănciulești, Văgiulești)”- LOT III.
A fost încheiat contractul de cofinanțare cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și
Fondurile Europene, Direcția Generală Dezvoltare Regională și Infrastructură, Direcția politici și strategiiServiciul politici și strategii de dezvoltare durabilă, Autoritatea contractantă Consiliul Județean Gorj,
Finanțare: surse proprii și bugetul de stat din cadrul ” Programului privind elaborarea hărților de risc natural
pentru cutremure și alunecări de teren” .
S-a urmărit modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale din cadrul proiectului "Întocmirea hărţilor şi
planurilor de risc natural detaliate la alunecări de teren pentru un număr de 15 unităţi administrativ teritoriale ale judetului Gorj (municipiile Târgu-Jiu și Motru și comunele Roșia de Amaradia, Logrești, Negomir,
Mătăsari, Prigoria, Bălești, Bumbești-Pițic, Dănciulești, Văgiulești, Schela, Bustuchin, Bălănești, Berlești).
S-au arhivat, îndosariat, numerotat și depus la arhiva instituției un număr de aproximativ 66 dosare,
însumând un număr de 9416 file, reprezentând documentații de urbanism de tip PUG, PUZ, documentații
topografice care au stat la baza emiterii certificatelor de proprietate în baza HG 834/1991, corespondența cu
organismele centrale și locale privind activitatea de urbanism și amenajarea teritoriului;
S-a răspuns în timp util, conform Legii 544/2001, privind liberul acces la informațiile publice, cu
modificările și completările ulterioare, la solicitările adresate de către persoane fizice/juridice;
Pe tot parcursul anului am acordat asistență de specialitate compartimentelor de urbanism din cadrul
primăriilor localităţilor și am transmis noutăţile legislative specifice domeniului de activitate.
2. COMPARTIMENTUL AUTORIZĂRI, DISCIPLINĂ ȘI CONTROL
În anul 2018, Compartimentul autorizări, disciplină şi control a analizat, întocmit, înaintat spre aprobare
şi eliberat: - un număr 74 de autorizaţii de construire/desființare pentru care s-au încasat 274.738,0 lei
si 370,0 lei pentru formulare;
- un număr de 176 certificate de urbanism pentru care s-au încasat 28.462,0 lei și 528 lei pentru
formulare.
Eliberarea acestor acte administrative s-a facut in urma verificării și analizarii documentațiilor întocmite
și prezentate conform legii precum și a existenței actelor care să dea drept de execuție a lucrărilor și a
documentelor de plată a taxelor prevăzute de lege.
128

Consiliul Județean Gorj

Raportul Președintelui 2018

S-au regularizat si încasat taxele în valoare de 1187,0 lei pentru autorizaţii de construire la finalizarea
lucrărilor rezultate dintr-un număr de 11 autorizații.
Conform Legii 50/1991 Rep., art. 27, al. 2, arhitectul-şef al judeţului şi personalul împuternicit al
compartimentului de specialitate din subordinea acestuia urmăresc respectarea disciplinei în domeniul
autorizării executării lucrărilor de construcţii pe teritoriul administrativ al judeţului, precum şi respectarea
disciplinei în urbanism şi amenajarea teritoriului legată de procesul de autorizare a construcţiilor.
În baza acestor prerogative s-au efectuat un număr de 73 controale privind respectarea disciplinei in
urbanism si amenajarea teritoriului precum si respectarea legislaţiei privind respectarea disciplinei în
activitatea de autorizarea lucrărilor de construire/desfiinţare.
În cadrul acestor controale li s-a făcut cunoscut responsabililor cu atribuţii în domeniul urbanismului
modificările în legislaţia specifică cât şi acte normative complementare.
Conform Legii 50/1991 Rep. art. 45, alin. 31 şi art. 11, lit. c, alin. 2 din Ordinul MDRL nr. 839/2009
structura de specialitate din cadrul Direcţiei de urbanism şi amenajarea teritoriului a emis Certificate de
urbanism şi Autorizaţii de construire/desfiinţare pe bază de Convenţie pentru următoarele primării : Slivilesti
(extravilan), Schela (intravilan si extravilan), Glogova (intravilan si extravilan), Turcineşti (extravilan) si
Alimpești (intravilan și extravilan).
S-au soluţionat un număr de 14 sesizări si scrisori referitoare la abateri de la regulile de construire.
S-au efectuat un număr de 3 recepții, la solicitarea beneficiarilor.
S-au întocmit si transmis lunar situaţii către :
- Inspectoratul de Stat in Construcții - situațiile privind emiterea certificatelor de urbanism si a
autorizaţiilor de construire
- Direcţia Judeţeana de Statistica - situaţia privind construcţiile cu destinaţia de locuinţe – autorizate
atât pentru Consiliul Judeţean Gorj cât şi pentru localităţile cu care acesta are încheiate Parteneriate tehnice
de colaborare.
- Compartimentul buget, situaţii financiare şi sinteză - situaţiile financiare si sinteza acestora privind
taxa de timbru de arhitectura si a sumelor care trebuie transmise primăriilor pe teritoriul cărora s-au emis
autorizaţii de construire si certificate de urbanism conform competenţelor sau parteneriatelor încheiate.
- Conform Ordinului MDRL nr. 839/2009. art. 12. pct. 1, lit i respectiv pct. 2, lit. f , copiile după toate
Certificatele de urbanism şi Autorizaţiile de construire /desfiinţare emise de către Preşedintele Consiliului
Judeţean au fost transmise periodic către primarii Unităţilor Administrativ Teritoriale respective.
S-a acordat asistenta de specialitate responsabililor cu urbanismul din unităţile teritoriale ale judeţului
privind respectarea disciplinei în urbanism la eliberarea Autorizaţiilor de construire /desfiinţare şi
Certificatelor de urbanism.
- Conform Legii nr. 50/1991 republicata, art. 7, alin. 21, s-a asigurat lunar caracterul public al
certificatelor de urbanism, al autorizațiilor de construire /desființare si al anexelor acestora și a fost asigurata
punerea la dispoziția publicului, spre informare, pe pagina de internet a actelor mai sus menționate si la panoul
de afișaj de la etajul 2.
3. COMPARTIMENT EVIDENȚA PATRIMONIULUI
În cursul anului 2018 s-a continuat activitatea de evidenţă şi administrare a patrimoniului public şi privat
al judeţului, în concordanţă cu prevederile legii şi atribuţiile stabilite prin Regulamentul de organizare și
funcționare a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj precum și cu fişele posturilor ale
personalului din aparatul propriu cu aceste responsabilităţi.
În acest sens, s-au urmărit mişcările intervenite în cadrul inventarelor domeniului public şi domeniului
privat al Județului Gorj, în conformitate cu prevederile hotărârilor de Consiliu Judeţean aprobate, s-au corectat
datele de identificare(suprafeţe etc.), în vederea completării/modificării/reactualizării cărților funciare.
Potrivit prevederilor art. 122 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, corelate
cu prevederile art. 7, alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, toate bunurile (elemente de
activ şi de pasiv) aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale au fost supuse inventarierii anuale.
Cu ocazia realizării procedurii de inventariere în anul 2018 a patrimoniului al Județului Gorj, s-au
constatat următoarele modificări intervenite în inventarul domeniului public:
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1.
Centrul Militar Județean Gorj :
- prin Hotărârea C. J. Gorj nr. 116 din 24.08.2018 s-a aprobat darea în administrarea Centrului Militar
Județean Gorj a bunului mobil - grup electrogen, achiziționat din bugetul propriu al Consiliului Județean Gorj;
- prin Hotărârea C.J. Gorj nr. 64 din 27.04.2018 s-a aprobat darea în administrarea Centrului Militar
Județean Gorj a lucrărilor aferente obiectivului de investiție „Sistem de detectare, semnalizare și avertizare
incendiu”, achiziționat din bugetul propriu al Consiliului Județean Gorj.
2.
Spitalul Județean de Urgență Târgu - Jiu:
- prin Hotărârea C.J. Gorj nr. 62 din 27.04.2018 s-a aprobat darea în administrare (folosință gratuită)
Spitalului Județean de Urgență Târgu - Jiu a unor bunuri mobile achiziționate din bugetul propriu al Consiliului
Județean Gorj.
3.
Spitalul de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu, comuna Runcu:
- prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 63 din 27.04.2018 s-a aprobat darea în administrare
(folosință gratuită) Spitalului de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu, comuna Runcu, județul Gorj, a unui
bun mobil achiziționat din bugetul propriu al Consiliului Județean Gorj.
4.
Drumuri Județene:
- prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 131 din 28.09.2018 s-au stabilit măsuri privind exercitarea
dreptului de administrare de către Consiliul Local Săulești, asupra unei suprafețe de teren aferentă drumului
județean 661, Ţînţăreni (DN 66) - Florești - Spahii - Şipotu - Turburea - Bibeşti - Săuleşti - Musculeşti - Petreşti
- Bărbăteşti - Vierşani - Jupâneşti - Vidin - Târgu Cărbuneşti - Cojani - Săcelu - Blahniţa de Sus - Crasna din
Deal(DJ 665), care traversează comuna Săulești, cu excepția terenului aferent platformei drumului, aflată în
proprietatea publică a Județului Gorj și în administrarea Consiliului Județean Gorj;
- prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 61 din 27.04.2018 s-au stabilit măsuri privind exercitarea
dreptului de administrare de către Consiliul Local Drăguțești, asupra unor suprafețe de teren aferente
drumului județean 663, DN 66(Dâmbova)-Cârbești-Tâlvești-Urechești-Văcarea-Dănești-Șasa-UngureniBudieni-Copacioasa(DN 67), ce traversează comuna Drăguțești, cu excepția terenului aferent platformei
drumului, aflate în proprietatea publică a Județului Gorj și în administrarea Consiliului Județean Gorj;
- prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 10 din 31.01.2018 s-au stabilit măsuri privind exercitarea
dreptului de administrare asupra unor suprafețe de teren, de la km 46+787 la km 53+396, aferente drumului
județean 665 Iezureni (DN66) – Mușetești – Crasna – Novaci – Baia de Fier – Polovragi – Racovița (Limita
județului Vâlcea), aflate în proprietatea publică a Județului Gorj și în administrarea Consiliului Județean Gorj;
- prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 43 din 26.03.2018 s-au stabilit măsuri privind exercitarea
dreptului de administrare de către Consiliul Local Novaci, asupra unor suprafețe de teren aferente drumului
județean 665, Iezureni (DN66) – Mușetești – Crasna – Novaci – Baia de Fier – Polovragi – Racovița (Limita
județului Vâlcea), ce traversează orașul Novaci, aflat în proprietatea publică a județului Gorj și administrarea
Consiliului Județean Gorj.
5.
Direcția Generala de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj:
- prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 142 din 29.10.2018 se schimbă regimul juridic al unor
imobile aflate în domeniul public al Județului Gorj, precum și pentru stabilirea unor măsuri în vederea
valorificării prin vânzare a acestora;
- prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 143 din 29.10.2018 se stabilesc măsuri în vederea
valorificării prin vânzare a unui imobil situat în municipiul Tg-Jiu, județul Gorj și evidențiat în proprietatea
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, instituție publică aflată în subordinea
Consiliului Județean Gorj;
- conform Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 130 din 28.09.2018 s-a aprobat preluarea în domeniul
public al Județului Gorj a unui bun-imobil situat în localitatea Pociovaliștea, oraș Novaci și darea acestuia în
administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj;
- prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 6 din 31.01.2018 s-a stabilit regimul juridic al unui imobil
achiziționat de către DGASPC Gorj, precum și pentru stabilirea condițiilor de administrare a acestuia;
- conform Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 77 din 31.05.2018 s-a aprobat înființarea serviciului
social Casa de tip familial pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinții săi ,,Petrești”, în structura
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, în cadrul Complexului de servicii comunitare
pentru copilul în dificultate Tg-Jiu;
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- prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 69 din 27.04.2018 s-au stabilit măsuri privind exercitarea
dreptului de administrare de către Consiliul Local Novaci, asupra unor suprafețe de teren aferente drumului
județean 665D, Pociovaliștea(DN67C) – Sitești – Bumbești Pițic (DN 67), ce traversează orașul Novaci, aflat în
proprietatea publică a județului Gorj și în administrarea Consiliului Județean Gorj.
De asemenea:
- prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 33 din 26.03.2018 s-a aprobat majorarea participației
Județului Gorj la capitalul social al S.C. Parc Industrial Gorj S.A., prin aport în natură;
- conform Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 34 din 26.03.2018 s-a aprobat documentația cadastrală
de dezmembrare a unui imobil aparținând domeniului public al Județului Gorj;
- conform Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 35 din 26.03.2018 s-a aprobat schimbarea regimului
juridic al unui imobil evidențiat în patrimoniul U.A.T. Județul Gorj;
- prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 3389 din 19.03.2018 s-a aprobat rectificarea la Hotărârea
Consiliului Județean Gorj nr. 223/18.12.2017 privind atribuirea unui spațiu în folosință gratuită Colegiului
Fizioterapeuților Gorj;
- prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 31 din 07.03.2018 s-a aprobat modificarea Hotărârii
Consiliului Județean nr. 17/30.01.2017 pentru completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul
public al județului Gorj, cu imobilul situat în municipiul Târgu-Jiu, str. Nicolae Titulescu, nr. 8, județul Gorj;
- prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 1168 din 30.01.2018 s-a aprobat rectificarea la H.C.J. nr.
17/30.01.2017 privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Gorj cu
Casa Tineretului.
4. COMPARTIMENTUL PROTECȚIA MEDIULUI
-S-a asigurat participarea la grupul de lucru constituit conform H.G. 1076/2004 la Agenţia pentru
Protecţia Mediului Gorj privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi
programe realizate în judeţul Gorj;
- Participarea săptămânală la şedinţele Comisiei de analiză tehnică organizate de către Agenția pentru
Protecția Mediului Gorj, în conformitate cu prevederile Legii nr.292/2018 privind evaluarea impactului
anumitor proiecte publice şi private asupra mediului și a Ordinului Instituţiei Prefectului;
- S-a realizat raportarea lunară la Agenția Naționala pentru Protecția Mediului a deșeurilor colectate
selectiv în conformitate cu art.13 din Legea 132/2010 privind colectarea selectivă în instituțiile publice;
- S-au făcut demersuri în vederea avizării Planului de menținere a calităţii aerului pentru indicatorii
pulberi în suspensie ( PM10 şi PM2,5), benzen( C6 H6), dioxid de sulf( SO2), monoxid de carbon (CO), plumb
(Pb), arsen (As),cadmiu (Cd), nichel (Ni), dioxid de azot şi oxizi de azot ( NO2/ NOX), conform Legii nr.104/
2011 privind calitatea aerului înconjurător;
- S-a întocmit nota de fundamentare pentru achiziționarea de servicii privind activitatea de neutralizare
a subproduselor de origine animala care nu sunt destinate consumului uman;
- S-a întocmit referatul de necesitate pentru achiziționarea de servicii privind activitatea de neutralizare
a subproduselor de origine animala care nu sunt destinate consumului uman;
- S-a întocmit caietul de sarcini pentru achiziționarea de servicii privind activitatea de neutralizare a
subproduselor de origine animala care nu sunt destinate consumului uman, referitoare la sistemul de
colectare , transport si eliminare a acestora de pe raza judetului, în conformitate cu prevederile Ordonanței
Guvernului nr.24/2016, precum și a Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr.24/2016
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.551/2018;
- S-a realizat corespondența cu Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în vederea obținerii
resurselor financiare necesare Consiliului Judeţean pentru organizarea activităţii de neutralizare a animalelor
moarte provenite de la crescătorii individuali de animale;
- S-a asigurat corespondența cu Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Gorj,
precum și cu Agenția Națională pentru Zootehnie, privind lista cu speciile si numărul de animale deținute de
crescătorii individuali din județul Gorj, aferente anului 2017;
- S-a răspuns în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile publice, cu modificările și
completările ulterioare, solicitării adresate de către Consiliul Județean Harghita;
- S-a realizat corespondența pe probleme de mediu cu alte instituții;
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- S-a asigurat participarea la ședinta de dezbatere publică a Raportului de mediu pentru actualizarea
Planului Urbanistic General al orașului Târgu Cărbunești;
- Participarea la întâlnirea publică în cadrul proiectului "Implementarea de măsuri active de conservare
pe teritoriul Sitului Natura 2000 ROSCIO012 Nordul Gorjului de Vest care vizează reconstrucția ecologică a
unor habitate de tufărișuri, vegetație lemnoasă, etc", implementat de Asociația Camera de Comerț și Industrie
România Japonia;
- Participarea în cadrul Consiliului Consultativ al Administrației Parcului Național Domogled Valea
Cernei;
- A fost asigurată asistenţă tehnică, sprijin şi îndrumare autorităţilor administraţiei publice locale în
domeniul în ceea ce privește protecția factorilor de mediu (apă, aer, sol).
X.DIRECȚIA MANAGEMENTULUI PROIECTELOR ȘI RELAȚII EXTERNE
Proiectele derulate de către Direcția managementului proiectelor și relații externe prin serviciile și
compartimentele de specialitate pe parcursul anului 2018:
A). PROIECTE CU FINANȚARE NERAMBURSABILĂ

1. „CONSERVAREA, RESTAURAREA ȘI VALORIFICAREA TURISTICĂ ȘI CULTURALĂ A CASEI
MEMORIALE IOSIF KEBER”
Proiectul „Conservarea, restaurarea și valorificarea turistică și culturală a casei memoriale Iosif Keber”, codul
MySMIS 116188 este finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 5 Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural,
Prioritatea de Investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și
cultural.
Proiectul se implementează în baza contractului de finanțare
nr. 170 din 11.07.2017, semnat între Ministerul Dezvoltării
Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în
calitate de Autoritate de Management pentru Programul
Operațional Regional 2014-2020, Agenția pentru Dezvoltare
Regională Sud-Vest Oltenia, în calitate de Organism
Intermediar și U.A.T.-Județul Gorj, în calitate de beneficiar al
finanțării.
Obiectivul general al proiectului reprezintă ”impulsionarea
dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și valorificarea
patrimoniului cultural local - Casa Memorială Iosif Keber”.
Obiectivele specifice ale proiectului vizează:

conservarea, restaurarea și protejarea Casei Memoriale Iosif Keber;

valorificarea și promovarea identității culturale a Casei Memoriale Iosif Keber, în context turistic.
Activitățile care se vor realiza prin acest proiect vizează: lucrări de consolidare și restaurare a clădirii; lucrări
de finisaje interioare, pardoseli, zugrăveli, decorațiuni; lucrări de refacere împrejmuire incintă; lucrări de
intervenție la fațade, acoperiș și învelitoare; lucrări de instalații; crearea de facilități pentru persoanele cu
dizabilități; iluminat arhitectural pentru punerea în valoare a monumentului istoric; lucrări de amenajare a
curții exterioare; activități de audit financiar extern; activități de marketing și promovare a obiectivului istoric;
activități de informare și publicitate.
Rezultatele implementării proiectului vor crea cadrul adecvat pentru desfășurarea de activități și servicii
complexe. Pe lângă modernizarea expoziției permanente de obiecte memoriale, vor avea loc ateliere creative
(arte decorative, desen, pictură, grafică, hand-made, inclusiv realizarea de obiecte decorative sau utilitare din
materiale reciclabile), activități de art-terapie pentru persoanele aparținând grupurilor vulnerabile.
Bugetul total al proiectului ”Conservarea, restaurarea și valorificarea turistică și culturală a casei memoriale
Iosif Keber” este de 2.168.750,91 lei (inclusiv TVA), respectiv:
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1.738.303,23 lei finanțare nerambursabilă;
430.447,68 lei contribuție proprie a U.A.T. – Județul Gorj, din care:
 394.972,10 lei (inclusiv TVA) - contribuția U.A.T-Județul Gorj la cheltuieli neeligibile;
 35.475,58 lei (inclusiv TVA) - contribuția U.A.T.-Județul Gorj la cheltuieli eligibile
(reprezentând 2%).

2. ”OPTIMIZAREA PERFORMANȚEI SISTEMELOR INTERNE MANAGERIALE”
Proiectul ”Optimizarea performanței sistemelor interne manageriale”,
codul MySMIS 120638 este 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 se implementează 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 vizează 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 vizează:
- 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 îl reprezintă faptul că își propune să realizeze 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, se va realiza
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 se va realiza 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, va asigura derularea unui
exercițiu de autoevaluare, în scopul identificării exacte a domeniilor care necesită îmbunătățiri și modalitatea
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de realizare a acestora. Sunt urmărite, totodată, domeniile în care fiecare instituție publică acționează
corespunzător și cum pot fi acestea eficientizate. Implementarea CAF se va realiza 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 este 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%.

3. ”TRANSPARENȚĂ, ETICĂ ȘI INTEGRITATE”
Proiectul ”Transparență, etică și integritate”, codul MySMIS 116766 este 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 se implementează 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 vizează 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 vizează:
 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 sunt:
 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, contribuie la realizarea obiectivului specific POCA 2.2.
Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice.
Valoarea totală a proiectului este de 363.079,14 lei, din care:
- 308.617,27 lei, valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European, reprezentând 85%;
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- 47.200,29 lei, valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național, reprezentând 13%;
- 7.261,58 lei cofinanțare U.A.T.-Județul Gorj, reprezentând 2%.
4.”Reabilitare sistem rutier pe DJ671B, km 4+500 – km
41+000, limita județului Mehedinți –VăgiuleștiSamarinești-Motru-Lupoaia-Cătunele-GlogovaCămuiești, 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-Motru-Lupoaia-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;
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- Activități de informare și publicitate
Veniturile încasate conform cererii de rambursare depuse au fost în sumă de 10.755.025,94 lei astfel:
- subvenții de la bugetul de stat 4.042.431,38 lei;
- finanțare externă nerambursabilă 6.712.594,56 lei.
Veniturile menționate mai sus reprezintă suma rambursată în anul 2018, în contul cheltuielilor efectuate în
anii precedenți și în anul 2018, în cadrul proiectului ”Reabilitare sistem rutier pe DJ671B, km 4+500 – km
41+000, limita județului Mehedinți–Văgiulești-Samarinești-Motru-Lupoaia-Cătunele-Glogova-Cămuiești,
județul Gorj”, finanțat prin PNDL.
5. MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN (675B) CE TRAVERSEAZĂ LOCALITĂȚILE CÂMPU MARE-ALBENICĂLUGĂREASA-PRIGORIA-ZORLEȘTI-ALIMPEȘTI, PÂNĂ ÎN DJ 675C”, Cod SMIS 109005
Proiectul „Modernizare drum județean (675B) ce traversează
localitățile
Câmpu
Mare-Albeni-Călugăreasa-PrigoriaZorlești-Alimpești, până în DJ 675C”, Cod SMIS 109005, este
finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 20142020, Axa prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de
importanță regională, Prioritatea de Investiții: 6.1. Stimularea
mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și
terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor
multimodale.
Proiectul se implementează în baza contractului de finanțare
nr. 650 din 09.11.2017, semnat între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor
Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020,
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în calitate de Organism Intermediar și UAT-Județul
Gorj, în calitate de beneficiar al finanțării.
Bugetul total al proiectului „Modernizare drum județean (675B) ce traversează localitățile Câmpu MareAlbeni-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
a 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.
Pe parcursul anului 2018, au fost înregistrate cheltuieli în sumă de 4.466,00 lei.
Cheltuielile totale pe anul 2018, au fost în sumă de – 4.466,00 lei, din care:
 contribuția proprie a Consiliului Județean Gorj – 89,32 lei;
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 contribuția de la bugetul de stat – 580,58 lei;
 contribuția din finanțare externă nerambursabilă – 3.796,10 lei.
6. „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 109005, 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 SudVest 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;
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- 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.
Pe parcursul anului 2018, au fost înregistrate cheltuieli în sumă de 4.466,00 lei.
Cheltuielile totale pe anul 2018, au fost în sumă de – 4.466,00 lei, din care:
 contribuția proprie a Consiliului Județean Gorj – 89,32 lei;
 contribuția de la bugetul de stat – 580,58 lei;
 contribuția din finanțare externă nerambursabilă – 3.796,10 lei.
7. „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-Ve st 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;
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-

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:
1. Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2). Valoarea la începutul
implementării proiectului este de 1041,52 și valoarea la finalul implementării proiectului este de
234,20. Se realizează o reducere de 807,27 respectiv 77,51%.
2. Consumul anual de energie primară (kWh/an). Valoarea la începutul implementării proiectului este
de 6.177.815,85 si valoarea la finalul implementării proiectului este de 1.626.103,93. Se realizează o
reducere de 4.551.711.92 respectiv 73,68%.
3. Consumul anual de energie finală în clădirea publică (din surse neregenerabile) (tep). Valoarea la
începutul implementării proiectului este de 414,05 si valoarea la finalul implementării proiectului este
de 113,13. Se realizează o reducere de 300,92, respectiv 72,68%.
4. Consumul anual specific de energie primară (din surse neregenerabile) (kWh/m2/an) total, din care: pentru încălzire: Valoarea la începutul implementării proiectului este de 402,53 si valoarea la finalul
implementării proiectului este de 53,74.Se realizează o reducere de 348,79, respectiv 86,65%.
5. Consumul anual de energie primară din surse regenerabile (kWh/an) la finalizarea proiectului va fi de
461.011,37 din care:
- pentru încălzire/răcire la finalizarea proiectului va fi de 297.947,71 ;
- pentru preparare apa calda de consum la finalizarea proiectului va fi de 20.646,65 ;
- electric - la finalizarea proiectului va fi de 142.417,01 42.
6. Procentul (%) de utilizare surse regenerabile din total consum energie primară după implementarea
măsurilor este de 11,46%.
Pe parcursul anului 2018 au fost înregistrate cheltuieli în sumă de 476 lei.
Veniturile încasate conform cererii de rambursare depuse au fost în sumă de 55.345,7 lei.
venituri totale – 55.345,7 lei, din care:
 subvenţii de la bugetul de stat – 7.341,78 lei;
 finanţare externă nerambursabilă – 48.003,92 lei.
cheltuieli totale – 476,00 lei, din care:
 contribuția proprie a Consiliului Județean Gorj – 9,52 lei;
 contribuția de la bugetul de stat – 61,88 lei;
 contribuția din finanțare externă nerambursabilă – 404,6 lei
8. 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 (partener 2).
Obiectivul general al proiectului ”START-UP PENTRU EXCELENȚĂ” îl reprezintă dezvoltarea antreprenoriatului
în Regiunea Sud-Vest Oltenia, prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană.
Dezvoltarea de noi activități economice va contribui, totodată, la creșterea gradului de ocupare a populației
din Regiunea Sud-Vest Oltenia.
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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 antreprenorialului și mediului de afaceri din județ.
Durata de implementare a proiectului ”START UP PENTRU EXCELENȚĂ”, prevăzută în cererea de finanțare
este de 36 luni, de la data semnării contractului de finanțare.
Bugetul total al proiectului este de 11.273.712,82 lei, din care:
- solicitant (Asociația Excelsior pentru Excelență în Educație) – 4.437.017,58 lei;
- partener 1 (Universitatea ”Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu) – 2.890.629,85 lei.
- partener 2 (U.A.T.-Județul Gorj ) – 3.946.065,39 lei;
Cofinanțarea (contribuția locală) U.A.T.-Județul Gorj, în calitate de Partener 2 la acest proiect este de 2%,
respectiv de 9.371,74 lei.
B) Sume necesare susținerii programului propriu anual al activităților implementate de Consiliul
Județean Gorj, potrivit Agendei culturale a județului Gorj pentru anul 2018
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.
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 2018".
Agenda Culturală a Județului Gorj pentru anul 2018 și Programul propriu pentru desfășurarea activităților
implementate de Consiliul Județean Gorj, a fost adoptată prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 15 din
16.02.2018.
Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Gorj, reprezentată prin Consiliul Județean Gorj, potrivit prevederilor
legale în vigoare, a comemorat evenimentele istorice și culturale ce au fost prevăzute prin Agenda Culturală a
Județului Gorj pentru anul 2018, prin depunerea de coroane de flori la monumentele istorice. De precizat este
faptul că, o parte din activitățile culturale cu impact major, cuprinse în Agenda Culturală a Județului Gorj
pentru anul 2018, au fost finanțate direct de Consiliul Județean Gorj, potrivit Anexei nr. 2, celelalte activităţi,
cu impact zonal sunt organizate și finanțate din bugetul propriu general al Județului Gorj, prin bugetele
instituţiilor culturale, de subordonare județeană: Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii
Tradiționale Gorj, Școala Populară de Artă Târgu-Jiu, Ansamblul Artistic Profesionist ”Doina Gorjului” TârguJiu, Biblioteca Județeană ”Christian Tell” Gorj şi Muzeul Județean Gorj "Alexandru Ștefulescu", și, parțial, din
bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale implicate.
Suma totală aprobată pentru realizarea activităților derulate și finanțate direct de către Consiliul Județean
Gorj pentru anul 2018, potrivit anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean nr. 15 din 16.02.2018 privind
aprobarea Agendei Culturale a Județului Gorj pentru anul 2018 și a Programului propriu anual pentru
desfășurarea activităților implementate de Consiliul Județean Gorj, a fost de 150.000 lei, detaliată în cadrul
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capitolului bugetar 67.02 ”Cultură, recreere şi religie”, titlul II ”Bunuri și servicii”, potrivit clasificaţiei
economice şi funcţionale aprobate de Ministerul Finanţelor Publice.
În anul 2018 s-au împlinit 100 de ani de la Marea Unire din 1918, un eveniment epocal din istoria României,
care s-a înscris în fluxul european –național și politic de la sfârșitul Primului Război Mondial. În acest sens,
Consiliul Județean Gorj a organizat o serie de manifestări și festivități omagiale dedicate acestui eveniment.
Prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 166 din 29.09.2017 s-a aprobat realizarea Programului cultural
„2018- Centenarul Marii Uniri în Gorj”.
Autoritatea județeană a organizat cu sprijinul instituțiilor publice de subordonare județeană şi cu participarea
reprezentanților autorităților locale și ai cultelor religioase, comemorarea evenimentelor de impact judeţean,
culturale, istorice şi ecumenice în cursul anului 2018.
De asemenea, autoritatea administrativ-teritorială județeană, a susținut cele mai bune performanțe, prin
premierea personalităților care au contribuit la dezvoltarea societății, la promovarea Județului Gorj, atât în
țară, cât și în străinătate și persoanelor care au obținut rezultate de excelență în diverse domenii de activitate.
Programul propriu anual pentru desfășurarea activităților implementate de Consiliul Județean Gorj și sumele
aprobate desfășurării evenimentelor, sunt prezentate în tabelul alăturat:
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

PROGRAM/ACTIVITĂȚI/EVENIMENTE
Ziua internațională a rromilor Târgu-Jiu
Promovarea Județului Gorj ca destinație turistică, la târguri naționale și internaționale de turism
Premii acordate de Consiliul Județean Gorj în cursul anului 2018
Comemorarea evenimentelor culturale, istorice şi ecumenice, de impact județean
Manifestări culturale dedicate ”Centenarului Marea Unire de la 1918”
Ziua mondială a turismului 2018
TOTAL

Suma
-lei2.500
68.000
40.000
15.000
19.500
5.000
150.000

1. Ziua internațională a rromilor Târgu-Jiu:
Prin Referatul numărul nr. 6957 din 25.05.2018, s-a aprobat premierea a cinci elevi din cadrul comunității
rrome, propuși de către Organizația Partida Romilor “Pro-Europa“ Gorj, cu performanțe sportive deosebite, în
cadrul evenimentului socio-cultural: „Contribuția romilor la conservarea și promovarea tradițiilor în cadrul
statului român” organizat cu prilejul ”Zilei internaționale a Rromilor”, acțiune prevăzută la poziția nr. 1 din
Anexa 2 la H.C.J. nr. 15/2018 . Valoarea totală a premiilor a fost de 2.500 lei cu TVA, respectiv 5 premii a 500
lei/premiu.
2. Promovarea Județului Gorj ca destinație turistică, la târguri naționale și internaționale de turism
În perioada 15-18 noiembrie 2018 a avut loc, la ROMEXPO, desfășurarea celei de-a 40-a ediții a Târgului de
Turism al României.
Târgul de Turism al României este
organizat și găzduit de Romexpo, bianual,
primăvara și toamna, cu sprijinul Asociației
Naționale a Agențiilor de Turism din
România (ANAT), în calitate de partener
strategic, al Organizației Patronale a
Turismului Balnear din România (OPTBR),
Federației Patronatelor din Turismul
Românesc (FPTR), Asociației Naționale de
Turism Rural, Ecologic și Cultural
(ANTREC), precum și al Camerelor de
Comerț și Industrie din România.
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Ajuns la cea de-a XL-a ediție, Târgul de Turism al României
rămâne locul ideal de prezentare a celor mai interesante
oferte și atracții turistice, atât din România, cât și din
străinătate, incluzând: turismul cultural, rural sau de
business, turismul de tratament, destinațiile exotice,
croazierele si turismul de aventura. Din ofertele
companiilor expozante nu lipsesc nici accesoriile și gadgeturile necesare în orice călătorie.
Consiliul Județean Gorj a fost prezent pentru a șaptea oară
consecutivă la cel mai mare eveniment de promovare
turistică organizat în România, având ca parteneri Școala
Populară de Artă Târgu Jiu, Muzeul Județean Gorj
„Alexandru Ștefulescu“, Primăria Municipiului Târgu Jiu,
Centrul Național de Informare și Promovare Turistică
„Constantin Brâncuși“ Târgu Jiu, Asociația pentru
Promovarea și Dezvoltarea Turismului „Acasă la Brâncuși“ și
Colegiul Economic „Virgil Madgearu“ Târgu Jiu.
Primirea vizitatorilor la standul Consiliului Județean Gorj a
fost una tradițională, cu pâine și sare, gustări tradiționale
românești.
Participarea Consiliului Judeţean Gorj la Târgul de Turism al României, a avut ca obiectiv creşterea vizibilităţii
judeţului Gorj, ca destinaţie turistică montană, culturală, monahală, de agrement şi de aventură, precum şi
promovarea artei populare tradiţionale şi a elementelor de folclor specifice judeţului.
Ne-au vizitat standul și s-au bucurat de ospitalitatea gorjenească actorul Toma Cuzin - „Firicel” din „Las
Fierbinți”, interpretul Tavi Colen, omul de radio Nono Semen - vocea de la ProFM și coregraful de dansuri
folclorice, Marin Barbu - „Nea Mărin”.
Arta populară din Gorj a fost promovată la Târgul de Turism de către artistul popular Daciana Ungureanu –
arta olăritului și a decorării vaselor din lut.

3. Premii acordate conform Programului propriu anual pentru desfășurarea activităților implementate
de Consiliul Județean Gorj și sumele alocate ce au fost aprobate în bugetul propriu general al
județului Gorj necesare desfășurării evenimentelor în cursul anului 2018
a) Concursul „ARTE MICI”
Consiliul Judeţean Gorj, în calitatea sa de susținător al culturii şi valorilor
tradiționale, precum și de promotor al tinerelor talente, în condițiile
prevăzute de legislația în vigoare, a susținut, alături de Asociația pentru
Cultură, Sport și Reprezentare a Polițiștilor de Pretutindeni, organizarea și
derularea concursului internațional de pictură „ARTE MICI”, în scopul
promovării imaginii culturale și turistice a județului Gorj.
Suma totală a premiilor a fost de 4.750,00 lei brut, din care:
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-total premii categoria de vârstă 7- 10 ani – 1.000 lei (4 premii*250 lei/premiu);
-total premii categoria de vârstă 11-14 ani: 3.750 lei ( 15 premii*250 lei/premiu)
b) Acordarea titlului “GORJEANUL ANULUI” şi a distincţiilor conferite unor personalităţi cu merite
deosebite “DIPLOMA DE EXCELENŢĂ”
Comisia consultativă de specialitate, constituită în baza Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 85/30.11.2010
privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului “Gorjeanul Anului” și a distincțiilor conferite unor
personalități cu merite deosebite, cu completările și modificările ulterioare (Hotărârea Consiliului Județean
Gorj nr. 130 din 18.07.2017), a întocmit procesul verbal nr. 7895 din 14.06.2018 privind aprobarea atribuirii
Titlului “Gorjeanul Anului” Echipei de robotică Technogods a Colegiului Național Ecaterina Teodoroiu din Târgu
Jiu și nominalizarea elevului Popescu Ioan din cadrul Colegiului Național Tudor Vladimirescu din Târgu Jiu,
pentru acordarea distincției “Diplomă de excelență”.
A fost acordat în ședința ordinară a Consiliul Județean Gorj din data de
25.06.2018, un premiu cu Titlul “Gorjeanul Anului” pentru anul 2018, în
sumă de 5.000,00 lei brut, Echipei de robotică Technogods a Colegiului
Național Ecaterina Teodoroiu din Târgu Jiu și un premiu în cuantum de
1.000 lei (net) cu distincția ”Diplomă de excelență”, elevului Popescu Ioan
din cadrul Colegiului Național Tudor Vladimirescu - Târgu Jiu.
Valoarea totală a premiilor acordate a fost de 6.045,00 lei brut, respectiv:
- “Gorjeanul Anului”, în valoare de 5.000,00 lei brut, sumă atribuită
individual fiecărui membru al echipei, în cuantum de 500,00 lei.
- ”Diplomă de excelență”, în sumă totală de 1.045,00 lei brut, respectiv, 1.000,00 lei net pentru un singur
premiu.
c) Premiu Echipa de Robotică
Având în vedere meritele deosebite înregistrate de membrii Echipei de
robotică a Colegiului National ”Ecaterina Teodoroiu” TECHNOGODS și
de profesorii coordonatori, s-au acordat premii acestora pentru
recunoașterea valorii internaționale a învățământului gorjean.
Total premii: 7.090 lei brut, respectiv 7.000 lei net.
d) 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 23 de premii.
Total sume pentru cele 23 de premii = 17.330 lei net,
respectiv 18.000 lei brut.

e) Premii Festivalul Național de Folclor și Meșteșuguri Tradiționale “Pe fir de baladă”
Prin Referatul numărul nr. 5709 din 02.05.2018, s-au aprobat și acordat două premii speciale în valoare
cumulată de 1.200 lei cu TVA, respectiv:
- Premiul special: “Dansuri populare” în sumă de 600 lei;
- Premiul special: “Taraf tradițional” în sumă de 600 lei.
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4. Comemorarea evenimentelor de impact judeţean, culturale, istorice şi ecumenice în cursul anului 2018
Pentru comemorarea evenimentelor de impact județean, culturale, istorice și ecumenice, a fost prevăzută în
bugetul propriu pe anul 2018, suma de 15.000 lei, fără TVA, din care s-a cheltuit 10.235 lei, cu TVA.
5. Manifestări culturale dedicate ”Centenarului Marea Unire de la 1918”
Conform Notei de fundamentare privind realizarea Programului cultural „2018 - Centenarul Marii Uniri în
Gorj”, elaborată de domnul Ion Cepoi, Managerul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea
Culturii Tradiționale Gorj, înregistrată la Consiliul Județean sub nr. 11.838 din 22.09.2017, pe parcursul anului
2018, în fata unui public numeros, s-au desfășurat tabere și expoziții internaționale de artă plastică, lansări de
cărți și albume aniversare, spectacole în aer liber, simpozioane internaționale și expoziții fotodocumentare,
sesiuni internaționale de comunicări și alte evenimente cultural-istorice, ateliere informale, la care au
participat alături de conducerea Consiliului Județean Gorj și alte personalități din conducerea autorităților
administrației publice locale, instituții publice și invitați.
Evenimente speciale au fost organizate și cu ocazia zilei de 1 Decembrie, când s-a sărbătorit Marea Unire.
Pentru manifestările organizate de către Consiliul Județean Gorj cu ocazia Zilei Naționale a României și
Centenarul Marii Uniri în Gorj s-au achiziționat:
- patru (4) panouri aniversare dedicate Marii Uniri de la 1918 în valoare de 1.344,00 lei cu TVA;
- 200 insigne metalice cu logo-ul Centenarului Marii Uniri în valoare de 9.044,00 lei;
- 500 bucăți drapele (steaguri) hârtie inscripționate cu tricolorul României, 500 bucăți drapele (steaguri) hârtie,
inscripționate cu logo-ul Centenarului Marii Uniri, 2 bucăți drapele (steaguri) interior personalizate cu stema
județului Gorj, 4 bucăți drapele (steaguri) exterior personalizate cu stema județului Gorj, 2 bucăți portdrapele
pentru drapele interior, în valoare de 3.479,20 lei;
- 8 coroane de flori naturale și 2 jerbe flori naturale, în valoare de 2.320 lei
6. Ziua mondială a turismului 27 septembrie 2018
Acțiunea a fost prevăzută în Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 15/2018 privind aprobarea Agendei
Culturale a Județului Gorj pentru anul 2018 și a Programului propriu anual pentru desfășurarea activităților
implementate de Consiliul Județean Gorj, în Anexa nr. 2 , la poziția nr. 6 “Ziua mondială a turismului 27
septembrie 2018” cu suma de 5.000 lei.
Pentru marcarea Zilei Mondiale a Turismului și valorificarea potențialului turistic, educativ, istoric și cultural
al județului Gorj s-au tipărit broșuri cu titlul ”Descoperă Gorjul” și s-au achiziționat pixuri, care au fost
distribuite gratuit în cadrul evenimentului.
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 2018
În Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 14 din 16.02.2018 privind aprobarea bugetului propriu general al
județului Gorj pe anul 2018, a fost prevăzută suma de 30.000 lei pentru achiziția publică de tipărire a “Agendei
culturale a județului Gorj pentru anul 2018” și a „Calendarului târgurilor și bâlciurilor pentru anul 2018”.
Agenda Culturală a Județului Gorj pentru anul 2018 și Programul propriu anual pentru desfășurarea
activităților implementate de Consiliul Județean Gorj, au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean
Gorj nr. 15 din 16.02.2018.
Valoarea totală pentru achiziția publică de tipărire a 770 bucăți broșură “Agenda culturală a județului Gorj
pentru anul 2018” și a 740 bucăți pliant „Calendarul târgurilor și bâlciurilor pentru anul 2018” a fost de
27.846,00 lei cu TVA.
Suma a fost asigurată prin bugetul propriu al județului din capitolul bugetar 67.02 ”Cultură, recreere şi religie”,
titlul II ”Bunuri și servicii”, potrivit clasificației economice şi funcționale aprobate de Ministerul Finanţelor
Publice.
“Agenda culturală a județului Gorj pentru anul 2018” 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.
“Agenda culturală a județului Gorj pentru anul 2018” a fost editată în număr de 770 de bucăți, sub forma unei
broșuri și a fost distribuită gratuit, primăriilor din județul Gorj, instituțiilor culturale din subordinea UATJudețul Gorj și așezămintelor culturale din județul Gorj.
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De asemenea, prin editarea Agendei culturale 2018, s-a dorit ca aceasta să fie o carte de vizită națională și
internațională, prin care invităm, cu bucurie, lumea la noi, acasă, în acest ținut binecuvântat, unde Brâncuși
și-a purtat pașii și ne-a lăsat opera sa de căpătâi „ANSAMBLUL ARHITECTURAL DE LA TÂRGU-JIU”.
Calendarul piețelor, târgurilor și bâlciurilor 2018 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.
Calendarul piețelor, târgurilor și bâlciurilor 2018 a fost editat sub formă de pliant și distribuit instituțiilor
culturale subordonate Consiliului Județean Gorj pentru a se implica în organizarea de activități culturalartistice în spațiul de desfășurare a piețelor, târgurilor și bâlciurilor, cu scopul de a păstra, mediatiza și
promova obiceiurile, tradițiile, specificitatea și cultura populară a județului Gorj. Acest calendar cuprinde
informații referitoare la data, locația și tipul de eveniment organizat.
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/Date%20site/Info%20Cultural/Agenda_Culturala_2018_CJ_Gorj_R.pdf .
Sprijin financiar pentru unitățile de cult
Prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 14 din 16.02.2018, a fost aprobat bugetul propriu general al
județului Gorj pe anul 2018, în cadrul căruia, la “Capitolul 67.02 – subcapitolul 50 – Alte servicii în domeniile
culturii, recreerii şi religiei”, fiind prevăzută suma de 150.000 lei, pentru susținerea unităților de cult, în scopul
repartizării ulterioare, prin hotărâre de consiliu judeţean, la solicitarea unității centrale de cult.
La nivelul Unității Administrativ Teritoriale – Județul Gorj, în anul 2018, au fost înregistrate 12 dosare, depuse
de către unitățile de cult de pe teritoriul județului Gorj, prin care s-a solicitat sprijin financiar pentru
construirea de noi biserici, consolidarea și restaurarea celor existente, conservarea picturilor murale etc.
În vederea repartizării pe unități de cult a sumei de 150.000 lei prevăzută cu această destinație în bugetul
propriu general al județului Gorj pentru anul 2018, Consiliul Județean Gorj a transmis Mitropoliei Olteniei prin
adresa nr. 8086 din 18.06.2018, situaţia cu solicitările unităților de cult din județul Gorj înregistrate la sediul
instituției, care au îndeplinit condițiile prevăzute de legislația în vigoare, în vederea emiterii propunerii de
repartizare a sprijinului financiar unităţilor de cult.
Astfel, prin adresa nr. 1654 din 21.06.2018, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 8312 din 21.06.2018,
Mitropolia Olteniei a transmis lista cu modul de repartizare a sumei de 150.000 lei pentru două unități de cult
din cele 11 propuse, pentru a primi sprijin financiar în anul 2018 din partea Consiliului Județean Gorj, respectiv,
100.000 lei pentru Mănăstirea “Sfântul Ioan Gură de Aur” Cojani și 50.000 lei pentru Parohia Moi, Biserica cu
Hramul “Sfinții Voievozi Mihail și Gavril”. 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. 97 din 25.06.2018, s-a aprobat repartizarea pe unităţi de cult a sumei de 150.000 lei
prevăzute cu această destinație în bugetul propriu general al județului Gorj pentru anul 2018, conform
tabelului de mai jos:

Sume alocate
Numărul și data
conform devizelor
Obiectul solicitării
cererii (înregistrată la
de lucrări
cererii
C.J. Gorj)
- lei 1 Mănăstirea “Sfântul Ioan Gură deComuna Cojani,
3048/13.03.2018
100.000 lei
Împrejmuire cu gard a
Aur” Cojani
Oraș TârguMănăstirii
Cărbunești

Nr.
Crt.

Parohia/unitatea de cult

Localitatea
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Parohia Moi, Biserica cu Hramul Comuna Bâlteni, 7341 din 05.06.2018
“Sfinții Voievozi Mihail și Gavril” Sat Moi
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50.000 lei

Continuare lucrări
acoperire biserică cu
tablă

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 2018 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. 26 din 07.03.2018, a fost
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr. 46 din data de 12.03.2018. Suma aprobată pentru
anul 2018 a fost de 1.200.000 lei, repartizată astfel:
•Domeniul de activitate sport – suma aprobată 1.100.000 lei, din care:
-Programul "Promovarea sportului de performanță" – suma aprobată 950.000 lei;
- Programul ”Sportul pentru toți" – suma aprobată 150.000 lei.
•Domeniul de activitate cultură – suma aprobată 100.000 lei.
Pentru domeniul cultură, în condițiile în care a fost depus un singur proiect, autoritatea finanțatoare a decis
să nu mai repete procedura de selecție pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă pentru
activități nonprofit de interes general în domeniul cultură, având în vedere că organizarea de sesiuni pentru
atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă reprezintă o opțiune a autorității finanțatoare,
condiționată de existența sumelor necesare ce se constituie în surse de finanțare efectivă a contractelor și nu
o obligație legală cu titlu de angajament al cărei caracter este neretractabil.
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 2018, suma de 112.812,00 lei, fără TVA.
Din această sumă, în anul 2018, pentru serviciile de publicitate media s-a cheltuit suma de 77.591,43 lei, cu
TVA, conform contractelor de publicitate media încheiate cu canalele media locală.
Această sumă a fost utilizată de cele 3 canale media cu care s-au încheiat contracte, după cum urmează:
PRESA SCRISĂ
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Pe parcursul anului 2018 au fost publicate:
- 18 anunțuri privind convocarea ședințelor de consiliu,
- 2 anunțuri de participare la sesiunea de proiecte,
- 2 anunțuri privind avizul de mediu,
- 2 anunțuri privind avizul de gospodărire a apelor,
- 39 materiale informative referitoare la programele, proiectele, iniţiativele şi acţiunile desfăşurate de
către Consiliul Județean 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.
RADIO și TELEVIZIUNE
Pe parcursul anului 2018 au fost difuzate:
- 52 materiale informative referitoare 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.
Comemorări evenimente istorice
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 2018 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 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;
- Luptele de la Jiu – 14 octombrie;
- Ziua Armatei – 25 octombrie;
- Ziua Naţională a României - 1 decembrie;
- Ziua Revoluției Române - 22 decembrie.
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 INSTITUȚIILE PUBLICE DE INTERES JUDEȚEAN AFLATE SUB
AUTORITATEA CONSILIULUI JUDEȚEAN GORJ
I.SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÂRGU JIU
STRUCTURA FUNCȚIONALĂ A SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÂRGU JIU
Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu a funcționat în anul 2018 cu o structură aprobată de 1009 de paturi
spitalizare continua plus 69 paturi spitalizare de zi, asigurând servicii medicale pentru orașul Târgu Jiu și
Județul Gorj, iar numărul de paturi finanțate prin contractul de furnizare de servicii medicale cu CASJ Gorj a
fost de 864 paturi.
În baza Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare şi
a Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Gorj nr.525/06.09.2018 privind aprobarea modificării Structurii
Organizatorice a Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu, care este organizat şi funcţionează, după cum
urmează:
(1) Alocare paturi spitalizare continuă
Clădirea nr. 1( centrală) – str. Progresului nr. 18
Secție/Compartiment
- Secţia Medicină Internă I,
din care:
- Compartiment Pneumologie
- Compartiment Nefrologie
- Secţia Gastroenterologie
- Secţia Endocrinologie,
din care:
- Compartiment Diabet Zaharat, Nutriție și Boli metabolice (adulți și copii)
- Secţia Cardiologie,
din care:
- Compartiment USTACC
- Secţia Pediatrie
- Secţia Obstetrică-Ginecologie
- Secţia Neonatologie
din care:
- Compartiment Terapie Intensivă
- Compartiment Prematuri
- Secţia Neurologie,
din care:
- Compartiment Recuperare Medicală Neurologică
- Secţia ATI I
Clădirea nr. 2 – str. Tudor Vladimirescu nr. 17
Secție/Compartiment
- Secţia Medicină Internă II
- Compartiment Geriatrie şi Gerontologie
- Secţia Chirurgie Generală I
din care:
- Compartiment Arşi
- Compartiment Neurochirurgie
- Secţia Chirurgie Generală II
din care:
- Compartiment Chirurgie şi ortopedie infantilă
- Compartiment Chirurgie toracică

Nr. de paturi
62 paturi
5 paturi
8 paturi
35 paturi
34 paturi
16 paturi
65 paturi
8 paturi
69 paturi
50 paturi
25 paturi
7 paturi
5 paturi
90 paturi*
12 paturi
15 paturi
Nr. de paturi
33 paturi
15 paturi
50
paturi
6 paturi
5 paturi
53 paturi
9 paturi
5 paturi
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- Secţia ATI II
- Secţia Ortopedie şi traumatologie
- Sala de kinetoterapie-ortopedie-traumatologie
- Secţia ORL
din care:
- Compartiment Chirurgie orală și maxilo-facială
- Secţia Oftalmologie
- Secţia Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie
- Secţia Urologie
Clădirea nr. 3 – str. A.I.Cuza nr. 1
Secție/Compartiment
- Secţia Boli Infecţioase
din care:
- Compartiment HIV/SIDA
- Secţia Psihiatrie-acuţi
- Secţia Oncologie medicală
- Secţia Dermatovenerologie
TOTAL

25 paturi
48 paturi
33 paturi
8 paturi
35 paturi
56 paturi
25 paturi
Nr. de paturi
55 paturi
5 paturi
60 paturi
46 paturi
30 paturi
1009 paturi

* 8 paturi închise temporar
- Unitate de primire urgenţe (U.P.U. – S.M.U.R.D.)
- Cabinet medicină dentară de urgenţă
- Staţie de hemodializă
- Camera de gardă
- Farmacia centrală- str. Progresului, nr.18
- punct de lucru farmaceutic nr. 1 – str. A.I.Cuza, nr. 1
- punct de lucru farmaceutic nr. 2 – str. T. Vladimirescu, nr. 17
- Blocuri operatorii
- Bloc de naşteri
- Sterilizări
- Unităţi de transfuzii sanguine
- Birou de internări
- Laborator analize medicale
- Laborator radiologie – imagistică medicală (CT și RMN)
- Serviciul Anatomie Patologică
- Compartiment citologie
- Compartiment histopatologie
- Compartiment prosectură
- Centrul de Sănătate Mintală (CSM)
din care:
- Stationar de zi
- Laborator Explorări Funcţionale
- Compartiment endoscopie digestivă (deserveşte şi spitalul şi
ambulatoriul)
- Serviciul de Medicină Legală
- Laborator toxicologie
- Laborator de recuperare, medicină fizică şi balneologie (bază de
tratament)
- Serviciul de prevenire a infecţiilor asociate asistentei medicale
-Serviciul de evaluare și statistică medicală
- Compartiment informatică medicală
- Cabinet oncologie medicală

4 aparate

30 locuri
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- Cabinet diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice
- Cabinet planificare familială
- Cabinet medicină sportivă
- Cabinet boli infecţioase
- Cabinet asistenţă socială
- Cabinet medicina muncii
- Dispensar TBC,
din care:
- Laborator BK
Ambulatoriu integrat spitalului cu cabinete în specialităţile
- Medicină internă
- Cardiologie
- Chirurgie generală
- Chirurgie și ortopedie infantilă
- Obstetrică-ginecologie
- Dermatovenerologie
- Neurologie
- Oftalmologie
- ORL
- Urologie
- Pediatrie
- Ortopedie şi traumatologie
- Psihologie
- Neuropsihiatrie infantilă
- Recuperare, medicină fizică şi balneologie
- Psihiatrie
- Alergologie
- Gastroenterologie
- Nefrologie
- Laborator de recuperare, medicină fizică şi balneologie punct de lucru
- Endocrinologie
- Genetică medicală
- Pneumologie
- Săli de tratament
- Fişier adulţi
- Fişier copii
- Laboratoarele deservesc şi spitalul şi ambulatoriul integrat.
- La nivelul spitalului funcţionează Centrul Judeţean de Diabet Zaharat,
Nutriţie şi Boli metabolice.
- Aparat funcţional
- Bloc alimentar
- Spălătorie
(2) Alocare paturi spitalizare de zi
Clădirea nr. 1( centrală) – str. Progresului nr. 18
- Secţia Gastroenterologie
- Secţia Endocrinologie + Comp. D.Z.N.B.M.
- Secţia Pediatrie
- Secţia Obstetrică
- Secţia Ginecologie

27 paturi din care:
6 paturi
4 paturi
4 paturi
2 paturi
3 paturi
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- Secţia Cardiologie
- Secţia Medicină Internă I,
din care:
- Compartiment Nefrologie
- Secţia Neurologie
Clădirea nr. 2 – str. Tudor Vladimirescu nr. 17
- Secţia Medicină Internă II
- Secţia Oftalmologie
- Secţia Ortopedie –Traumatologie
- Secţia Chirurgie Generală I
- Secţia Chirurgie Generală II
- Secţia O.R.L.
- Secţia Urologie
Clădirea nr. 3 – str. A.I.Cuza, nr. 1
- Secţia Boli Infecţioase
- Secţia Psihiatrie acuţi
- Secţia Dermatovenerologie
- Secţia Oncologie
TOTAL
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2 paturi
4 paturi
2 paturi
2 paturi
25 paturi din care:
3 paturi
3 paturi
4 paturi
4 paturi
4 paturi
4 paturi
3 paturi
17 paturi din care:
2 paturi
3 paturi
3 paturi
9 paturi
69 paturi

Spitalizarea de zi este organizată şi funcţionează la nivelul structurii de spitalizare de zi.
Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin cu privire la activitatea economică, financiară şi administrativă,
Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu are în structură servicii şi compartimente funcţionale (conform
organigramei aprobate):
- Serviciul Resurse Umane Organizare Normare şi Salarizare;
- Serviciul Financiar-Contabilitate;
- Serviciul Aprovizionare, transport, achiziţii publice-contractare (cu două compartimente: Compartiment
Aprovizionare Transport, Birou Achiziţii Publice-Contractare și Formație Bloc Alimentar);
- Directia Tehnic – Administrativ și de Patrimoniu, din care:
- Compartiment tehnic proiectare, urmarire investitii, SSM , PSI, protectie civila, situatii de urgenta (cu
cele două formaţii : Formaţia de întreţinere şi reparaţii clădiri şi instalaţii şi Formaţia de întreţinere şi reparaţii
instalaţii sub presiune);
- Birou Administrativ (cu două compartimente: Spalatorie şi Personal auxiliar spital)
- Compartiment patrimoniu;
- Compartiment primiri bolnavi;
- Serviciul Managementul Calităţii Serviciilor Medicale:
- Compartiment managementul calității;
- Compartiment management proiecte;
- Serviciul de Evaluare și statistică medicală:
- Compartiment informatica medicală;
- Compartimentul juridic;
- Compartimentul audit public intern;
- Compartiment Asistenţă religioasă.
ACTIVITATEA MEDICALĂ ÎN ANUL 2018
În cadrul spitalului s-au derulat un nr. de 7 programe de sănătate finanțate de Ministerul Sănătății prin
Direcția de Sănătate Publică Gorj, astfel:
- Programul de supraveghere și control al infecției HIV;
- Programul de supraveghere și control al tuberculozei;
- Programul de depistare a cancerului de col uterin;
- Subprogramul pentru ameliorarea stării de nutriție a gravidei și copilului;
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- Subprogramul de sănătate a femeii și copilului;
- Subprogramul de monitorizare si evolutie a programului national de sanatate a femeii si copilului;
- Programul pentru monitorizarea, tratamentul și îngrijirea pacientilor critici din secțiile ATI;
De asemenea, prin Casa de Asigurări de Sănătate Gorj, au fost derulate un nr. de 5 programe de sănătate și
anume:
- Tratamentul bolnavilor cu diabet zaharat
- Tratamentul bolnavilor cu boli rare:
 hemofilie
 sindrom SIDPU
 Boala Hunter
- Tratamentul bolnavilor cu osteoporoză și tratamentul bolnavilor cu gușă datorată carenței de iod și
proliferării maligne:
 osteoporoza
 gușa
- Tratamentul bolnavilor cu afectiuni articulare prin endoprotezare;
- Tratamentul bolnavilor cu afecțiuni oncologice.
Spitalul a efectuat conform raportărilor pe anul 2018 un număr de 35.109 servicii spitalizare continua, 11399
servicii spitalizare de zi, 110592 consultații în ambulatoriu, 54.134 servicii în Laboratorul de analize
medicale, 1.756 servicii în Laboratorul explorări funcționale și 12.021 servicii în Laboratorul radiologie –
imagistică medicală (CT și RMN)
Spitalul Județean de Urgență Tg.-Jiu are un număr de 198 medici, care acoperă ca și servicii medicale o
gamă foarte variată prin specializările și supraspecializările acestora. Activitatea medicală se desfășoară prin
următoarele tipuri de servicii medicale:
 spitalizare continuă;
 spitalizare de zi;
 activitate medicală ambulatorie;
 activitate medicală cu spitalizare prelungită (prematuri, recuperare medicală, geriatrie).
 servicii medicale paraclinice;
 programe naționale de sănătate( programe CASJ si programe DSP/MS);
 activitate medicală de urgență + SMURD;
 planning familial;
 anatomie patologică;
 activitate medicină legală.
Activitatea Consiliului medical în anul 2018 a fost coordonată de directorul medical interimar, dr. Țîștea
Marcoci Oana Diana până la data de 03.07.2018, iar începând cu această dată, această funcție a fost ocupată
de dr. Popescu Costinel.
În această perioadă au fost multe reglementări în desfășurarea și validarea serviciilor medicale. Consiliul
Medical s-a întrunit lunar sub coordonarea directorului medical În aceste ședințe de lucru s-au discutat atât
probleme medicale cât și probleme administrative.
Ordinea de zi a fiecărei ședinţe lunare a cuprins:
1. Analiza activităţii medicale din secţiile spitalului din luna anterioară şedinţei;
2. Analiza modului de completare a FOCG din luna anterioară şedinţei si recomandări;
3. Analiza indicatorilor de calitate ai activităţii medicale din luna anterioară şedinţei;
4. Măsuri de prevenţie şi control a infecţiilor nosocomiale;
5. Verificarea de către personalul Serviciului de supraveghere și control al infecțiilor nosocomiale, și urmărirea
în permanenţă a stării de curăţenie și de dezinsecţie în toate secţiile spitalului.
6. Verificarea de către personalul Serviciului de supraveghere și control al infecțiilor nosocomiale a respectării
OMS.nr.1226/2012 privind colectarea, sortarea şi transportul deşeurilor medicale colectate in fiecare secţie.
7. Analiza ratei de incidenţă si prevalenţă a infecţiilor nosocomiale din luna anterioară şedinţei;
8. Analiza incidentelor si riscurilor terapeutice si infecţioase ale activităţii medicale în luna anterioară şedinţei;
9. Analiza activităţii la nivelul secţiilor legată de evaluarea procedurilor și a proceselor necesare pentru
realizarea indicatorilor asumaţi prin contractul cu CASJ Gorj;
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10. Chestionarele de satisfacţie a pacienţilor- rapoarte şi recomandări;
11. Raportul consumului medicamentelor la nivelul fiecărei secţii–nu au existat discontinuități în
aprovizionarea cu medicamente (eventualele întârzieri au fost generate de lipsa medicamentului la
producător sau importator). S-a informat fiecare medic şef de secţie despre consumul lunar al secţiei cu
recomandarea de prescriere cat mai judicioasă a medicamentelor.
12. S-a discutat despre obligativitatea efectuării DRG-ului de către fiecare secţie.
11. Informarea medicilor şefi de secţie despre situaţia FOCG şi FSZ invalidate de către CNAS.
13. S-a reamintit şefilor de secţie despre obligativitatea semnării şi validării cu cardul de sănătate al
pacientului a serviciilor medicale efectuate pentru a putea fi decontate spitalului;
În plus, cand a fost cazul au mai fost informări, discuţii legate de o serie de probleme ivite.
 Citirea rapoartelor de control în perioada în care acestea au fost efectuate de reprezentanţii CASJ Gor (sa transmis către fiecare secție din raportul de control al CASJ Gorj erorile, deficiențele și sumele imputate
spitalului, pentru fiecare în parte);
 S-a adus la cunoştiinţa şefilor de secţie, pentru a informa personalul medico-sanitar din subordine despre
schimbările de structură organizatorică efectuate la nivelul Ambulatoriul integrat, precum şi a secţiilor
spitalului. S-a solicitat către medicii șefi secție să promoveze serviciile medicale oferite de spitalul nostru:
analize de laborator noi introduse, îngrijiri la domiciliu)
 Analiza activităţii medicale din secţiile spitalului în anul 2018;
 De asemenea li s-a solicitat şefilor de secţie coordonarea activităţii secţiei incluzând efectuarea
consulturilor interdisciplinare prompt (cu respectarea P.O.MED.08) şi eficient în beneficiul pacientului
pentru diagnosticarea acestuia şi cu respectarea procedurilor legale.
 S-a adus la cunoştiinta şefilor de secţie, că, în vederea optimizării DRG-ului s-a încheiat un contract , cu o
firmă de consultanţă.
 Obţinerea la nivelul laboratorului de analize medicale a certificarii ISO 15189 condiţie obligatorie pentru
a contracta cu CASJ Gorj serviciile medicale paraclinice.
Spitalul are incheiat un contract cu CASJ Gorj pentru servicii medicale paraclinice –analize de laborator iar
condiţia obligatorie pentru a obţine fonduri în fiecare an este certificarea ISO 15189, standard specific al
acestui tip de serviciu. Supravegherile anuale impun asigurarea măsurilor astfel încât să nu existe
neconformităţi la vizitele efectuate de reprezentanţii organismului de acreditare RENAR.
Extinderea numărului de analize acreditate reprezintă puncte în plus la negocierile anuale, fonduri
suplimentare şi un număr mai mare de pacienţi care beneficiază de analize medicale gratuite.
S-a analizat activitatea medicală pe secții și s-au găsit soluții pentru buna desfășurare a actului medical,
cele mai multe probleme au fost cele cu modalitatea de completare a formularelor tipizate și raportarea
electronică.
S-a avut în vedere permanent pregătirea profesională a medicilor; s-a făcut o programare a participării la
congrese și conferințe naționale și internaționale, așa încât un număr cât mai mare de medici să participe la
aceste manifestări, dar în același timp să asigurăm și continuitatea actului medical. Astfel, a existat
posibilitatea ca medicii din Spitalul Județean de Urgență Tg.Jiu să se informeze cu cele mai recente tendințe
în activitatea medicală.
În cursul anului 2018 au fost modificări ale structurii organizatorice avizate de Ministerul Sănătății și
aprobate de Consiliul Județean Gorj, după cum urmeză:
- aprobarea înființării sălii de kinetoterapie în cadrul secției Ortopedie Traumatologie;
- schimbarea denumirii Laboratorului de Sănătate Mintală în Centru de Sănătate Mintală;
- schimbarea denumirii Serviciului de Supraveghere și Control al Infecțiilor Nosocomiale în Serviciul
Specializat de Prevenire a Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale.
Conform numărului de paturi finanțate în anul 2017, unitatea a avut aprobat în statul de funcții un
număr de 1729.5 de posturi.
Numărul de personal pe categorii de personal la data de 31.12.2018 , este redat mai jos:
Categoria de personal
Număr posturi repartizate în statul Personal existent
de funcții
31.12.2018
Medici
262
198
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Alt personal cu studii superioare
Asistenți
medicali/registratori/statisticieni
Personal
auxiliar
(infirmiere,
îngrijitoare, brancardieri)
Personal TESA
Muncitori
Total

Raportul Președintelui 2018

47
759.5

26
602.5

460

239

74
127
1729,5

57
96
1218,5

Pentru acoperirea deficitului de personal, unitatea a solicitat și obținut aprobarea de la Consiliul Județean
Gorj pentru ocuparea posturilor vacante din statul de funcții cu respectarea prevederilor legale privind modul
de desfășurare și organizare a concursurilor.
În anul 2018, au fost ocupate prin concurs/transfer un număr de 74 de posturi vacante din statul de funcții,
după cum urmează:
- 9 medici în specialităţile: urologie, ortopedie traumatologie, pediatrie, obstetrică ginecologie, psihiatrie,
neurologie, anestezie și terapie intensivă, radiologie, medicină de urgentă
- 2 medici rezidenți anul V: cardiologie, neonatologie
- 2 alt personal superior ( kinetoterapeut, psiholog)
- 2 registratori medicali
- 25 asistenți medicali
- 16 infirmiere
- 13 îngrijitoare
- 1 personal TESA ( economist)
- 4 muncitori (lifrier, zugrav si necalificati)
Până la ocuparea posturilor vacante, atât medici cât si asistenți medicali au fost menținuți în activitate
prin cumul de pensie cu salariu ca urmare a deficitului de personal până la data de 31.12.2018.
Tot în anul 2018 le-a încetat contractul individual de muncă (pensie limită de vârstă, pensie de incapacitate
de muncă, pensie anticipat, prin acordul părților) unui număr de 49 salariați, astfel:
- 17 medici în specialităţile (pediatrie, obstetrică-ginecologie, neonatologie, urologie, anatomie patologica,
urologie).
- 20 asistenți medicali
- 1 registrator medical
- 6 infirmieri
- 5 muncitori
Indicatorii de performanță ai managementului resurselor umane pentru 11 luni ale anului 2018:
- Proporția medicilor din totalul personalului din spital - 17,28, înregistrând o scădere față de anul 2018,
respectiv 17,54;
- Proporția personalului medical din totalul personalului din spital – 67,77, înregistrând o crestere față de anul
2017, respectiv 67,52;
- Proporția personalului medical cu studii superioare din totalul personalului medical din spital –
43,25,înregistrând o scadere față de anul 2017, respectiv 43,74.
FORMAREA ŞI INFORMAREA PERSONALULUI MEDICAL ŞI DE ÎNGRIJIRE
- participarea personalului medico-sanitar si auxiliar din cadrul Spitalului Județean de Urgență Tg-Jiu la
simpozioane, congrese, workshop-uri, mese rotunde;
- cursuri cu personalul , conform planificării.
În realizarea activității medicale s-a avut permanent în atenție "satisfacția pacientului", evitarea infecțiilor
nosocomiale, rezolvarea cazurilor medicale cât mai eficient..
Concluzionând, activitatea medicală pe parcursul anului 2018 s-a desfășurat în conformitate cu planul de
management al spitalului, indicatorii de performanță pe secții și compartimente au fost realizați, ceea ce a
permis o finanțare corespunzătoare desfășurării actului medical de calitate.
- Îmbunătățirea calității serviciilor medicale furnizate
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Calitatea serviciilor medicale este un principiu din ce în ce mai important în domeniul sănătății, deoarece
creste gradul de informare al pacienţilor, concomitent cu progresele tehnologice și terapeutice. Calitatea
serviciilor medicale are numeroase dimensiuni, dintre care cele mai importante sunt reprezentate de
eficacitate, eficiență, continuitatea îngrijirilor, siguranţa pacientului, competența echipei medicale, satisfacția
pacientului, dar și a personalului medical.
Indicatori de performanță în perioada evaluată – anul 2018
Tabel nr.1. Situația valorilor realizate la principalii indicatori de utilizare a serviciilor în anul 2018
Nr. Crt.

Indicatori de utilizare a serviciilor

1.
2.
3.
4.
5.

Numar de bolnavi externați, pe spital
DMS, pe spital
Rata de utilizare a paturilor, pe spital (%)
ICM, pe spital
Procentul bolnavilor cu interventii chirurgicale din totalul bolnavilor externați din
secțiile chirurgicale, pe spital
Proporția urgențelor din totalul bolnavilor internați, pe spital
Proporția bolnavilor internați cu bilet de trimitere din totalul bolnavilor internați,
pe spital
Proporția serviciilor medicale spitalicești acordate prin spitalizare de zi din totalul
serviciilor medicale spitalicești acordate, pe spital
Numarul consultațiilor acordate în ambulatoriu

6.
7.
8.
9.

Valoarea
indicatorului
realizat în anul
2018
35.109
6,04
58,13
1,3856
61,37
74,08
25,92
24,51
110.592

Tabel nr.2. Situația valorilor realizate la principalii indicatori de calitate în anul 2018
Nr. Crt.

Indicatori de calitate

1.
2.
3.
4.

Rata mortalității intraspitalicești, pe spital
Rata infecțiilor nosocomiale, pe spital
Rata bolnavilor reinternați în intervalul de 30 de zile de la externare
Indicele de concordanță între diagnosticul la internare și diagnosticul la externare,
pe spital
Procentul bolnavilor transferați către alte spitale din totalul bolnavilor internați
Numărul de reclamații/plângeri ale pacienților înregistrate, pe spital

5.
6.

Valoarea
indicatorului
realizat în anul
2018
1,13
0,10
15,82
58,24
1,99
12

Tabel nr.3. Circulația germenilor la nivel de spital-anul 2018
Nr. crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Germen

Număr cazuri

Rotavirus
Acinetobacter
Clostridium difficile
Enterococus sp
Pseudomonas aeruginosa
Enterobacter
Proteus spp
E. coli
Streptococ hemolitic tip C
Klebsiella spp
Klebsiella pneumoniae

12
2
4
2
7
3
1
5
1
3
2

Activității
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Ameliorarea practicilor medicale și de îngrijire a pacientului, prin implementarea ghidurilor naționale
aprobate prin Ordinul Ministerului Sănătății, protocoalelor adoptate de asociațiile profesionale la nivel
național sau adaptarea unor ghiduri de practică europene sau internationale, prin elaborarea de protocoale
terapeutice în baza ghidurilor adoptate.
S-au reamintit anumite ordine și s-a solicitat prelucrarea acestora personalului din subordine:
-Ordinul Ministerului Sănătății nr.1224/2006-Normele privind unitățile de transfuzie sanguină din spitalepentru o buna gestionare și pentru a preveni incidentele legate de transfuziile sanguine;
-Procedurile operaționale de consult interdisciplinar cu reamintirea sarcinilor și obligațiilor fiecărei categorii
medicale implicate;
Procedura operațională de transfer interclinic-obligativitatea de a se completa corect și complet toate
rubricile solicitării;
-Procedura de consult imagistic;
-Respectarea atribuțiilor de serviciu, evitarea culpei medicale prin depășirea sau neîndeplinirea obligațiilor
prevăzute în fișa postului, ROI, ROF;
-Completarea corectă și completă a tuturor rubricilor FOCG.
În vederea îmbunătăţirii condiţiilor hoteliere, s-au efectuat lucrări de igienizare a cinci saloane din cadrul
secţiei Obstetrică-Ginecologie constând în vopsirea pereţilor, reparaţii tocărie, extindere reţea oxigen la
această secţie. Aceste lucrări au fost efectuate din fonduri proprii ale unităţii, cu personalul propriu.
De asemenea, s-au desfăşurat lucrări de igienizare şi modernizare a majorităţii spaţiilor de la parterul clădirii
nr. 1 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu, din strada Progresului nr. 18 pentru cabinete medicale, camera
de gardă Obstetrică-Ginecologie. Aceste lucrări au fost efectuate cu sprijinul Consiliului Local al Municipiului
Târgu-Jiu şi al Consiliului Judeţean Gorj şi au constat în vopsire pereţi, înlocuire tîmplărie de la uşi şi ferestre,
montat linoleum antibacterian, antistatic, reamenajare grupuri sanitare, inclusiv un grup sanitar pentru
persoane cu handicap.
S-au efectuat lucrările de reamenajare şi igienizare a secţiei Ortopedie -Traumatologie situată în clădirea nr.
2 din strada Tudor Vladimirescu, nr. 17, constând în: extinderea secţiei pe acelaşi etaj în spaţiul fostei
bucătării pe o suprafaţă de 204 mp, unde vor funcţiona două saloane cu câte patru paturi, grupuri sanitare
proprii, o sală de pansamente , precum şi trei cabinete medicale - fonduri obţinute de la Consiliul Judeţean
Gorj;
S-a amenajat în cadrul secţiei Ortopedie-Traumatologie o sală de Kinetoterapie cu fonduri obţinute din
sponsorizări; S-a amenajat un salon preoperator şi unul postoperator, conform proiectului aprobat de
Consiliul Judeţean Gorj;
S-a modernizat Blocul Operator Ortopedie, constând în înlocuirea linoleumului existent cu linoleum
antistatic şi antibacterian, targhetare pereţi, vopsirea pereţilor cu vopsea lavabilă cu ioni de argint,
dezafectare instalaţii cu apă sterilă, deoarece au fost montate spălătoare, remedierea defecţiunilor la
tocăria PVC, înlocuirea sistemelor de climatizare cu altele prevăzute cu filtre Hepa, lucrări care s-au realizat
din fonduri obţinute din sponsorizări;
Pentru a menţine standardele acreditării, conducerea unităţii s-a implicat direct în confecţionarea de
lenjerie în regie proprie, pentru a diminua costurile suplimentare.
Preocuparea continuă a conducerii Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu este de a oferii servicii
medicale, conform patologiilor identificate, satisfăcând nevoile grupurilor populaţionale de pacienţi. De
asemenea, conducerea spitalului stabileşte necesarul de personal în raport cu volumul de activitate din
perspectiva optimizării procesului de furnizare a serviciilor şi raportat la nevoile de personal.
ACTIVITATEA DE ÎNGRIJIRI MEDICALE ÎN ANUL 2018
La nivelul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu își desfășurau activitatea la sfârșitul anului 2018 un
numar de:
-601,5 asistenți medicali/registratori/statisticieni, din care 564 sunt asistenți medicali;
-239 personal auxiliar (infirmieri, îngrijitori, brancardieri), din care146 infirmieri, 74 îngrijitori curățenie și
19 brancardieri.
Numărul de posturi repartizat si aprobat în statul de funcții pentru 2018 a fost de 759,5 asistenți
medicali/registratori/statisticieni, personal auxiliar: 460 (infirmieri, îngrijitori, brancardieri).
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PREGATIREA PROFESIONALĂ
În toate secțiile si compartimentele spitalului, personalul existent își desfășoară cu profesionalism
activitatea și îsi cunoaște bine atribuțiile de serviciu. Se știe faptul că în activitatea asistentului medical, un rol
primordial îl are formarea profesională permanentă. Există și se desfășoară pe fiecare secție din cadrul
spitalului un program anual de instruire și prelucrare a personalului, de catre medicul și asistentul șef. Exista
un plan anual de prelucrare a asistenților șefi realizat de către directorul de îngrijiri, care se realizează prin
întâlniri cel puțin lunare. Pentru îmbunătățirea pregătirii profesionale, avem în vedere încheierea de
protocoale de colaborare cu O.A.M.M.R. care să prevadă un plan de pregatire cel puțin anual, cu o tematica
planificată, diversa, care să acopere întreaga arie a activității medicale. Pentru ca societatea, oamenii, relațiile
interumane se schimbă sau modifică în ritm alert, este necesar ca conduita morală a cadrelor medicale să se
adapteze acestor noi cerințe, în așa fel încât respectul față de semeni, atenția și îngrijirile acordate semenilor
să reprezinte un interes primordial. În acest sens lucram în permanență la îmbunătățirea profilului moral al
asistentului medical, care nu se limiteaza doar la relația cu pacientul, ci și în ceea ce privește trăsăturile morale
exprimate în atitudinea față de muncă și trasăturile morale exprimate în atitudinea față de sine însuși.
În atitudinea față de societate și de oameni, față de pacienți, asistentul medical trebuie să dea dovadă de
colegialitate, solidaritate, prietenie, omenie, simțul dreptății și al echității, obiectivitate, principialitate,
respectare semenilor, optimism, altruism, blandete, bunatate, sinceritate, corectitudine, bună cuviință,
devotament, înțelegere față de bonav. În atitudinea față de muncă, asistentul medical trebuie să manifeste
dragoste față de muncă, pasiunea în munca, disciplină și responsabilitatea muncii, simțul datoriei,
perseverență, conștiinciozitate, punctualitate, dragostea de profesie, mandrie profesională, sârguință,
harnicie, daruire de sine, păstrarea secretului profesional.
În ceea ce privește atitudinea față de sine, asistentul medical trebuie să manifeste modestie, onestitate,
consecvență, autoexigență, autocritică, dorință de autodepășire, demnitate personală, stăpânire de sine,
cumpătare, ținută vestimentară demnă.
De menționat că trebuiesc evitate trasaturile morale negative și anume: tipul autoritar, neîncrezător,
indiferent.
În afara normelor morale dobândite în fragedă copilărie, asistentul medical își însușește normele morale
prin pregătirea profesională, drept urmare formarea deontologică a cadrelor medicale are un rol primordial.
De asemenea este necesară o evaluare periodică, reală, a calității muncii cadrului medical.
MUNCA
În ultimul an, numărul cadrelor medicale din Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu, a suferit o ușoară
creștere, deși au ieșit din sistem benevol sau pensionare prin limită de vârstă un numar important de asistenți
medicali, infirmiere și îngrijitoare curățenie (20 asistenți medicali, 1 registrator medical, 6 infirmiere). Posturile
rămase vacante au fost ocupate relativ rapid prin concursuri organizate sau prin transfer din alte instituții.
Informatizarea sistemului a dus la creșterea volumului de muncă, scurtarea timpului activității medicale și de
îngrijire a pacientului.
Timpul normal de lucru, adică de 8 ore/tură a devenit insuficient pentru încheierea tuturor activităților, pe
multe sectoare de activitate personalul fiind nevoit să își prelungească programul de lucru pentru a-și putea
încheia activitățile specifice. Acest lucru a creat nemulțumiri, insatisfacții, frustrări, fapt ce poate duce la
subminarea raporturilor de lucru și scăderea calitativă a relației cadru medical-pacient. Unul din obiectivele
directorului de îngrijiri, este trecerea la programul de lucru 12/24, în urma unei analize serioase și a consultării
personalului din secțiile pentru care acest program s-ar plia mai bine și ar crește eficiența și calitatea actului
medical.

OBIECTIVE
Sarcina principală a echipei de conducere a Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu trebuie să fie
perfecționarea și diversificarea continuă a calității serviciilor de sănătate prin asigurarea unui personal
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medico-sanitar competent, a unei baze tehnico-materiale moderne și standardizate, metode de tratament și
medicație corespunzătoare și condiții hoteliere de calitate.
Pe lângă lucrările planificate de igienizare a secțiilor, trebuiesc prevăzute măsuri de îmbunătățire a
condițiilor hoteliere, știut fiind faptul că este una din condițiile de bază în asigurarea confortului pacienților.
Actuala echipă de conducere a Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, are ca obiective pe anul 2019,
extinderea și modernizarea U.P.U., reparații capitale și modernizare a secțiilor Psihiatrie, Pediatrie, Bloc
Operator 700, Ginecologie, Cardiologie, Medicală I, Chirurgie I.
Se are în vedere achiziționarea în cursul anului 2019, de paturi noi, moderne pentru toate secțiile spitalului.
Se vor achiziționa seturi noi de lenjerie și se va continua confecționarea acestora în cadrul spitalului.
Pentru directorul de îngrijiri importante sunt și întâlnirile cel puțin lunare cu asistenții șefi în care s-au
dezbătut și prelucrat problematici diverse, referitoare la disciplina muncii, comportamentul față de pacient,
modul de întocmire a procesului verbal de primire-predare a serviciului, gestionarea deșeurilor, prevenirea
infecțiilor asociate asistentei medicale în unitățile spitalicești, Întocmirea și respectarea graficelor de lucru,
respectarea confidențialității datelor personale și a datelor medicale, colaborarea în cadrul colectivului,
respectarea codului de culori a echipamentului de lucru.
Au fost încheiate un numar de 43 contracte de voluntariat și protocoale de colaborare cu toate școlile
postliceale sanitare, în vederea asigurării pregătirii practice a viitorilor asistenți medicali. A fost sistată
activitatea compartimentului de îngrijiri la domiciliu, pentru faptul că genera pierderi financiare importante și
nu justifica cu nimic menținerea în structura spitalului. De altfel 8 din cele 10 societăți private care acordau
îngrijiri la domiciliu și-au încetat activitatea în cursul anului 2018.
SUPRAVEGHEREA INFECŢIILOR ASOCIATE ASISTENŢEI MEDICALE
Serviciul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale şi-a desfăşurat activitatea în condiţii
corespunzătoare, fără evenimente deosebite din punct de vedere epidemiologic.
În 2018 au fost înregistrate şi raportate de către S.P.I.A.A.M următoarele cazuri de infecţii asociate
asistenţei medicale (IAAM):
Secţia

Nr. cazuri IAAM raportate

Boli Infecțioase
ATI Urologie
ATI Neurologie
ATI Cardiologie
ATI Medicală I
ATI Nefrologie
Neurologie
Ortopedie-Traumatologie
Neonatologie
Pediatrie
Obstetrică Ginecologie

2
1
7
0
2
1
4
4
4
12
3

TOTAL

40

EVALUAREA ÎNCĂRCĂTURII MICROBIENE
Cu ajutorul laboratorului de microbiologie s-au practicat următoarele evaluări microbiologice
Tip probă

Nr. probe recoltate

Nr.
necorespunzătoare

Examinări pentru condiţii de mediu ( AMF)
Examinări pentru condiţii de mediu (suprafeţe mediu de lucru)
Examinări pentru condiţii de mediu (tegumente personal)

885
824
46

29
18
4
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24

0

99
63

0
0

În secţiile unde prelevările de probe au înregistrat rezultate necorespunzătoare au fost date
următoarele recomandări: respectarea precauţiunilor standard, efectuarea curăţeniei şi dezinfecţiei conform
Ordinului Ministerului Sănătății nr.961/2016, respectarea graficelor de curăţenie şi dezinfecţie zilnică,
respectarea circuitelor funcţionale, instruirea personalului, respectarea concentraţiilor şi a timpilor de contact
ai dezinfectantelor (conform procedurilor şi legislaţiei în vigoare);
ACTIVITATEA DE EVALUARE ŞI ÎNTOCMIRE A RAPORTULUI DE ACHIZIŢII PENTRU PREVENIREA
INFECŢIILOR ASOCIATE ASISTENȚEI MEDICALE ÎN UNITĂȚIILE SANITARE:
a) echipamente de protecţie (suficiente/ insuficiente)
- măşti suficiente
- mănuşi sterile suficiente
- mănuşi nesterile suficiente
- halate suficiente
b) produse pentru curăţenie şi dezinfecţie (suficiente/ insuficiente)
- produse pentru curăţenie (detergent vase, bureţi, detergent suprafeţe) suficiente
- substanţe dezinfectante suficiente
ACTIVITATEA DE PROTECŢIE SPECIFICĂ A PERSONALULUI ŞI DE SUPRAVEGHERE A
CONTAMINĂRILOR ACCIDENTALE PROFESIONALE
- numărul de accidente profesionale înregistrate în anul 2018: 6
În caz de expunere se dau recomandările necesare conform metodologiei de supraveghere a expunerii
accidentale a personalului care lucreaza in sistemul sanitar la produse biologice (Ordinul Ministerului Sănătății
nr.1101 din 2016, anexa 3).
FUNCŢIONAREA SECŢIILOR, SCHIMBĂRI, CIRCUITE
Nu au avut loc schimbări de circuite.
FORMAREA ŞI INFORMAREA PERSONALULUI MEDICAL ŞI DE ÎNGRIJIRE
- participarea personalului medico-sanitar și auxiliar din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu la
simpozioane, congrese, workschop-uri, mese rotunde;
- cursuri cu personalul,conform planificării.
ACTIVITATEA DE INFORMARE INTERNĂ ŞI EXTERNĂ
- informări, rapoarte către comitetul director care au fost în cea mai mare parte soluţionate
- adrese, circulare, note interne către secţiile spitalului
- rapoarte lunare către consiliul medical şi comitetul director referitoare la situaţia infecţiilor asociate
asistenţei medicale şi activitatea S.P.I.A.A.M.
- rapoarte lunare către DSP şi serviciul statistică referitoare la situația infecţiilor asociate asistenţei medicale
- rapoarte lunare către serviciul statistică a următoarelor date:
• Nr. toxiinfecţii alimentare: 0
• Nr. plăgi operatorii infectate: 6
• Nr. infecţii asociate asistenţei medicale: 40
ACTIVITATEA DE PROTECŢIE SPECIFICĂ A
CONTAMINĂRILOR ACCIDENTALE PROFESIONALE
- vaccinări anti-gripă = 550 doze
- Accidente profesionale înregistrate şi raportate DSP : 6

PERSONALULUI

ŞI

DE

SUPRAVEGHERE
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-A fost vaccinată o persoană expusă accidentării profesionale cu vaccin Hep B
EVENIMENTE EPIDEMIOLOGICE DEOSEBITE
- nu au fost evenimente de tip focar
CIRCULAŢIA GERMENILOR LA NIVEL DE SPITAL
Germenii implicaţi în infecţiile asociate asistenţei medicale, în ordinea frecvenţei sunt următorii:
Nr. crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Germen
Rotavirus
Pseudomonas aeruginosa

Număr cazuri
12
7

Clostridium difficile
Enterobacter
Escherichia coli
Klebsiella spp
Klebsiella pneumoniae
Enterococus sp
Klebsiella
Acinetobacter
Proteus spp
Streptococ hemolytic tip C

4
3
5
3
2
2
0
2
1
1

Alte activităţi
- S-a verificat respectarea Ordinului Ministerului Sănătății nr.1226/2012 privind colectarea, sortarea şi
transportul deşeurilor medicale, precum şi înregistrarea cantităţilor de deşeuri medicale colectate în fiecare
secţie;
Nu s-au inregistrat evenimente deosebite
- S-a verificat şi urmărit în permanenţă starea de curăţenie şi dezinfecţie în toate secţiile spitalului;
Nu s-au inregistrat evenimente deosebite
- Au fost verificate periodic circuitul, modul de colectare şi transport al deşeurilor biologice (sânge şi părţi de
corp uman) la nivelul unităţilor de transfuzii, blocurilor operatorii şi anatomie patologică;
Nu s-au inregistrat evenimente deosebite
- S-a verificat dezinfecţia ciclică în secţiile spitalului şi a dispensarului TBC; S-a supravegheat staţia de clorinare
de la spitalul nr.1;
Nu s-au inregistrat evenimente deosebite
- S-au verificat probele alimentare şi respectarea normelor în vigoare în blocul alimentar; S-au verificat
alimentele aduse la magazia spitalului;
Nu s-au inregistrat evenimente deosebite
- S-au efectuat dezinsecţia şi deratizarea conform graficului
Nu s-au inregistrat evenimente deosebite.
-S-au efectuat lucrari de igienizare si modernizare in sectiile Ortopedie, Neurologie, Chirurgie 2, Sterilizare
(700).
-Au fost demarate lucrări de reabilitare a circuitului de internare, Camera de gardă (700), primire-externare
bolnavi, hol parter, hol acces anatomie patologica din str. Progresului, lucrări de reabilitare și modernizare
farmacie spital str. Tudor Vladimirescu;
-Au fost achiziționate un numar de 60 paturi noi, pe roți, cu saltele și huse impermeabile și suport perfuzii,
distribuite în secțiile: Neonatologie, Ginecologie, Endocrinologie și Cardiologie.
-S-a reabilitat și a fost repusă în funcțiune spălătoria spitalului, beneficiind de dotare tehnică de ultimă
generație.
ACTIVITATEA SERVICIULUI RESURSE UMANE, ORGANIZARE, NORMARE, SALARIZARE ÎN ANUL 2018
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În anul 2018, Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu, avea aprobată structura organizatorică conform
Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 13 /2019, cu un număr de 1009 paturi, iar numărul de paturi finanțate
prin contractul de furnizare de servicii medicale cu C.A.S.J Gorj a fost de 864 paturi.
În cursul anului 2018 au fost modificări ale structurii organizatorice avizate de Ministerul Sănătății și
aprobate de Consiliul Județean Gorj, după cum urmeză:
- aprobarea înființării sălii de Kinetoterapie în cadrul secției Ortopedie Traumatologie;
- schimbarea denumirii Laboratorului de Sănătate Mintală în Centru de Sănătate Mintală;
- schimbarea denumirii Serviciului de Supraveghere și Control al Infecțiilor Nosocomiale în Serviciul Specializat
de Prevenire a Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale.
Conform numărului de paturi finanțate în anul 2018, unitatea a avut aprobat în statul de funcții un număr
de 1729.5
Numărul de personal pe categorii de personal la data de 31.12.2018, este redat mai jos:
Categoria de personal
Medici
Alt personal cu studii superioare
Asistenți medicali/registratori/statisticieni
Personal auxiliar (infirmiere, îngrijitoare, brancardieri)
Personal TESA
Muncitori
Total

Număr posturi repartizate în
statul de funcții
262
47
759.5
460
74
127
1729,5

Personal existent
198
26
602.5
239
57
96
1218,5

În privința conducerii spitalului, începând cu data de 01.12.2017 funcția de manager interimar a fost
ocupată de d-nul Capotă Gigel Gheorghe, iar începând cu data de 14.08.2018 funcția de manager a fost
ocupata de d-nul ec. Capotă Gigel Gheorghe/manager prin Dispozitia nr. 462/14.08.2018.
Tot în anul 2018 s-au produs următoarele modificări în componența Comitetului Director, astfel :
- până la data de 03.07.2018 funcția de director medical interimar a fost ocupată de dr. Țîștea Marcoci
Oana Diana iar începând cu această dată, funcția a fost ocupată de d-nul dr. Popescu Costinel.
- funcția de director financiar contabil a fost ocupată de d-na ec. Udriștioiu Steliana până la data de
06.09.2018, iar începând cu data de 06.09.2018 această funcție a fost ocupată de d-nul ec. Vienescu Dumitru.
Funcția de director tehnic administrativ interimar a fost ocupată de d-nul ing.Toma Cristinel, pe tot
parcursul anului 2018.
În anul 2018, pentru acoperirea deficitului de personal, unitatea a solicitat și obținut aprobarea de la
Consiliul Județean Gorj pentru ocuparea posturilor vacante din statul de funcții cu respectarea prevederilor
legale privind modul de desfășurare și organizare a concursurilor.
În anul 2018, au fost ocupate prin concurs/transfer un număr de 74 de posturi vacante din statul de
funcții, după cum urmează:
- 9 medici în specialităţile : urologie, ortopedie traumatologie, pediatrie, obstetrică ginecologie,
psihiatrie, neurologie, anestezie si terapie intensivă, radiologie, medicină de urgență;
- 2 medici rezidenți anul V: cardiologie, neonatologie;
- 2 alt personal superior ( kinetoterapeut, psiholog) ;
- 2 registratori medicali;
- 25 asistenți medicali;
- 16 infirmiere;
- 13 îngrijitoare;
- 1 personal TESA ( economist);
- 4 muncitori (liftier, zugrav și necalificați);
Până la ocuparea posturilor vacante, atât medicii cât și asistenții medicali au fost menținuți în
activitate prin cumul de pensie cu salariu ca urmare a deficitului de personal până la data de 31.12.2018.
Tot în anul 2018 le-a încetat contractul individual de muncă (pensie limită de vârstă, pensie de
incapacitate de muncă, pensie anticipat, prin acordul părților) un număr de 49 salariați, astfel:
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- 17 medici în specialităţile ( pediatrie, obstetrică ginecologie, neonatologie, urologie, anatomie
patologica, urologie).
- 20 asistenți medicali;
- 1 registrator medical;
- 6 infirmieri;
- 5 muncitori (electrician, garderobier, tapițer, lenjereasă și necalificat)
Indicatorii de performanță ai managementului resurselor umane pentru 11 luni ale anului 2018:
- Proporția medicilor din totalul personalului din spital - 17,28, înregistrând o scădere față de anul 2018,
respectiv 17,54;
-Proporția personalului medical din totalul personalului din spital – 67,77, înregistrând o creștere față
de anul 2017, respectiv 67,52;
- Proporția personalului medical cu studii superioare din totalul personalului medical din spital – 43,25,
înregistrând o scadere față de anul 2017, respectiv 43,74.
Principalele activități în anul 2018 în domeniul resurselor umane au fost:
- Întocmirea la timp a statelor de plată pentru toți salariații unității;
- Întocmirea documentației pentru încheierea contractelor cu C.S.A.J Gorj pentru anul 2018;
- Întocmirea contractelor de muncă pentru personalul nou angajat și actelor aditionale pentru
personalul angajat;
- Actualizarea dosarelor personale și evidențierea la timp în REVISAL a modificărilor și întocmirii
contractelor de muncă;
- Actualizarea asigurărilor malpraxis și a certificatelor de membru pentru întreg personalul medico
sanitar angajat;
- Emiterea la nivelul unității a unui număr de 1200 dispoziții scrise, din care aproximativ 90% au fost
emise de Serv RUONS (dispoziții privind acordarea drepturilor salariale și a sporurilor prevăzute de legislația
în vigoare, suspendarea contractelor individuale de muncă, încetarea contractelor de muncă prin pensionare,
constituirea comisilor de concurs și de soluționare a eventualelor contestații, delegări și detașări de personal,
schimbări ale locurilor de muncă, etc.)
- Întocmirea documentației pentru promovarea personalului conform Ordinului Ministerului Sănătății
nr. 1470/2011.
ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ ÎN ANUL 2018
Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu acordă servicii medicale populației din județul Gorj, servicii
medicale decontate astfel:
1. Casa de Asigurări de Sănătate Gorj:
- DRG/ATI
- 63.391.296 lei
- boli cronice
- 4.507.825 lei
- spitalizare de zi
- 2.191.255 lei
- paraclinice
- 1.809.005 lei
- clinice
- 3.793.492 lei
- BFT
- 124.095 lei
- îngrijiri la domiciliu
- 38.755 lei
- programe de sănătate CAS - 6.006.724 lei
- diferență salarii (Leg.153/2017) - 56.187.125 lei
- OG 7/2017
2. Ministerul Sănătății:
- Venituri din contracte încheiate cu DSP Gorj, pentru sume alocate de la bugetul de stat – 7.447.650 lei
- Venituri din contracte încheiate cu DSP Gorj, pentru sume alocate din venituri proprii ale Ministerului
Sănătății – 9.889.984 lei
3. Venituri din contracte încheiate cu Institutele de medicină legală - 2.623.292 lei
4. Servicii medicale la cerere:
- încasări prin ambulatoriu de specialitate (fișe medicale, consultații, investigații paraclinice, etc)- 984.736 lei
-rezerve-114.550 lei
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-coplată-21.405 lei
VENITURI (ÎNCASĂRI)

LEI

Denumire indicator

Cod indicator

Prevederi
bugetare

1
Venituri din concesiuni și închirieri
Venituri proprii din prestări servicii

2
30.05.30
33.10.08

3
35.000
2.749.730

Venituri
realizate
la
31.10.2018
4
23.385
2.170.705

Venituri din contracte încheiate cu CAS Gorj
Venituri din contracte încheiate cu DSP Gorj,
pentru sume alocate de la bugetul de stat

33.10.21
33.10.30

82.479.420
7.450.910

81.862.447
7.447.650

Venituri din contracte încheiate cu DSP Gorj,
pentru sume alocate din venituri proprii ale
M.S.
Venituri din contracte încheiate cu Institutele
de medicină legală
Donații
Venituri din valorificarea unor bunuri
Sume utilizate din excedentul
Subvenții din bugetele locale
Subvenții din bug. de stat
Subvenții de la alte administrații (buget local și
M.S.)
Fondul Social European

33.10.31

10.130.000

Procent
%(4/3)
5
66.81
78.94
99.25
99.96

9.889.984

97.63

33.10.32

3.000.000

2.623.292

87.44

37.10
39.10
40.15
43.14
43.16
43.10.33

376.400
17.870
8.312.190
2.000
18.000
56.187.130

376.386
17.865
8.312.190
1952
17564
56.187.125

100
99.97
100
97.6
97.58
100

48.10.02

888.590

206.540

23.24

160.824.895

93.70

Total venituri an 2018

171.647.240

Disponibil la 31.12. 2018= 13.395.075 lei

CHELTUIELI (PLĂȚI)
Denumire indicator

Cod indicator

1
TOTAL
CHELTUIELI
(SECTIUNEA
FUNCTIONARE+SECTIUNEA
DEZVOLTARE)
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani
Vouchere de vacanță
Contribuții
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri și servicii
Reparații curente
Hrana
Medicamente și materiale sanitare
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Deplasări interne

2

10
10.01
10.02
10.03
20
20.01
20.02
20.03
20.04
20.05
20.06

Credite
trimestriale
3
171.647.240

128.139.130
121.719.130
2.000.000
4.420.000
41.345.570
6.445.000
826.500
1.405.000
26.268.100
781.900
10.000

bugetare

Plăți
efectuate
31.10.2018
4
155.742.007

la

124.414.566
118.718.422
1.629.225
4.066.919
30.082.485
4.997.075
429.607
973.957
19.135.924
612.960
1.591
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Materiale de laborator
Pregătire profesională
Alte cheltuieli
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
Din care: Burse

20.09
20.13
20.30
58

125.000
51.000
5.433.070
911.540

71.288
44.246
3.815.837
202.480

59
59.01

566.000
71.000

522.030
34.908

Sume aferente persoanelor cu handicap

59.40

495.000

487.122

SECTIUNE DEZVOLTARE
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Construcții

71
71.01.01

685.000

581.515

71.01.02

685.000

581.515

Utilaje, echipamente și mașini de
transport

La data de 31.12.2018 pe titluri de cheltuieli, ponderea cea mai mare în totalul cheltuielilor efectuate este
deținută de cheltuielile de personal cu un procent de 79.96 % urmată de cheltuielile cu bunurile si serviciile
cu un procent de 19.32 % și cheltuielile de capital cu un procent de 0.37 %, și alte cheltuieli 0.13%.
SITUAȚIA CREANȚELOR
La data de 31.12.2018, volumul creanțelor înregistrate de unitatea sanitară este de 7.624.905 lei, din care:
- 7.237690 lei facturi nedecontate de către CAS Gorj reprezentând servicii medicale spitalicești;
- 235.539 lei facturi nedecontate de catre DSP Gorj;
- 151.676 lei facturi nedecontate clienți diverși.
SITUAȚIA DATORIILOR
Soldul inițial al obligațiilor către furnizori la 01.01.2018 era de 4.141.609 lei, iar la 31.12.2018 este de
4.303.198 lei obligații care se încadrează în termenul legal de plată prevăzut prin contract.
Obligatțiile către furnizori înregistrate la 31.12.2018 în sumă de 4.303.198 lei, sunt repartizate pe articole
bugetare astfel:
-utilități , apă, canal
- 153.488 lei
-alte prestări servicii pentru întreținere și funcționare
- 542.938 lei
- hrană
- 44.817 lei
-medicamente și materiale sanitare, reactivi
- 3.474.186 lei
-materiale curățenie
- 11.573 lei
-obiecte de inventar
- 15.810 lei
ACTIVITATEA SERVICIULUI DE EVALUARE ȘI STATISTICĂ MEDICALĂ ÎN ANUL 2018
-s-au raportat la Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar
București (SNSPMPDSB) și la CNAS (SIUI) pacienții care au fost spitalizați în regim de spitalizare continuă și
spitalizare de zi;
-s-au raportat în SIUI certificatele de concediu medical eliberate pacienților care au beneficiat de îngrijiri
medicale în cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu;
-s-a raportat în SIUI consumul de medicamente eliberate din farmacia spitalului pacienților înscriși în
programele naționale de sănătate (PNS) și nu numai;
-s-au raportat indicatorii aferenți și pacienții înscriși în programele naționale de sănătate;
-s-au raportat în SIUI biletele de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletele de internare utilizate în
sistemul asigurarilor sociale de sănătate (activitatea medicală din cabinetele medicale din ambulatoriul de
specialitate);
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-s-au raportat în SIUI biletele de trimitere pentru investigații paraclinice decontate de CNAS (activitatea
medicală din laboratoarele medicale din cadrul ambulatoriului de specialitate);
-s-au raportat în SIUI biletele de trimitere pentru investigații paraclinice decontate de CNAS (investigații de
imagistică de înaltă performanță – CT/RMN) ;
-s-au calculat și difuzat secțiilor/compartimentelor, managerului, directorul medical și serviciului
managementul calității serviciilor, indicatorii de performanță a activității Spitalului Judetean de Urgență Târgu
Jiu;
-s-a monitorizat informatic activitatea desfășurată în cadrul Centrului județean de DZNBM;
-s-au raportat darile de seamă și formularul privind activitatea unităților sanitare (SAN) ;
-s-au raportat formularele FS1 și borderoul centralizator aferent, structurilor implicate în managementul
subprogramului de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin (implementare ordin
M.S. nr. 537/05.06.2012), precum și indicatorii aferenți;
-s-au raportat indicatorii de utilizare a serviciilor (durata medie de spitalizare și rata de utilizare a paturilor) în
două variante, prima variantă conform numarului de paturi din structura organizatorică, iar cea de-a doua
variantă conform numarului de paturi contractabile;
-s-a elaborat și transmis situația comparativă numerică și valorică a cazurilor contractate și realizate
(spitalizare continuă și spitalizare de zi), managerului, directorului financiar contabil și departamentelor
medicale cu paturi;
-s-a raportat situația cu privire la accidentele de muncă confirmate, la CJAS;
-s-a raportat situația cu privire la accidentele de circulație și vătămările corporale, la CJAS Gorj,
compartimentul juridic, biroul de interneri și serviciului financiar contabilitate;
-s-a raportat situația cu privire la serviciile medicale spitalicești contractate și decontate, la CJAS, în vederea
încheierii de contracte de servicii medicale de către Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu cu CJAS Gorj;
-s-a raportat consumul de medicamente prescrise pacienților internați, la DSP Gorj;
-s-au raportat bolnavii ieșiți din spital (BIS), la DSP Gorj;
-s-a raportat la Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate setul de indicatori de
monitorizare a unităților sanitare acreditate;
-s-a elaborat și transmis raportul de analiza statistică a chestionarelor de satisfactie a pacienților, managerului,
directorului medical, serviciului managementul calității serviciilor, serviciului de evaluare și statistică medicală;
-s-a elaborat și transmis raportul de analiză statistică a chestionarelor de satisfacție a angajaților, managerului,
directorului medical, serviciului managementul calității serviciilor, serviciului de evaluare și statistică medicală;
-s-au monitorizat și transmis indicatorii de la nivelul unității și departamentelor medicale cu paturi (comparativ
cu luna precedentă), managerului, directorului medical, serviciului managementul calității serviciilor,
departamentelor medicale cu paturi;
ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI INFORMATICĂ MEDICALĂ
-s-au postat pe site-ul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu diverse informații (anunțuri concursuri,
regulamentul de ordine interioară, regulamentul de organizare și funcționare, structura organizatorică,
organigrama, venituri salariale, declarații de avere, declarații de interese, acte normative în vigoare, dispoziții,
aparatura din dotare, personal medical, program cabinete ambulatoriu, grafic gărzi, consilii, comitete, comisii,
pagina pacientului, etc.)
-s-a asigurat o bună funcționare a internet-ului, poștei electronice, echipamentelor de calcul și aplicațiilor
informatice care rulează;
-s-a asigurat recepția și transmisia datelor, utilizând poșta electronică.
-s-a implementat platforma DES – instrument prin care serviciile medicale spitalicești furnizate pacienților se
pot încărca în dosarul electronic de sănătate al pacientului;
-s-a extins și modernizat rețeaua informatică prin achiziționarea de echipamente mai performante (switch-uri
și routere) ;
-s-a realizat o configurație a calculatoarelor care urmau să fie achiziționate;
-s-a facut o inventariere a sistemului informatic;
ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI JURIDIC ÎN ANUL 2018
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În conformitate cu prevederile Legii nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier
juridic, cu modificările şi completările ulterioare, consilierii juridici din cadrul Compartimentului Juridic au
asigurat apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu în
conformitate cu Constituţia şi legile țării. Astfel, consilierii juridici au reprezentat unitatea în serviciul căreia se
află, au apărat drepturile şi interesele legitime ale acesteia în raporturile cu alte autorităţi publice, instituţii de
orice natură, precum şi cu orice persoană juridică sau fizică, în condiţiile legii şi ale regulamentelor specifice
unităţii.
În anul 2018, principalele activităţi desfăşurate prin Compartimentul juridic au fost:
- reprezentarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu în faţa instanţelor de judecată, atât la fond cât şi în
căile de atac s-a realizat într-un număr de 24 de dosare în cauze privind litigii de muncă, 5 dosare privind cauze
civile, 3 plângeri contravenționale;
- unitatea s-a constituit parte civilă într-un număr de 42 dosare penale, în vederea recuperării cheltuielilor de
spitalizare ocazionate de internarea părţilor vătămate în secţiile spitalului;
- somarea persoanelor vinovate de producerea unor accidente de circulaţie, vătămări corporale, agresiuni în
vederea recuperării cheltuielior de spitalizare ocazionate de internarea părţilor vătămate în secţiile spitalului;
- promovarea de acţiuni civile privind recuperarea cheltuielior de spitalizare ocazionate de internarea părţilor
vătămate în secţiile spitalului, ca urmare a faptului că persoanele vinovate de producerea unor accidente de
circulaţie, vătămări corporale, agresiuni în vederea recuperării cheltuielior de spitalizare ocazionate de
internarea părţilor vătămate în secţiile spitalului, nu au dat curs somaţiilor trimise de unitate;
Prin concluziile orale sau scrise, consilierii juridici au susţinut drepturile şi interesele legitime ale unităţii ,
au respectat normele de deontologie profesională prevăzute în legea pentru organizarea şi exercitarea
profesiei de consilier juridic.
De asemenea, au fost respectate dispoziţiile legale privitoare la interesele contrare în aceeaşi cauză sau în
cauze conexe ori la conflictul de interese pe care persoană juridică ce o reprezintă le poate avea, fiind
respectate secretul şi confidenţialitatea activităţii, în condiţiile legii.
- aducerea la cunoştinţa conducerii unităţii, a serviciilor, birourilor , compartimentelor, secţiilor,
Ambulatoriului integrat a legislaţiei specifice în domeniul sanitar;
- acordarea de consultanţă juridică compartimentelor de specialitate din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă
Târgu Jiu;
- avizarea pentru legalitate a dispoziţiilor emise la nivelul Serviciului RUONS din cadrul unităţii cât şi la nivelul
altor compartimente de specialitate, respectiv un număr de 1200;
- au fost întocmite un numar de 2 dispozitii cu caracter disciplinar, întemeiate pe dispoziţiile Codului Muncii
şi Regulamentului intern;
- au fost vizate pentru legalitate contractele individuale de muncă a personalului nou angajat;
-au fost vizate pentru legalitate actele adiționale la contractele individuale de muncă privind modificări aduse
contractelor individuale de muncă;
- avizarea pentru legalitate alături de consilierul juridic din cadrul Serviciului Aprovizionare, Transport, Achiziţii
Publice, Contractare a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a
contractelor de concesiune de servicii, încheiate în condiţiile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi ale
si HGR nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.
Astfel, au fost vizate pentru legatitate atât de consilierii juridici din cadrul Compartimentului Juridic cât şi
de consilierul juridic din cadrul Biroului de Achiziţii un numar de 1098 contracte de furnizare medicamente,
materiale , sanitare dezinfectanți, prestări servicii, achiziții alimente;
- avizarea notelor justificative elaborate de catre Biroul de achiziţii publice privind atribuirea contractelor de
achiziţie publică iniţiate de Spitalul Judetean de Urgenţă Târgu Jiu, din punct de vedere al respectării
prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi ale HGR nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acorduluicadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.
- participarea, în calitate de membrii, la lucrările comisiilor de evaluare pentru atribuirea contractelor de
achiziţie publică iniţiate de catre Spitalul Judetean de Urgenţă Târgu Jiu, cu respectarea atribuţiilor prevăzute
de Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi ale HGR nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor
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metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acorduluicadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
- informarea periodică a conducerii unităţii, compartimentelor, serviciilor şi secţiilor din cadrul Spitalului
Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu, privind apariţia actelor normative;
- solutionarea petiţiilor şi sesizărilor repartizate, conform Ordonanţei nr. 27/2002 - privind reglementarea
activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată prin Legea nr. 233/2002 , cu modificarile și completările
ulterioare;
- asigurarea accesului la informaţiile de interes public gestionate de unitate , potrivit Legii nr. 544/2001 privind
liberul acces la informaţiile de interes public și HGR nr. 123/2002 privind aprobarea normelor metodologice
de aplicare a Legii nr. 544/2001;
-participarea în calitate de membrii, la soluționarea contestațiilor privind organizarea și desfășurarea
concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante la nivelul unității;
-asigurarea secretariatului diverselor comisii privind organizarea și desfășurarea concursurilor pentru
ocuparea posturilor vacante la nivelul unității;
- participarea în calitate de membrii în comisiile de cercetare disciplinară, numite de conducerea unității.
FARMACIE
S-a realizat contractarea medicamentelor necesare tratării patologiei, dar și medicamentele neapărat
necesare în situații de urgență, conform legislației în vigoare. S-a reușit realizarea aprovizionării ritmice și
suficiente, cu medicamente și materiale sanitare, astfel încât activitatea medicală să se desfașoare optim din
acest punct de vedere.
COMPARTIMENTUL DIETETICĂ
Au fost elaborate meniuri diversificate care satisfac atât nevoile organoleptice cât si necesarul zilnic de
calorii, ținându-se seama de faptul că simptomatologia generată de afectiunile tratate (febra, frison, durere,
dar și de boala în sine), necesită o creștere a necesarului zilnic de calorii, necesități obligatoriu de respectat.
Regimurile impuse de patologie sunt codificate, iar asistentul de dietetică comunică permanent cu medicii
și totodată verifică gradul de satisfacție al pacienților.
ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ ÎN ANUL 2018
Activitatea în compartimentul de securitate şi sănătate în muncă în anul 2018, s-a desfăşurat în
conformitate cu Legea 319/2006 a securității și sănătății în muncă actualizată, H.G. 1425/2006 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 319/2006 actualizată, precum şi a altor
reglementări legislative în domeniu.
ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE
1. Elaborarea de instrucţiuni proprii fiecărui loc de muncă.
2. Elaborarea tematicii pentru instruirea periodică la locul de muncă specifică fiecărei funcţii.
3. Controale pentru verificarea efectuării instructajului la locurile de muncă.
4. Participarea la controalele ITM Gorj şi soluţionarea măsurilor dispuse după fiecare control.
5. Verificarea efectuării controlului medical periodic a tuturor angajaţilor.
6. Evidenţierea cazurilor de îmbolnăviri profesionale şi urmărirea acestora.
7. Elaborarea actelor şi temelor pentru întocmirea şi aprobarea dosarelor ce marchează activitatea de SSM în
unitate(tematici, măsuri organizatorice).
8. Întocmirea rapoartelor solicitate de către ITM Gorj.
9. Verificarea permanentă a echipamentelor şi a locurilor de muncă.
10. Evidențierea persoanelor gravide conform OUG 96/2003.
11. Alte activități conform fișei postului.
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ACTIVITATE DE SECRETARIAT
Persoana cu atribuții de secretariat efectuează cu profesionalism sarcinile de serviciu, efectuează legaturile
telefonice în interiorul și afara unității, înregistrează corespondența și o distribuie sub semnătură, transmite
și primește faxuri, execută alte sarcini trasate de managerul unității.
În anul 2018, secretariatul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu a asigurat o bună comunicare cu toate
compartimentele unității și a transmis corect și în timp util informațiile.
A manifestat atenție față de toate persoanele straine care au venit în instituție indiferent în ce calitate sau prezentat acestea. S-a remarcat o preocupare permanentă pentru promovarea imaginii unității prin
comportamentul adoptat și prin activitatea desfășurată, a fost asigurată pastrarea confidențialității asupra
informațiilor.
ACTIVITATEA DE ARHIVARE
- S-au furnizat relațiile cerute respectând secretul profesional;
- S-au îndosariat, numerotat și predat anual documente conform prevederilor legale la arhivă;
- S-au formulat răspunsuri la adresele, petițiile și sesizările autorităților și instituțiilor publice, precum și ale
persoanelor fizice.
MENȚINEREA ȘI SUPRAVEGHEREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII
Activitatea serviciului Managementul Calității este reglementată de art.2 din Ordinul Ministerului Sănătății
nr.975/2012 privind organizarea structurii de management al calităţii serviciilor medicale în cadrul unităţilor
sanitare cu paturi din reţeaua Ministerului Sănătăţii şi a autorităţilor administraţiei publice locale.
În conformitate cu art.1, art 2 și art.3 din Dispoziția managerului Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu
nr.489/11.06.2014, începând cu data de 02.06.2014 s-a înfințat în strucura organizatorică a Spitalului Județean
de Urgență Târgu Jiu, serviciul Managementul Calității cu 8 posturi, având stipulate responsabilitățile și
atribuțiile de serviciu în fișa postului.
Activitatea Serviciului Managementul Calității pentru perioada 01.01-31.12.2018 s-a desfășurat în
conformitate cu Ordinul Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate nr.639/2016 pentru
aprobarea Metodologiei de monitorizare a unităților sanitare acreditate, și a constat în:
- Continuarea monitorizării prin urmărirea conformităţii serviciilor medicale și administrative acreditate din
unitatea noastră cu cerinţele standardelor de acreditare şi cu celelalte prevederi legale aplicabile pe toată
durata de valabilitate a acreditării.
-Inițierea procesului de monitorizare semestrială și anuală în vederea raportării de către Serviciul
Managementul Calității, la termenele comunicate de A.N.M.C.S (ultima zi a luni ianuarie 2018), a setului de
indicatori de monitorizare semestrială ( pentru perioada 01.07.2017-31.12.2017), și anuală (ultima zi din luna
februarie 2018) prin analiza cărora s-a urmărit determinarea, în dinamică, a evoluției unității sanitare în
procesul de îmbunătățire a calității serviciilor de sănătate oferite și a siguranței pacientului.
-Comunicarea către toate structurile de activitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu a
Ordinului nr. 35 din data de 20.02.2018 pentru modificarea Ordinului Președintelui Autorității Naționale de
Management al Calității în Sănătate nr. 8/2018 privind aprobarea instrumentelor de lucru utilizate de către
Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate în cadrul celui de al II-lea Ciclu de acreditare a
spitalelor.
ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI DE AUDIT PUBLIC INTERN ÎN ANUL 2018
La selectarea misiunilor de audit public intern cuprinse în planul de audit pentru anul 2018, s-a ţinut seama
de o serie de elemente obligatorii de fundamentare:
a) urmarirea unor trenduri pe termen lung privind unele aspecte ale funcţionării sistemului;
b) evaluarea impactului unor modificări petrecute în mediu;
c) evaluarea riscului asociat diferitelor structuri, activităţi, programe/proiecte sau operaţiuni;
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d) criterii semnal/sugestiile conducătorului entităţii publice, respectiv: deficiențe constatate anterior în
rapoartele de audit, alte informaţii şi indicii referitoare la disfunctionalităţi sau abateri; aprecieri ale unor
specialişti, experți etc.,cu privire la structura și dinamica unor riscuri interne sau de sistem; analiza în care
evoluează sistemul auditat;
e) schimbarea legislatiei;
f) compartimentele selectate pentru desfăşurarea misiunii de audit emit multe documente şi de diferite
tipuri;
g) teme propuse de ordonatorul de credite si solicitări din partea conducătorului unităţii;
h) respectarea periodicităţii în auditare, cel puţin o data la 3 ani.
Planul anual pentru 2018 a fost elaborat și aprobat cu nr.36061 /29.11.2017 şi respectă structura standard.
Planul anual a fost elaborat în baza referatului de justificare a modului de selectare a misiunilor de audit intern.
Planul anual de audit a fost structurat în funcţie de planul multianual elaborat la nivelul Spitalului Judeţean
de Urgenţă Târgu Jiu şi de activităţile desfăşurate la nivelul unităţii sanitare.
Misiunile de audit planificate pentru anul 2018 au caracter de conformitate. Planul de audit pentru anul 2018
a fost realizat in proportie de 100%.
La nivelul Spitalului Județean de Urgență Tg-Jiu în anul 2018 au fost realizate un număr de 3 misiuni de
asigurare, s-au abordat: domeniul financiar-contabil și cel al funcţiilor specifice entităţii.
Misiunile de audit selectate la elaborarea planului anual de audit pentru anul 2018 au fost:
1. Auditarea Activitătii financiar-contabila
2. Auditarea activitatii S.S.M.
3. Auditarea activitatii statistică medicală.
În cadrul misiunilor de audit intern derulate în cursul anului 2018 la nivelul Spitalului Județean de Urgență
Târgu Jiu nu au fost constatate iregularități.
ACTIVITATEA SERVICIULUI APROVIZIONARE, TRANSPORT, ACHZIȚII PUBLICE, CONTRACTARE ÎN ANUL 2018
În baza bugetului propriu aprobat şi a Programului achiziţiilor publice, în cursul anului 2018, Spitalul
Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu, în calitate de autoritate contractantă a achiziţionat produse (materiale
sanitare, medicamente, reactivi, alimente, imprimate sanitare, sticlarie de laborator, dezinfectanţi, aparatură
medical, diverse), servicii şi lucrări, ponderea cea mai mare deţinând-o achiziţiile publice de medicamente.
Procedurile aplicate pentru atribuirea contractelor de achiziţii publice au fost următoarele:
- cumpărări directe efectuate din fonduri alocate de CJAS Gorj dar şi din finanţări pentru Programele Nationale
de Sănătate de la Buget şi asigurări
- cererea de oferte;
- licitaţia deschisă;
- negocierea fără publicarea în prealabil a unui anunţ de participare.
Pentru achiziţiile publice din anul 2018 a căror valoare cumulată, pe fiecare categorie de produse/servicii
s-a încadrat în limita a 132519 lei, respectiv 441730 lei, fără TVA, s-a aplicat „cumpărarea directă” pentru
materiale sanitare, reactivi, sticlărie de laborator, imprimate sanitare, alimente, dezinfectanţi, servicii şi
diverse, conform art.7 alin.5 din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare.
Achiziţiile publice din anul 2018 s-au efectuat astfel:
1. Achiziţii de produse: medicamente, materiale sanitare, reactivi, alimente, dezinfectanţi, materiale de
curăţenie, aparatură medicală, diverse, s.a. au fost achiziţionate prin următoarele proceduri:
- Licitaţie deschisă ON-LINE;
- Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ;
- Achiziție directă în limita pragului valoric de 132519 lei fără TVA prevăzut la art.7 alin.5 din Legea 98/2016
cu modificările si completările ulterioare.
În cadrul achiziţiilor de produse ponderea cea mai mare o reprezintă medicamentele. Medicamentele au
fost achiziţionate din fonduri alocate CJAS Gorj precum şi din fonduri alocate Programelor Naţionale de
Sănătate (ex. HIV, SIDA, ONCOLOGIE, TBC. HEMOFILIE, DIABET ZAHARAT, ATI, UPU)
De asemenea peste 90% din achizitiile directe au fost efectuate din catalogul publicat în SEAP.
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2. Achiziţiile publice de servicii: verificare şi întreţinerea aparaturii medicale (de laborator, radiologie) s-au
efectuat prin negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ conform art. 122 lit.b în condiţii de
exclusivitate. Pentru serviciile a căror valoare pe întreg anul 2018 se încadra în pragul valoric de euro fără
TVA, achizitia a fost făcută prin cumpărare directă cu respectarea prevederilor art.7 alin 5 din Legea 98/2016
cu modificările si completările ulterioare.
Valoarea totală a achizițiilor în cursul anului 2018 a fost de aproximativ 25.561.000 lei.
Spitalul Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu a utilizat mijloacele electronice de achiziţie publice în procent de peste
90% în SEAP.

II.

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE TUDOR VLADIMIRESCU

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE TUDOR VLADIMIRESCU urmăreşte îmbunătățirea stării de sanatate
a populaţiei si realizarea unui sistem de sănătate modern și eficient, compatibil cu sistemele de sănătate din
Uniunea Europeană, pus permanent în slujba cetățeanului.
1.Obiectiv general:
Creșterea calității serviciilor medicale și administrative în condiții de eficiență și eficacitate maximă
Obiectiv specific nr. 1 – Imbunătățirea calității serviciilor medicale furnizate
Calitatea serviciilor medicale este un principiu din ce in ce mai important în domeniul sănătății, deoarece
crește gradul de informare al pacienţilor, concomitent cu progresele tehnologice și terapeutice. Calitatea
serviciilor medicale are numeroase dimensiuni, dintre care cele mai importante sunt reprezentate de
eficacitate, eficiență, continuitatea îngrijirilor, siguranţa pacientului, competența echipei medicale, satisfacția
pacientului, dar si a personalului medical.
Activități:
1.1.
Îmbunătățirea practicilor medicale si de ingrijire a pacientului, prin implementarea ghidurilor
naționale aprobate prin ordine ale Ministrului sănătății, protocoalelor adoptate de asociațiile profesionale la
nivel național sau adoptarea unor ghiduri de practică europene sau internaționale, prin elaborarea de
protocoale terapeutice în baza ghidurilor adoptate.
Măsuri realizate în perioada evaluată – anul 2018
 Implementarea ghidurilor de practică si adoptarea de protocoale terapeutice, algoritmuri de
investigații, diagnostic sau tratament;
Responsabil: Medicul șef de secție
 Implementarea ghidurilor de nursing si adoptarea de protocoale si proceduri de îngrijire pe
tipuri de pacient si nevoi;
Responsabil: director medical/ asistenți șefi
Indicatori măsurabili în perioada evaluată respectiv anul 2018:
- Număr și tip protocoale de practică aprobate de consiliul medical = 12 protocoale terapeutice;
- Număr și tip protocoale, algoritmuri sau proceduri medicale implementate:
Protocoale terapeutice = 12
Proceduri medicale = 129
- Număr și tip protocoale, algoritmuri sau proceduri medicale revizuite/reeditate:
Protocoale terapeutice = 12
Proceduri medicale = 129
Monitorizare și evaluare prin rapoarte în Consiliul Medical: trimestrial
Termen de realizare: permanent
Responsabil: Directorul Medical
Buget necesar: 0
1.2.
Îmbunătățirea calității ingrijirilor acordate pacientului prin implementarea ghidurilor de nursing si
adoptarea de protocoale si proceduri de îngrijire pe tipuri de pacient si nevoi.
Măsuri realizate în perioada evaluată – anul 2018
 Implementarea ghidurilor de nursing, procedurilor de îngrijire pe tip de pacient pe secții, Responsabil:
asistenta șefă de secție;
 Elaborarea si adoptarea de proceduri de îngrijire pe tip de pacient și tip de nevoi, la nivel de spital,
Responsabil: directorul medical;
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Indicatori măsurabili în perioada evaluată respectiv anul 2018:
- Număr și tip proceduri avizate de consiliul medical și aprobate de comitetul director = 130 proceduri medicale
- Număr și tip proceduri implementate= 130 proceduri medicale
- Număr și tip proceduri revizuite/reeditate = 30;
Monitorizare și evaluare prin rapoarte în Consiliul Medical: trimestrial
Termen de realizare: permanent
Responsabil: Directorul Medical
Buget necesar: 0
1.3 Implementarea unui sistem de colaborare și parteneriate cu asociații, servicii sociale, medico-sociale și de
îngrijire la domiciliu, în scopul asigurării integrării sociale si a continuității îngrijirilor acordate pacientului.
Măsuri realizate în perioada evaluată – anul 2018
- Încheierea/revizuirea de parteneriate cu asociații, fundații sau alți furnizori de servicii sociale sau medicosociale pentru preluarea sau asistența acordată pacienților internați sau la externarea pacientilor.
- Încheierea/revizuirea de parteneriate cu cultele religioase pentru a oferi asistență spirituală fară
discriminare.
Indicatori măsurabili în perioada evaluată respectiv anul 2018:
- Nr. parteneriate incheiate/revizuite pe tip de parteneriat = 3
Monitorizare și evaluare prin rapoarte în Consiliul Medical: semestrial
Termen de realizare:permanent
Responsabil: Managerul, Directorul Medical
Buget necesar: 0 lei
1.4
Depistarea, controlul și supravegherea infecțiilor asociate activității medicale
Măsuri realizate în perioada evaluată – anul 2018
- Reducerea până la eliminare a infecțiilor asociate activității medicale asociate actelor invazive;
- Controlul răspândirii bacteriilor multirezistente și emergența fenomenelor infecțioase cu potențial epidemic;
- Întărirea sistemului de supraveghere și control al infecțiilor asociate activității medicale;
- Implicarea organizației la toate nivelurile in politica de prevenire a infecțiilor asociate activității medicale și
gestiunea riscului infecțios;
- Întărirea prevenirii transmiterii încrucișate a microorganismelor;
Indicatori măsurabili respectiv anul 2018:
- Incidența infecțiilor asociate actului medical (nr. infecții asociate actului medical / nr. pacienți externați)
- spital = 0,8%
- secția pneumologie I = 0,9%
- secția pneumologie II = 0,3%
- secția pneumologie III = 0,4%
Monitorizare și evaluare prin rapoarte în Consiliul Medical: trimestrial
Termen de realizare: permanent
Responsabil: departament SPCIN, medicii șefi de secție, asistentele șefe de secție
Buget necesar: 50000 lei/an
Rezultate așteptate/ Obiectiv specific 1:
1.Îmbunătățirea indicatorilor de calitate în servicii;
2.Creșterea gradului de satisfacție a pacientului;
Obiectiv specific nr. 2 - Dezvoltarea, organizarea, modernizarea infrastructurii spitalului şi dotarea cu
aparatură/echipamente medicale
Activități
2.1. Optimizarea structurii spitalului
Măsuri realizate în perioada evaluată – anul 2018
 Dimensionarea reală a numărului de paturi din structură cât și a numărului de paturi contractabile
anual, în funcție de indicatorii de utilizare:
- Diminuarea din compartimentele TBC a numărului de paturi în structură cu 10 paturi;
 Dezvoltarea serviciilor privind ambulatoriul de specialitate:
- Integrarea în structura spitalului a Dispensarului TBC – notă de fundamentare și solicitare realizată
și depusă la UAT Consiliul Județean Gorj;
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- Integrarea în structura spitalului a laboratorului BK TBC – notă de fundamentare și solicitare realizată
și depusă la UAT Consiliul Județean Gorj.
Indicatori măsurabili în perioada evaluată respectiv anul 2018:
- Nr. Sectii = 3;
- nr. Paturi = 226 din care 176 contractate;
- Rata de utilizare a paturilor:
RU(conform structură aprobată) = 62,2
RU(conform structură contractată) = 79,87
- Indicele de utilizare a paturilor:
IU(conform structură aprobată) = 227,02
IU(conform structură contractată) = 291,52
Monitorizare și evaluare prin Raport anual de evaluare a indicatorilor de performanță managerială
Buget estimat: 0
Termen: permanent
Responsabil: comitet director
2.2. Dotare cu aparatură medicală
Măsuri realizate în perioada evaluată – anul 2018
Stabilirea necesarului optim de dotări privind aparatura medicală;
Elaborarea notelor de fundamentare anuală a listelor de investiții privind dotările;
Elaborarea listelor anuale de investiții privind dotările;
Identificarea resurselor financiare si elaborarea bugetelor de venituri și cheltuieli care să cuprindă aceste
dotări.
Indicatori măsurabili în perioada evaluată respectiv anul 2018:
Lista dotări efectuate.
Echipamente medicale
Concentrator oxigen
Dulap medicamente si instrumente
Nebulizator
Negatoscop
Carucior transport pacienti
Butelie oxigen medical
Lampa bactericida mobila
Mobilier spital
Canapea examinare
Paturi spital mecanice, dotate cu laterale de
aluminiu, roti, saltele cu husa si suport
perfuzie
Noptiere ABS dotate cu masute extensibile
si roti
Mobilier birou/cabinete medici
Birouri
Scaune birou
Mese birou
Etajere
Fotolii
Mese sala sedinte
Scaune sala sedinte
Scaune sala mese pacienti
Scaune lavabile
Inventar moale
Cearceaf pat
Cearceaf plic
Fata perna
Burduf perna

Cantitate (buc)
30
15
1
1
8
6
15
21
120

163

53
37
18
74
38
6
80
90
130
220
220
220
226
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Papuci PVC
Pijamale barbati
Pijamale femei
Frigidere
Dispenser prosop
Dispenser sapun
Echipamete PC (33 unitati PC , 18
imprimante, 19 monitoare)
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100
120
100
83
200
200
70

Monitorizare și evaluare prin Raport anual de evaluare a indicatorilor de performanță managerială:
anual
Buget estimat: 3.000.000 lei
Termen: 31.12.2019
Responsabil: manager, comitet director, sefi sectii.
2.3. Îmbunătățirea condițiilor hoteliere și a circuitelor intraspitalicești
Măsuri realizate în perioada evaluată – anul 2018
 Reabilitare interioară pavilion spital – finalizarea lucrărilor în curs;
 Înlocuire mobilier;
 Reabilitare împrejmuire areal spital– fundamentare și propunere în lista de investiții din subvenții
autoritatea locala pentru anul 2019;
 Realizare amenajare peisajistică parc agrement;
 Realocare spațiu ambulatoriu, camera de gardă și laborator explorări funcționale;
 Reabilitare terase circulabile și necirculabile clădire spital– finalizarea lucrărilor în curs;
 Înlocuire ascensor alimente – fundamentare și propunere în lista de investiții din venituri proprii
pentru anul 2019;
 Înlocuire coșuri fum centrală termică și instalarea unei stații de dedurizare a apei – fundamentare și
propunere în lista de investiții din subvenții autoritatea locală pentru anul 2019;
Indicatori măsurabili în perioada evaluată respectiv anul 2018:
- Saloane reabilitate: realizat 100%
- Mobilier înlocuit: realizat 100% din cel degradat
- Reabilitare terase circulabile și necirculabile clădire spital- lucrări în derulare;
- circuite funcționale: realizate
Monitorizare și evaluare prin Raport anual de evaluare a indicatorilor de performanță managerială: anual
Termen de realizare: 31.12.2020
Buget estimat:3.200.000 lei.
Responsabil: Manager, Director Financiar, compartiment achizitii
2.4.
Acreditare spital ciclul II.
Măsuri realizate în perioada evaluată – anul 2018
 Conformarea cu standardele de acreditare - menținere
Monitorizare și evaluare în Comitet Director: trimestrial
Indicatori măsurabili în perioada evaluată respectiv anul 2018:
-Gradul de conformare a indicatorilor de acreditare: conform certificatului de acreditare în vigoare
Termen: permanent
Responsabil: comitet director
Rezultate așteptate/ Obiectiv specific 2:
1.Îmbunătățirea prestației medicale vizând patologia respiratorie, având în vedere că pacienții cu tuberculoză
se prezintă la consultație cu simptome nespecifice, discrete, necesitând un diagnostic diferențiet elaborat, de
cele mai multe ori eronat;
2.Îmbunătățirea comunicării spitalului cu dispensarul de specialitate – procedură operațională;
3.Diagnosticarea precoce și scurtarea timpului de diagnosticare pentru afecțiuni pulmonare ( în special
tuberculoză-risc de contagiozitate ridicat-prioritate absolută reprezentând internarea corespunzătoare a
suspecților TB, investigarea intensivă vizând stabilirea promptă a diagnosticului și instituirea tratamentului
specific precum și scoaterea lor din colectivitate, izolare obligatorie);
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4.Majorarea veniturilor contractate pentru afecțiuni cronice tratate, altele decât tuberculoza prin
suplimentarea numărului de paturi contractate din compartimentele de recuperare medicală respiratorie cu
min. 10 paturi.
5.Sporirea confortului hotelier al pacientului și implicit al satisfacției acestuia;
6.Asigurarea circuitelor specifice ale spitalului conform cu legislația în vigoare;
7.Grad de încredere ridicat datorită menținerii nivelului de acreditare.
Obiectiv specific nr. 3 – Îmbunătățirea managementului resurselor umane
Activități:
3.1. Stimularea pregătirii postuniversitare a medicilor specialisti si primari si a personalului medico-sanitar
din cadrul spitalului prin obţinerea de competente si supraspecializari, la nivelul actual al cunoaşterii si
nevoilor naţionale
Măsuri realizate în perioada evaluată – anul 2018
 aplicarea planului de formare profesionala, elaborat pe baza propunerilor sefilor de sectii, avizat de
catre Consiliul Medical si aprobat de comitetul director;
 organizarea de cursuri de pregatire cu personalul medico-sanitar la nivelul spitalului.
3.2.Completarea deficitului de personal
Măsuri realizate în perioada evaluată – anul 2018
- Completarea echipei prin angajarea pe posturile vacante:
- 1 medic reabilitare medicală- realizat;
- 1 kinetoterapeut- transformare post din fiziokinetoterapeut în kinetoterapeut în statul de funcții și
cuprindere în planul de recrutare de personal pentru anul 2019;
- Completarea posturilor vacantate natural - realizat.
Indicatori măsurabili în perioada evaluată respectiv anul 2018:
- Număr de participări la cursuri, pe tip de formare si categorii de personal – conform planului anual de formare
a personalului;
- organigrama completă – conform planului anual de selecție și recrutare personal.
Monitorizare și evaluare prin Raport anual de evaluare a indicatorilor de performanță managerială: anual
Termen de realizare: permanent
Buget necesar: 230.000 lei/an
Responsabil: Manager, sef birou RUNOS
Rezultate așteptate/ Obiectiv specific 3:
1.Creșterea performanței actului medical și implicit a calității acestuia;
2.Asigurarea activității specifice spitalului cu personal de specialitate
Obiectiv specific nr. 4 – Îmbunătățirea managementului financiar al spitalului
Activități:
4.1. Creşterea transparenței în utilizarea fondurilor
Măsuri realizate în perioada evaluată – anul 2018
dezvoltarea de soft informatic al spitalului in scopul evidenţierii costurilor reale ale serviciilor medicale;
 Organizarea de licitații pentru achiziţii de bunuri si servicii;
 Întărirea capacității de evaluare și control intern;
 Afişarea permanentă a datelor financiare de interes public.
4.2. Intarirea disciplinei financiare
Măsuri realizate în perioada evaluată – anul 2018
 Asigurarea finanțării serviciilor medicale realizate, a programelor naţionale de sănătate si a celorlalte
acţiuni si activitati, cu respectarea prevederilor legale și încadrarea in bugetul aprobat;
 Fundamentarea propunerilor de buget iniţiale si de rectificare pe baza principalelor strategii ale
spitalului;
 Încheierea exercitiilor financiare, analiza, controlul si elaborarea situatiilor financiare trimestriale si
anuale, potrivit dispoziţiilor legale;
 Analiza, verificarea si înaintarea spre avizare a bugetului de venituri si cheltuieli, potrivit dispoziţiilor
legale;
 Monitorizarea modului de utilizare a resurselor financiare publice;
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 Respectarea cu strictețe a disciplinei financiare și bugetare, prin emiterea de norme metodologice si
instrucţiuni de aplicare a prevederilor legale, de reglementări contabile specifice domeniului sanitar.
4.3. Atragerea de noi resurse financiare in domeniul sanitar
Măsuri realizate în perioada evaluată – anul 2018
 Contractarea contravalorii serviciilor medicale pe bază de criterii obiective si reducerea influenței
criteriului istoric.
 Atragerea de resurse suplimentare pentru finanţarea cheltuielilor de sănătate, în acest sens, prin
Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sănătății, au fost instituite unele contribuții ale
persoanelor juridice care produc sau importă produse de tutun, băuturi alcoolice sau realizează
încasări din activități publicitare ale acestora care, potrivit legii, se utilizează pentru investiții în
infrastructura sistemului sanitar public;
 Finanţarea unor programe curative de sănătate care se derulează din transferuri de la bugetul de stat
și din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății (Programul naţional de tuberculoza).
 Aplicarea si implementarea Proiectelor Europene eligibile pentru spital - atragerea de fonduri
europene (reabilitare infrastructură, informatizarea spitalului, formarea de personal, activități de
mediu, etc.).
 Includerea in strategia de dezvoltare a autorității locale/Ministerul Sănătății.
4.4. Creşterea capacitatii de control al costurilor
Măsuri realizate în perioada evaluată – anul 2018
În prezent, calculul costurilor la nivel de pacient și crearea unui proces regulat de calculare a costurilor
serviciilor spitaliceşti constituie un element important ce în fundamentarea actului decizional în vederea unui
management performant. Transparența în sănătate este condiţia esenţială pentru realizarea unei alocări
echitabile bazate pe raportul cost/eficiență.
 instituirea unor mecanisme de monitorizare a utilizării resurselor financiare;
 pregătirea specifică a personalului implicat in activitatea de control, precum si a celor care autorizează
utilizarea resurselor;
 evaluarea cantitativă si calitativă a stocurilor, efectuată periodic;
 necesar de materiale si echipamente, evaluate periodic;
 întocmirea planului de achiziţii si a calendarului de achiziţii;
 implicarea personalului tehnic specializat în îndeplinirea strategiei de achiziţii.
Indicatori economico-financiari măsurabili în perioada evaluată respectiv anul 2018:
1. execuţia bugetară faţă de bugetul de cheltuieli aprobat = 94,63%;
2. procentul cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor spitalului = 81,99%;
3. procentul cheltuielilor cu medicamentele din totalul cheltuielilor spitalului = 2,83%;
4. costul mediu pe zi de spitalizare, pe fiecare secţie = 353,46 lei;
5. procentul veniturilor proprii din totalul veniturilor spitalului = 44,81%.
Monitorizare, evaluare, raportare(de etapă).
 Monitorizarea lunară și trimestrială a cheltuielilor efectuate de spital;
 Monitorizarea lunară și trimestrială a cheltuielilor de personal;
 Monitorizarea periodică, prin sistemul operativ de raportare, a angajamentelor bugetare si a
plaţilor efectuate pentru bunuri si servicii de către unitatile sanitare cu paturi finanțate
integral din venituri proprii.
Monitorizare și evaluare prin Raport anual de evaluare a indicatorilor de performanță managerială: anual
Termen permanent:
Responsabil: Comitet Director, Director Financiar Contabil.
Rezultate așteptate/ Obiectiv specific 4:
1. Îmbunătățirea/menținerea valorilor indicatorilor de performanță financiară
Obiectiv specific nr. 5 - Promovarea imaginii spitalului
Promovarea imaginii spitalului în vederea creşterii numărului de pacienţi şi a încrederii acestora în serviciile
oferite.
Activități:
5.1. Îmbunătățirea site-ului de prezentare a Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu’’.
5.2. Lansarea unor campanii de promovare a spitalului în mass media
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Măsuri realizate în perioada evaluată – anul 2018:
- elaborarea unui logo si a unui set de mesaje de prezentare, centrate pe ideea de spital nou, sistem ISO
implementat, spital acreditat, aparatură modernă, parteneriate valoroase;
- tipărirea de pliante, postere cu mesajele de promovare;
- prezentarea activității spitalului în emisiuni televizate;
- participări la simpozioane și conferințe de specialitate.
- continuarea parteneriatelor în activitatea de cercetare.
Indicatori măsurabili în perioada evaluată respectiv anul 2018
1. Număr accesări în evoluție
2. Sondaj de opinie online
3. Număr emisiuni tv
4. Număr pliante, postere afisate
Monitorizare și evaluare în Comitet Director: trimestrial
Termen: permanent
Responsabil: purtator de cuvant
Rezultate așteptate/ Obiectiv specific 5:
1. Vizibilitate în context pozitiv
Activitatea secțiilor, serviciilor și compartimentelor din structura spitalului
SECŢIA I – 80 PATURI DIN CARE:
- compartiment tbc 50 paturi.
- compartiment pneumologie 19 paturi.
- compartiment recuperare medicală respiratorie 11 paturi.
Structura de personal este următoarea:
- trei medici primari.
- 6 infirmiere.
- 14 asistenţi medicali.
- 5 ingrijitoare de curăţenie.
SECŢIA II – 86 PATURI DIN CARE:
- compartiment tbc 55 paturi.
- compartiment pneumologie 20 paturi.
- compartiment recuperare medicală respiratorie – 11 paturi.
Structura de personal este următoarea:
- un medic primar, doctor în ştiinţe
- 15 asistenţi medicali.
medicale.
- 6 infirmiere.
- doi medici primari.
- 5 ingrijitoare de curatenie.
SECŢIA III – 60 PATURI DIN CARE:
- compartiment tbc 38 paturi.
- compartiment pneumologie 14 paturi.
- compartiment recuperare medicală respiratorie – 8 paturi.
Structura de personal este următoarea:
- doi medici primari.
- 6 infirmiere.
- un medic specialist.
- 4 îngrijitoare de curăţenie.
- 13 asistenţi medicali.
Echipamente specifice existente la nivel de secții:
- oxigenatoare = 30
- monitor funcții vitale cu capnograf IM –
- lampi ultraviolete = 32
12 = 3
- negatoscoape = 9
- poligraf SOMNOLAB 2 = 1
- aspiratoare vacuum = 5
- Auto CPAP Prisma APAP = 1
- tensiometre = 26
- BIPAP ventilație noninvazivă PRISMA 30
- pulsoximetre = 19
ST = 3.
- truse urgență = 8
- butelii de oxigen = 6
- ecograf = 1
Activitatea medicala la nivelul secțiilor este reprezentată de:
- Consultatie.
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Examen clinic, consult pneumologic, consulturi interdisciplinare: medicina internă, infecțioase,
neurologie, psihiatrie, ortopedie, otorinolaringologie, urologie, endocrinologie, chirurgie, etc. (contract
colaborare cu SJU Tg-Jiu).
Examene paraclinice la nivelul anului 2018:
- Radiografii toraco-pulmonare = 3230
- Electrocardiografie = 2186
- Fibrobronhoscopie = 25
- Spirometrie = 1866
- Examene citologice = 102 (contract de colaborare cu Spitalul Judetean de urgenta Tg- Jiu)
- Tomografie computerizată regiune toracică cu și fară substanță de contrast – contract de colaborare cu
Spitalul Județean de Urgență Tg-Jiu
- Analize de laborator, existând și contract de colaborare cu Spitalul Județean de urgență Tg- Jiu pentru
investigațiile solicitate și care nu se pot efectua în laboratorul spitalului.
- Stabilire de diagnostic.
- Tratament medicamentos, materiale sanitare.
- Ingrijire, recuperare, cazare, masa.
COMPARTIMENT RECUPERARE MEDICALĂ RESPIRATORIE,
Salină, fizioterapie și kinetoterapie
Structura de personal:
- un medic specialist recuperare medicală ;
- 2 asistenți medicali
Salina are o suprafață de 220 m2 cu o capacitate optimă de 40 persoane/ ședință de terapie, compusă din 2
săli cu circuite complet separate, pentru ambulatoriu și pacienții spitalului, echipate modern cu aparatură și
generatoare de aerosoli salini cu monitorizare și control electronic al concentrației saline.
Total pacienți recuperare medicală respiratorie in anul 2018 = 994
Total sedințe individuale haloterapie in anul 2018 = 11928
Echipamentele specifice activităţii, existente la nivelul compartimentului sunt:
- Aparat electroterapie 2 canale
- Set psihomotor
- Aparat magnetoterapie 2 canale
- Spirometru
- Aparat ultrasunet 2 canale HC SOUND
- Alte aparate de exerciții fizice, spalier
- Aparat microunde HC RX 250
gimnastică, mână curentă, oglinzi, pat
- Generator aerosoli salini = 2
masaj, etc.
- Bicicleta ergometrică computerizată
- Echipamente de monitorizare și de prim
- Masa Trendelenburg, Cușca Rocher
ajutor
LABORATOR DE ANALIZE MEDICALE
Structura de personal:
- un medic specialist
- 5 asistenți
- un chimist
- un îngrijitor curățenie.
- un biolog
În cadrul laboratorului există compartimentul pentru investigaţie micobacteriologică, dar şi
compartimentul pentru investigatii biochimice,hematologice, imunologice. Laboratorul de analize
medicale dispune de următoarele echipamente:
- microscop binocular binoptic CETI
- semiautomat biochimie CYAN PLUS
- microscop binocular XSP-103B
- lampă UV.
- centrifuga refrigeratoare
- analizor automat biochimie Midray BS
- autoclav si etuva sterilizatoare
200
- statie sterilizare
- stație sterilizare autoclav AES – 75
- balanță electrica
- hotă cu flux laminar BSC 1500 II A2-X
- aparat electroforeză tip SEBIA
- analizor automat hematologie RT 7600.
- automat hematologie ABACUS JUNIOR
(analizor semiautomat 3 Diff)
-

177

Consiliul Județean Gorj
2018

Raportul Președintelui

Activitatea laboratorului este reprezentata de:
- examen microscopic B.K. si cultură.
- examene hematologice: hemoleucograma completă, examen citologic al frotiului sanguin, VSH ;
- examene biochimice: uree, glicemie, transaminaze, creatinină, acid uric, bilirubină totală,
bilirubina directă, colesterol, trigliceride, calcemia, LDH, proteine totale, fosfataza alcalină,
magneziemie, sideremie, examene biochimice ale lichidului pleural, examen sumar urină.
- teste rapide pentru: sifilis, HIV, atg HBs, atc anti HVC.
FARMACIE
Structura de personal:
- un farmacist
- 3 asistenti de farmacie.
S-a realizat contractarea medicamentelor necesare tratării patologiei din sfera respiratorie, dar si
medicamentele absolut necesare în situații de urgență, conform legislatiei in vigoare. S-a reușit
realizarea aprovizionării ritmice si suficiente, de medicamente si materiale sanitare, astfel incât
activitatea medicală să se desfașoare optim din acest punct de vedere.
COMPARTIMENT RADIOLOGIE - IMAGISTICĂ MEDICALĂ
Structura de personal :
- 2 asistenti radiologie - imagistică medicală.
Echipamente existente:
- aparat ELTEX 400
- sistem de radiologie digital cu arhivarea și
- masina developat
vizualizarea imaginilor RADSPEED MF digital
FPD.
Numar radigrafii efectuate în 2018 = 3230
COMPARTIMENT EXPLORĂRI FUNCŢIONALE
Structura de personal:
- un asistent medical.
Există contract de colaborare cu spitalul din Tg Jiu pentru efectuarea examenelor citologice.
Echipamentele specifice activităţii, existente la nivelul compartimentului sunt:
Spiroanalyzer ST 95
Spirolab, Numar spirometrii în spital 2018 = 1866
Numar spirometrii în ambulatoriu = 220
- Spirolab 3
EKG,
Numar examene EKG = 2186
- Electocardiograf MINDRAY 095
- Aparat pentru bronhofibroscopie digitala OLYMPUS EXERA CV 160. Numar fibrobronhoscopii =
25.
Compartimentul somnologie, investigarea polisomnografică evidenţiază cauzele de producere a
apneei in somn, fapt ce conduce la ameliorarea calitații vieții si prevenirea unor complicații
cardiovasculare si neurologice cu risc vital.
COMPARTIMENT DE PREVENIRE ŞI CONTROL AL INFECŢIILOR ASOCIATE ACTIVITĂȚII MEDICALE
Structura de personal
medic responsabil cu supravegherea și prevenirea infecțiilor asociate activității medicale
(Contract de prestări servicii cu medic epidemiolog).
- Medic responsabil cu politica de utilizare a antibioticelor.
asistent de igienă.
Există un control eficient al IAAM la nivelul spitalului, realizat prin respectarea normelor impuse de
legislația în vigoare si respectarea planului propriu de supraveghere si control al infecțiilor nosocomiale
si a programului de curățenie a unității:
- achiziționarea dezinfectantelor și produselor necesare asigurării curațeniei si dezinfecției la nivelul
unității.
- purtarea echipamentelor de protecție a personalului.
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- achiziționarea unei game diversificate de antibiotice care sa permită o antibioterapie țintită, în
scopul stopării dezvoltării germenilor responsabili producerii infecțiilor asociate activității medicale;
- achiziționarea de lămpi ultraviolete la nivelul secțiilor si ambulatoriului integrat al spitalului.
AMBULATORIU INTEGRAT - CAMERA DE GARDĂ
Numar total internari spital = 3021
Numar consultatii ambulatoriu 2018 = 776
Nr. Internari prin prin ambulatoriu 2018 = 383
Structura de personal
- 2 asistenti medicali
- un registrator medical.
Echipamentele specifice activităţii, existente la nivelul compartimentului sunt:
- spirometru – 1
- Analizor de gaze si electroliți = 1
- aspirator vacuum – 1
- Monitor funcții vitale și defibrilator
- negatoscop – 1
Midray = 1
- tensiometru – 1
- BIPAP ventilație noninvazivă PRISMA 30
- lampa UV
ST = 1
COMPARTIMENTUL DIETETICĂ
Structura de personal:
- Un asistent dietetică
Sunt elaborate meniuri diversificate care satisfac atât nevoile organoleptice cât si necesarul zilnic de calorii,
ținându-se seama de faptul că simptomatologia generată de afectiunile tratate (febra, frison, durere, dar și
de boala în sine), necesită o creștere a necesarului zilnic de calorii.
Regimurile impuse de patologie sunt codificate, iar asistentul de dietetică comunică permanent cu medicii și
totodată verifică gradul de satisfacție al pacienților.
COMPARTIMENTE ADMINISTRATIVE
Compartimentele administrative asigură funcţionarea în bune condiţii a spitalului şi au următoarea
structură :
RUNOS – 3 posturi
Financiar – contabilitate – 3 posturi
Aprovizionare, achizitii publice, contractare și transport – 5 posturi
Contencios și administrativ – 4 posturi
Tehnic, informatică, intretinere, PSI, și protecția muncii – 20 posturi
Pază – 5 posturi
Culte - 1 post
a) Resursele umane
Personalul medical actual este reprezentat de un număr de 12 medici, 59 asistenţi medicali, personal auxiliar
sanitar 36, alt personal medical cu studii superioare 3.
Tabel nr.1- Situatia personalului medical
Categorie
personal
Medici
Personal
mediu
sanitar
Personal
auxiliar
sanitar
Alt personal
medical cu

Nr post.
Norm.
2016
15

Nr post.
Ocup.
2016
13

% acop.
2016

Nr post.
Ocup.
2017
12

% acop.
2017

87%

Nr post.
Norm.
2017
15

66

Nr post.
Ocup.
2018
12

% acop.
2018

80%

Nr post.
Norm.
2018
15

57

86%

66

59

89%

66

60

91%

49

36

73%

49

36

73%

49

36

73%

4

3

75%

4

3

75%

4

3

75%

80%
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studii
superioare

Sursa: birou RUNOS, SPNFTV, date prelucrate

Tabel nr.2- Indicatori de structura a resurselor umane
Categorie
indicator

de

DENUMIRE INDICATOR
Proportia medicilor din totalul
personalului
Proportia personalului medical din
totalul personalului angajat al
spitalului
Proportia personalului medical cu
studii superioare din totalul
personalului medical

Valori medii
nationale

2016

2017

2018

7,11

7,74

7,69

7,69

52,42

50

53,14

53,14

16,71

35,21

32,89

32,89

Sursa: birou RUNOS, SPNFTV, date prelucrate
d) Resursele financiare
Bugetul Spitalului de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu

Tabel nr.3

-mii lei-

Indicator
Sold initial
Total venituri
Total cheltuieli
Sold final

Valoare realizata 01.01.2018 – 31.12.2018
971.55
18235.96
18134.98
1072.53

DISTIBUȚIA VENITURILOR DIN CONTRACTUL
CU CAS GORJ
27%

14%
PNEUMOLOGIE
TBC
59%

RECUPERARE

Sursa: birou Financiar-contabilitate, SPNFTV, date prelucrate
Bugetul, secţiunea de venituri, a Spitalului de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu, a fost structurat după
cum urmează:
 Sold initial 971.55 mii lei
 Total venituri: 18235.96 mii lei din care:
 Venituri proprii din închirieri în sumă de 80.68 mii lei
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Venituri din contractele încheiate cu Casa de Asigurări de Sănătate Gorj, în sumă de
10065.24 mii lei.
Venituri din contractele încheiate cu Direcţia de Sănătate Publică Gorj din sumele alocate
din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii, în sumă de 200.00 mii lei.
Venituri din contractele incheiate cu Directia de Sanatate Publica Gorj din sumele alocate
de la bugetul de stat 10,23 mii lei.
Venituri din prestari servicii si alte activitati 8.87 mii lei
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 6.30 mii lei
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru
acoperirea cresterilor salariale 7864.64 mii lei

Analiza contului de execuţie
Pe titluri de cheltuieli, ponderea cea mai mare în totalul cheltuielilor bugetare efectuate din bugetul
definitiv al anului 2018 este deţinută de cheltuielile de personal, cu o pondere de 81.99 %, urmate de
cheltuielile cu bunurile si serviciile cu o pondere de 17.99 %.
TITLUL I -cheltuieli de personal (10) în valoare de 14869.37 mii lei, structurat pe următoarele
elemente de cheltuieli :

salarii de baza (10.01.01) în valoare de 8645.68 mii lei, reprezentând 58.14 % din totalul
cheltuielilor de personal;

sporuri pentru condiţii de muncă (10.01.05) în sumă de 3995.15 mii lei, adică 26.87 % din
totalul cheltuielor de personal;

alte sporuri (10.01.06) în sumă de 849.77 mii lei, reprezentând 5.72% din totalul
cheltuielor de personal;

fond aferent plăţii cu ora (10.01.11) în sumă de 295.70 mii lei, reprezentând un procent de
1.99% din totalul cheltuielilor de personal;

indemnizatie de hrana ( 10.01.17 ) in suma de 397.19 mii lei, reprezentand 2.67 % din
totalul cheltuielilor de personal;

vaucere de vacanta (10.02.06 ) în suma de 202.58 mii lei, adică un procent de 1.36 % din
totalul cheltuielor de personal;

contribuţii (10.03) în suma de 483.31 mii lei, adică un procent de 3,25% din totalul plăţii
cheltuielilor de personal;
TITLUL II – Bunuri şi servicii (20) în valoare de 3217.12 mii lei, reprezentând un procent de 17.74 % din total
plăţi:

furnituri de birou (20.01.01) în sumă de 38.51 lei, adică un procent de 1.20 % din total plăţii
efectuate la titlul II;

materiale de curăţenie (20.01.02) în sumă de 48.88 lei, adică un procent de 1.52 % din
totalul plăţilor aferente bunurilor şi serviciilor;

încălzit, iluminat şi forţa motrica (20.01.03) în valoare de 503.16 lei, reprezentând un
procent de 15.64 % din total plăţilor aferente titlului II;

apă, canal, salubritate (20.01.04) în valoare de 221.32 lei, adică un procent de 6.88 % din
totalul bunurilor şi serviciilor;

carburanţi şi lubrifianţi (20.01.05) în sumă de 25.35 mii lei, adică un procent de 0.79 % din
total bunuri şi servicii;

piese de schimb (20.01.06) în sumă de 3.51 mii lei, adică un procent de 0,11 % din total
bunuri şi servicii;

poştă şi telecomunicaţii (20.01.08) în sumă de 24.62 mii lei , adică un procent de 0.77 %
din total plăţi titlul II;

alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare (20.01.30) în sumă de 1214.12 mii
lei, adică un procent de 37.74% din totalul cheltuielilor de la titlul II;

reparații curente(20.02) in suma de 0 mii lei adică un procent de 0% din totalul cheltuielilor
de la titlul II;
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medicamente şi materiale sanitare (20.04.01-20.04.04) în valoare de 726.07 mii lei, ceea
ce reprezintă 22.57% din totalul plăţilor de la titlul II;

bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01-20.05.30) în sumă de 344.42 mii lei
(mobilier medical, mobilier de birou, echipamente medicale si alte obiecte de inventar ),
adică un procent de 10.71 % din total plăţi titlul II;

deplasări, detaşări, transferări (20.06) în sumă de 8.86 mii lei, adică un procent de 0,27 %
din total cheltuieli de la titlul II;

pregătire profesională (20.13) în sumă de 17.63 lei, adică un procent de 0,54 % din total
cheltuieli de la titlul II;

alte cheltuieli (20.30.01-20.30.30) în valoare de 40.66 mii lei, reprezentand un procent de
1.26 % din total cheltuieli titlul II;
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI în suma de 70,38miilei, sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate
( 59.40 ), reprezinta un procent de 0.39 %, din totalul cheltuielilor;
TITLUL XVIII – Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în sumă de 21.89 mii lei
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent secțiunea de funcționare (85.01.01)
reprezentând un procent de - 0.12 % din totalul cheltuielilor.
Tabel nr.4 - Indicatorii economico financiari pe ultimii 3 ani
Categorie
indicator

de

C.
Indicatori
economicofinanciari

DENUMIRE INDICATOR

2016

2017

2018

Execuţia bugetară faţă de bugetul de
cheltuieli aprobat;

92,29%

94,14%

94,63%

80,04%

84,66%

81,99%

5,4%

3,9%

2,83%

Total: 239 lei
Secţia I:
239 lei
Secţia II:
239 lei
Secţia III: 239 lei

Total: 296,80 lei
Secţia I:
296,80 lei
Secţia II:
296,80 lei
Secţia III: 296,80
lei

Total: 353,46 lei
Secţia I:
353,46 lei
Secţia II:
353,46 lei
Secţia III: 353,46
lei

7,12%

30,36%

44,81

Procentul cheltuielilor de personal din
totalul cheltuielilor spitalului;
Procentul
cheltuielilor
cu
medicamentele
din
totalul
cheltuielilor spitalului;
Costul mediu pe zi de spitalizare, pe
fiecare secţie;

Procentul veniturilor proprii* din
totalul veniturilor spitalului

Sursa: birou Financiar-contabilitate, SPNFTV, date prelucrate
e) Activitatea clinică
Spitalul are ca teritoriu de deservire judetul Gorj (cu 92,4% din cazuri) şi celelalte judeţe (cu 7,6% din cazuri).
Tabel nr.5 - distributia geografica a activitatii spitalului
Județul de proveniență
GORJ
ALTE JUDETE
TOTAL

Nr.
cazuri %
internate 2018
2695
92,4%
220
7,6%
2915
100

Sursa: compartiment statistică medicală, SPNFTV, date prelucrate
Tabel nr.6 - distribuţia activităţii clinice pe tipuri de ingrijiri, de acuti sau cronici
TIP DE INGRIJIRE
Acuţi

PROCENT DIN TOTAL
CAZURI
39,00%
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Cronici

61,00%

Sursa: compartiment statistică medicală, SPNFTV, date prelucrate
Evoluția cazurilor externate în patologia respiratorie cronică
2000
1500
1000

149

320

434

600

836

981
RECUPERARE
TBC

500

1057 1018 1046 1061 947

867

0
2013 2014 2015 2016 2017 2018

Volumul activităţii in anul 2018 este 3010 de cazuri (aflați +intrați) - cu o medie lunară de 251 cazuri.
Durata medie de spitalizare are o valoare 17,07 zile (cu o medie lunară de 4275 zile).
Indicele de complexitate a cazurilor are o valoare medie de 0,9275.
Nr. Decese 2018 = 9
Externări 2018 = 2919
- pneumologie = 1141
- tuberculoză = 799
- recuperare medicală respiratorie = 979
Tabel nr.7 - Utilizarea serviciilor
Categorie
indicator

de

B. Indicatori de
utilizare
a
serviciilor

DENUMIRE INDICATOR

Valori medii
nationale

2016

2017

2017

Numar pacienti externati - total

Valoare
proprie

2679

2778

2919

20,20

19,20

18,18

17,07

292,00

227,65

230,77

227,02

80,00

62,37

63,22

62,2

Valori medii
nationale

2015

2016

2017

1,58

0,28

0,65

0,31

Valoare
proprie

0,16

0,15

0,6

Valoare
proprie

85,8

85,8

98,4

Valoare
proprie

0

0

0

Durata medie de spitalizare pe spital
Indice de utilizare a paturilor pe spital
(zile)
Rata de utilizare a paturilor pe spital
(%)

Sursa: compartiment statistică medicală, SPNFTV, date prelucrate
Tabel nr.8 - Calitatea serviciilor medicale
Categorie
indicator

de

D. Indicatori de
calitate

DENUMIRE INDICATOR
Rata mortalitatii intraspitalicesti pe
spital
Rata infectiilor asociate activității
medicale
Indice
de
concordanta
intre
diagnosticul
la
internare
si
diagnosticul la externare
Numar reclamatii / plangeri pacienti

Sursa: compartiment statistică medicală, SPNFTV, date prelucrate
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Îmbunatățirea activitatii medicale s-a realizat prin:
 Spitalul și–a desfășurat activitatea în conformitate cu cerințele impuse de acreditarea obținută
de spital în urma evaluării din perioada 06.10. 2014 – 10. 10. 2014.
 S-a îmbunătățit circuitul documentelor medicale.
 S-au imbunatatit conditiile hoteliere pentru pacienți: apă caldă zilnic la un program stabilit;
confort termic pentru pacienți în toate spațiile deservite: saloane, toalete, dușuri, sală de
mese, holuri.
 S-a realizat dimensionarea eficientă a numărului de paturi, astfel încât compartimentele
recuperare medicală respiratorie din cadrul spitalului să funcționeze cu maximă eficiență.
 S-a efectuat o creștere a numărului de consulturi interdisciplinare și o diversificare a serviciilor
contractate cu Spitalul Județean de Urgență Tg-Jiu și Spitalul Județean de Urgență Craiova.
 Creșterea adresabilității spre spital prin:
- permanente discuții și colaborare cu medicii pneumologi de la dispensarele TBC din teritoriu, cu medicii
de familie în vederea orientării pacienților cu afecțiuni respiratorii spre spitalul nostru, evident fiind faptul
că o afecțiune respiratorie este cel mai bine tratată de medicii pneumologi, dar și faptul că un diagnostic
precoce si un tratament adecvat ar scădea procentul pacientilor cu complicații si comorbidități și implicit ar
conduce la o spitalizare mai scurtă si economie de medicație;
- intensificarea publicității prin mass-media.
- actualizarea permanentă a site-ului asupra noutăților apărute în activitatea spitalului.
 Au fost efectuate o serie de cursuri de către medici și asistenți pentru actualizarea
cunoștințelor și realizarea unui act medical de calitate.
 S-a îmbunătățit modalitatea de raportare în sistem informatic.
 S-a reușit contractarea unui medic de recuperare medicală și s-au diversificat serviciile oferite
pacienților în cadrul acestui compartiment.
 S-a continuat colaborarea cu facultatea de Științe medicale și comportamentale din cadrul
UCB Tg-Jiu.
Propuneri de îmbunătățire a activității medicale pentru anul 2018:
 Menținerea condițiilor de desfășurare a activității medicale conform indicațiilor membrilor
comisiei de evaluare a spitalului și urmărirea cu implementarea noilor indicatori impuși de
Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate.
 Amenajarea Ambulatoriului integrat, Camera de gardă, Somnologie, Explorări funcționale,
Vestiar pentru personal.
 Reparații curente interioare: lucrări de reparații pereți și tavane, zugrăveli lavabile, montare
faianță în dreptul chiuvetelor din saloane, săli de tratament și cabinete medicale. Montare
tapet lavabil antistatic și antibacteriologic la nivelul saloanelor, cabinetelor medicale, holuri,
săli de tratament, încăperi tehnice, oficii și săli de mese, laborator explorări funcționale și
radiologie. Montarea pardoselilor antistatice și antibacteriologice pe suprafața podelelor din
saloane, cabinete medicale, holuri, săli de tratament, încăperi tehnice, oficii și săli de mese,
laborator explorări funcționale și radiologie. Montare mână curentă protecție pereți saloane,
holuri, cabinete medicale, săli de tratament, săli de mese, laborator explorări funcționale și
radiologie. Recompartimentare saloane astfel încât să se asigure câte un grup sanitar la două
saloane.
 Instalarea unui ascensor alimente în spațiul existent pentru această destinație.
 Diversificarea serviciilor medicale si creșterea gradului de satisfacție al pacientilor.
 Realizarea unui contract echilibrat tuberculoză - pneumologie – recuperare medicală
respiratorie și redimensionarea numărului de paturi conform noilor cerințe ale patologiei ce
se adresează spitalului.
 Acreditarea Laboratorului de analize medicale conform SR ISO 15189/2014 și inființarea unui
compartiment de microbiologie.
 Angajare de personal medical conform normativelor în vigoare, astfel încât să fie satisfăcute
cerințele impuse de acreditare pentru asigurarea unor servicii de calitate.
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Achiziționarea de aparatură performantă conform planului anual de achiziții, la nivelul
tuturor compartimentelor:
- Echipament detecție rapidă a micobacteriilor.
- Centrifuga de laborator
- Agitator orbital cu timer și platform largă pentru containere de diferite tipuri
- Ecograf multidisciplinar
 Participarea personalului la cursuri de perfecționare, simpozioane, conferințe de specialitate
etc.
 Ținând cont de perioada lungă de spitalizare, asigurarea posibilităților de agrement a
pacienților, prin amenajarea spațiilor de recreere și terapie ocupațională inclusiv
continuarea amenajării curții spitalului.
 Promovarea imaginii spitalului în vederea creşterii numărului de pacienţi şi a încrederii
acestora în serviciile oferite: participări la simpozioane și derularea în continuare a
Simpozionului Patologia respiratorie în practica medicală curentă; continuarea colaborării
cu UMF Craiova, Universitatea Constantin Brâncuși din Tg- Jiu.
Activitatea economică şi administrativă
Spitalul de Pneumoftiziologie asigură prin aparatul funcţional propriu activităţile de resurse umane, tehnic,
financiar- contabile, de contencios şi administrative.
Serviciul Resurse Umane, Normare, Organizare, Salarizare, Secretariat și MCSM este subordonat
managerului, în anul 2018 functionând cu un număr de 3 posturi;
În cadrul Compartimentului Resurse Umane, Normare, Organizare, Salarizare principalul obiect de activitate
a fost aplicarea legislaţiei în domeniul managementului resurselor umane privind angajarea, evaluarea,
perfecţionarea profesională a resurselor umane din cadrul unităţii, stabilirea drepturilor salariale aferente
concretizate prin următoarele activităţi:
- Asigurarea întocmirii documentaţiilor privind modificarea/actualizarea organigramei spitalului, a
numărului de posturi, a regulamentului de organizare şi funcţionare, a statului de funcţiuni;
- Efectuarea lucrărilor privind încheierea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului
individual de muncă precum şi acordarea tuturor drepturilor prevăzute de legislaţia muncii;
- Urmărirea întocmirii şi actualizarii de către conducătorii de compartimente a fişelor de post şi asigură
gestionarea lor conform prevederilor legale;
- Gestionarea procesului de realizare a evaluării şi întocmirea fişelor de evaluare a performanţelor
profesionale individuale;
- Stabilrea şi actualizarea conform reglementărilor legale, salariile de încadrare şi celelalte drepturi
salariale pentru personalul din cadrul unităţii;
- Asigurarea introducerii în baza de date a informaţiilor referitoare la personal şi actualizează baza cu
datele noilor angajaţi;
- Asigurarae gestiunarii dosarelor personale şi a registrului de evidenţă a salariaţilor;
- Operarea în registrul de evidenţă toate modificările privind funcţia, salariul şi alte sporuri salariale
pe baza contractelor de muncă şi a actelor adiţionale ;
- Întocmirea şi actualizarea in Registrul electronic de evidenţă a salariaţilor (REVISAL);
- Asigurarea secretariatului comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor vacante şi întocmeşte
lucrările privind încadrarea în muncă a candidaţilor declaraţi admişi pe baza proceselor verbale ale
comisiilor, în conformitate cu prevederile legale;
- Calcularea vechimii în specialitate şi vechimea în muncă la încadrare;
- Executarea lucrările de normare a personalului aplicând criteriile de normare din normativele în
vigoare;
- Fundamentarea fondului de salarii necesar personalului din unitate în vederea întocmirii proiectului
de Buget de Venituri şi Cheltuieli;
- Stabilrea salariilor de bază ale personalului contractual ca urmare a evaluării anuale;
- Întocmirea şi transmiterea situaţiilor periodice solicitate de DSP, CJAS, Direcţia Judeţeană de Finanţe,
Direcţia Judeţeană de Statistică, etc;

185

Consiliul Județean Gorj

Raportul Președintelui 2018

Asigurarea planificarii concediilor de odihnă ale salariaţilor ;
Ţinerea evidenţei programărilor şi efectuării concediilor de odihnă ale angajaţilor;
Întocmirea formalităţiilor în vederea acordării de concedii cu/fără plată şi ţine evidenţa acestora;
Eliberarea la cerere de adeverinţe privind calitatea de salariat care atestă vechimea în muncă sau
drepturile salariale;
- Întocmirea a orice alte lucrări prevăzute de Codul Muncii;
- Executarae la termenul precizat, orice altă lucrare repartizată de către conducerea unităţii privind
problemele specifice biroului RUNOS;
Principalele documente întocmite de Compartimentul R.U..O.N.S. au fost:
- Evidenţa planificării concediilor de odihnă;
- Întocmirea statul de funcţii conform normativului de personal şi a numărului de posturi aprobat de
conducere;
- Participarea la întocmirea R.O.I. si R.O.F. , ştate de plată, asigurări sociale, concedii de odihnă, etc.;
- Intocmirea foilor colective de prezenţă şi grafice de lucru ale personalului din subordine;
- Adeverinţe privind încadrarea în muncă;
- Decizii privind executarea, modificarea sau încetarea contractului de muncă;
- Contracte de muncă şi acte adiţionale;
- Registrul de evidenţă electronică a deciziilor;
- Note lichidare;
- Dosare participare la concurs;
- Registru procese verbale ale comisiei de încadrare şi promovare;
- Dosare detaşare medici;
- Tabel centralizator cuprinzând totalul drepturilor de salarizare pe activităţi şi structuri de personal;
- Dări de seamă statistice.
În anul 2018 nu au fost înregistrate incidente sau abateri disciplinare în cadrul activității acestui birou
activitatea desfășurându –se conform legislației în vigoare.
-

Activitate de Secretariat
A fost asigurată o bună comunicare cu toate departamentele spitalului și transmise corect și în timp util
informațiile.
Biroul Tehnic, Informatică, Întreţinere, Psi, Protecţia Muncii Şi a Mediului.
Centrala Termică are un număr de 4 angajați calificați în meseria de fochist, autorizați ISCIR SI și are
ca principal obiect de activitate asigurarea unității cu apă caldă menajeră și agent termic. Apa caldă menajeră
se produce prin utilizarea cazanelor cât și prin utilizarea bateriilor de panouri solare.
În perioada septembrie-aprilie, activitatea s-a desfășurat în program de de 24 ore iar in perioada mai- august
activitatea s-a desfășurat în program de 12 ore asigurandu-se astfel efectuarea concediilor de odihnă.
Compartiment Protecția Muncii, Protecția Mediului, P.S.I.
 s-au efectuat toate controalele medicale periodice cu toți angajații ;
 s-a asigurat instruirea periodica in domeniul protectiei muncii si P.S.I.;
 s-au efectuat simulari impotriva incendiilor cu toti angajatii din unitate ;
 s-au impartit brosuri de informare împotriva accidentelor, incendiilor și împotriva
calamitățiilor la angajații din unitate și pacienți ;
 s-au întocmit toate documentațiile pentru autorizațiile de la: Apele Române; Protecția
Mediului; Protecția Muncii ; Inspectoratul Pentru Situații de Urgență;
 s-a intocmit Planul la Dezastre, Planul de evacuare pentru situatii de urgenta;
 s-au întocmit și asigurat necesarele de scule, materiale și servicii.
 s-au întocmit referate de achiziții materiale și echipamente pentru buna desfașurare a
unității ;
 s-a întocmit Planul de Intervenție pe unitate ;
 s-au achiziționat Stingătoare și Furtune P.S.I ;
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Întretinere, Spatii verzi si Centrala termică
 s-a asigurat non–stop buna desfasurare a echipamentelor și instalațiilor din unitate;
 s-au întreținut toate spațiile verzi din incinta unității ;
 bazinele de apa PSI ;
 s-au intreținut toate clădirile din incinta unității: bloc salariați, bloc asistenți și vila medici;
 s-a ierbicidat în zonele din curtea unității;
 s-a defrișat o suprafață de aproximativ 2,5 ha;
 s-a întreținut curățenia în unitatea sanitară;
 s-a asigurat necesarul de combustibil pentru buna desfașuare a generatoarele electrice în
caz de defecțiuni la sistemul național de energie electrică;
 s-au plantat 250 de arbusti de molid în fața unității medicale;
 s-a asigurat întreținerea instalațiilor din cadrul centralei termice pentru prepararea si
furnizarea agentului termic;
 s-a efectuat autorizarea CNCIR a personalului din cadrul Centralei termice;
 s-a efectuat mentenanța lunară a ascensorului de persoane aflat în dotarea unitătți sanitare;
Inventar Moale ,
 s-a asigurat primirea si predarea lenjeriei in bune condiitii ;
 s-au intretinut spatiile de depozitare si livrare a lenjerii din unitate ;
Biroul Aprovizionare, Achiziţii publice, Contractare, Transport.
În baza bugetului propriu aprobat şi a Planului anual al achiziţiilor publice, în cursul anului 2018, Spitalul de
Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu, localitatea Runcu, judetul Gorj, în calitate de autoritate contractantă
a achiziţionat produse (materiale sanitare, medicamente, reactivi de laborator, furniture de birou , materiale
de curatenie, dezinfectanti, materiale de intretinere si reparatii, obiecte de inventar, echipamente medicale,
combustibil, piese auto) şi servicii, ponderea cea mai mare deţinând-o achiziţiile publice de medicamente.
Programul anual al achiziţiilor publice pentru anul 2018 a cuprins totalitatea acţiunilor de atribuire a
contractelor de achizitie publica de care a avut nevoie Spitalul de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu
pentru a-si desfasura in bune conditii activitatea zilnica in vederea furnizarii de servicii medicale de calitate.
La elaborarea programului anual al achiziţiilor publice s-au avut în vedere:
 nevoile unitătii în vederea îndeplinirii obiectivelor propuse;
 prioritatea în achizitie;
 fondurile alocate in vederea acoperirii respectivelor nevoi;
Pe titluri de cheltuieli “ bunurile şi serviciile “ au avut o pondere foarte mare în totalul cheltuielilor
bugetare efectuate din bugetul definitiv al anului 2018 şi au fost în valoare de 3217.12 mii lei:

furnituri de birou în sumă de 38509 lei;

materiale de curăţenie în sumă de 48883 lei;

încălzit, iluminat şi forţa motrica în sumă de 503164 lei;

apă, canal, salubritate în sumă de 221320 lei;

carburanţi şi lubrifianţi în sumă de 25353 lei;

piese de schimb în sumă de 3511 lei;

poştă şi telecomunicaţii în sumă de 24618 lei;

alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare în sumă de 1214120 lei;

reparatii curente in suma de 0 lei;

medicamente si materiale sanitare în sumă de 726069. lei;

bunuri de natura obiectelor de inventar în sumă de 344420 lei;

alte cheltuieli în sumă de 67149 lei;
Procedurile aplicate in anul 2018 pentru atribuirea contractelor de achiziţii publice peste pragul prevazut la
art. 19, din Legea nr. 98/2016 ( valoarea estimata fara TVA, a contractului de achizitie publica egala sau mai
mare decat echivalentul in lei a pragurilor: 648288 lei/contract de furnizare, 648288 lei/contract de
servicii, 24977096 lei/contract de lucrari ) au fost:
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procedura simplificata on-line intr-o singura etapa, pentru achizitia de medicamente – valoare
atribuita 229617.72 lei;
 procedura simplificata on-line intr-o singura etapa pentru furnizarea de gaze naturale – anulata (
ofertele depuse au depasit valoarea estimata – 107926,00 lei calculata la pretul la care se furnizau
gazelle natural la acea data ).
Pentru achiziţiile a căror valoare cumulată, pe fiecare CPV - categorie de produse/ servicii s-a încadrat în
limita a pana la 135.060 lei, respectiv lucrări, în cazul în care valoarea estimată a achiziției, fără TVA, este mai
mică decât 450.200 lei , achizitionarea s-a efectuat prin “cumpărarea directă”.
Pentru achiziţiile a căror valoare cumulată, pe fiecare CPV - categorie de produse/ servicii s-a încadrat în
limita de pana la 135.060 lei fără TVA inclus/ an bugetar, respectiv lucrări, în cazul în care valoarea estimată
a achiziției, fără TVA, este mai mică decât 450.200 lei , achizitionarea s-a efectuat prin “cumpărarea directă”
si a cuprins achizitiile de: furnituri de birou, materiale de curatenie, materiale sanitare, reactivi si
consumabile de laborator, piese auto, carburanti si lubrefianti, incalzit si iluminat, apa, canal salubrizare,
posta si telecomunicatii, bunuri de natura obiectelor de inventar, reparatii curente, prestari servicii si alte
cheltuieli.
Biroul Contencios și Administrativ
Biroul contencios, administrativ si paza se află în subordinea directă a managerului. În anul 2018 acesta a
funcţionat cu un număr de 4 salariaţi.
Personalul biroului contencios, administrativ răspunde pentru executarea sarcinilor de serviciu încredinţate,
potrivit fişei postului. Fişa postului şefului de Birou se aprobă de manager, iar cele ale personalului biroului
de către şeful acestuia. Seful biroului evalueaza anual activitatea subordonatilor.
În cadrul biroului se desfăşoară următoarele activităţi:
1. ACTIVITATE DE CONTENCIOS
Consilierul juridic a acordat asistenţă şi consultanţă juridică de specialitate, a reprezentat interesele unitatii
în cazul litigiilor.
Activităţi desfăşurate în cadrul compartimentului contencios în anul 2018.
Activităţi cu caracter permanent :
-Reprezentarea la instanţele de judecată în litigii care îşi au izvorul de drept în materia legislaţiei muncii,
drepturi şi obligaţii ale furnizorilor de servicii medicale şi/sau ale persoanelor fizice şi juridice
- litigii privind încheierea, modificarea, derularea si încetarea contractelor încheiate unitate cu furnizorii de
servicii medicale si farmaceutice;
- litigii de munca;
- plangere contraventionala impotriva procesului verbal al ITM Gorj;
- alte cauze care se află pe rolul instanţelor privind contestaţii la executare;
- cauze care au ca obiect pretenţii, obligaţia de a face.
În aceste procese principala sarcină şi activitate a consilierului juridic a fost aceea de a formula acte
procesuale necesare dezlegării pricinii. În acest sens, consilierul juridic a studiat cauzele în care a reprezentat
instituţia, a redactat, după caz, cereri de chemare în judecată, întâmpinări, note, concluzii scrise, cereri de
exercitare a căilor de atac în termenele legale.
-obligaţii de plată ca urmare a Hotărârilor judecătoreşti definitive investite cu formule executorii
- a acordat asistenta de specialitate in vederea redactarii contractelor, a verificat şi vizat contractele şi actele
adiţionale privind furnizarea de servicii medicale încheiate între unitate şi furnizorii de servicii medicale şi
farmaceutice, precum şi celorlalte documente in care unitatea a fost parte contractantă;
-a acordat viza de legalitate pentru deciziile emise de manager şi dispoziţii emise de biroul RUONS.
În activitatea practică sa constat foarte dese modificări şi completări ale legislaţiei care guvernează sistemul
de sănătate sau care au impact asupra acestuia. În perioada analizată, consilierul juridic a răspuns în termen
la solicitările petenţilor, au formulat răspunsuri la actele de procedură emise de instanţe în vederea
soluţionării litigiilor.
Compartimentul juridic indeplineste si alte atributii stabilite de catre conducerea unitatii
Aceste activităţi presupun îndeplinirea următoarelor obligaţii:
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Asigură asistenţa juridică de specialitate managerului si compartimentelor aparatului propriu de
lucru, în vederea luării deciziilor.
 Avizează legalitatea hotărârilor Comitetului Director.
 Analizează proiectele de decizii înaintate şi face eventuale observaţii cu privire la conţinutul acestora
pentru încadrarea în normele legale; avizează deciziile managerului după verificarea acestora.
 Avizează, la cererea managerului, asupra legalităţii măsurilor ce urmează a fi luate de acesta în
desfăşurarea activităţii unitatii.
 Avizează legalitatea contractelor care se încheie între unitate şi alte persoane fizice sau juridice;
avizează orice alt act juridic ce poate angaja răspunderea patrimonială a unitatii.
 Avizează asupra angajării, derulării şi încetării contractelor de muncă, pentru personalul unitatii.
 Asigură asistenţa de specialitate cu prilejul rezolvării neînţelegerilor precontractuale sau litigiilor
post contractuale.
 Asigură asistenţă juridică în rezolvarea de către compartimentele de specialitate a memoriilor,
cererilor, referatelor şi propunerilor formulate de acestea.
 Asigură soluţionarea reclamaţiilor formulate în temeiul reglementărilor privind liberul acces la
informaţiile de interes public.
 Întocmeşte puncte de vedere cu privire la problemele de drept ce se ivesc în activitatea de aplicare
a actelor normative.
 Reprezintă şi apără interesele unitatii în raporturile cu autorităţile publice, instituţiile de orice
natură, precum şi în relaţiile cu orice persoană juridică sau fizică, română sau străină în condiţiile
legii si ale ROF .
Propuneri de îmbunătăţire a activităţii:
 Participarea consilierului juridic la cursuri de perfecţionare, comunicări, simpozioane etc.
Avizarea proiectelor de contracte şi a altor lucrări cu caracter juridic care angajează patrimonial unitatea,
reprezentarea şi apărarea intereselor unitatii în faţa instanţelor de judecată, organelor cu atribuţii
jurisdicţionale precum şi a entităţilor administrative.
În exercitarea atribuţiilor sale, consilierul juridic este obligat să păstreze secretul profesional, cu
excepţia cazurilor prevăzute de lege, să manifeste onestitate, probitate profesională, corectitudine şi
confidenţialitate, iar pentru avizul de legalitate şi în exercitarea atribuţiilor sale are independenţa opiniei,
bazată numai pe lege.
2. ACTIVITATEA DE AVIZARE SUB ASPECTUL LEGALITATII A ACTELOR JURIDICE
• De vizare si semnare acte cu caracter juridic
- vizare pentru legalitate contracte de achizitii bunuri si servicii, contracte de finantare, contracte de
sponsorizare si donatie, contracte privind utilitatile, protocoale;
- vizare pentru legalitate dispozitii emise de catre managerul unitatii;
- vizare pentru legalitate contracte individuale de munca si acte aditionale la contractele individuale de
munca;
- vizare pentru legalitate contracte acordare servicii beneficiari ;
3. ACTIVITATEA DE SOLUTIONARE A SESIZARILOR SI ADRESELOR
• Raspuns la petitii adresate unitatii si raspuns sau punere in executare a popririlor infiintate de executorii
judecatoresti sau instantele de judecata;
4. ACTIVITATEA DE INTOCMIRE A PUNCTELOR DE VEDERE
De cele mai multe ori, consilierul juridic trebuie să formuleze puncte de vedere pentru aplicarea prevederilor
legale, fără a exista un punct de vedere unitar aplicabil pe întregul sistem, ceea ce poate conduce la
divergenţe de opinii.
5. ACTIVITATE DE INFORMARE LEGISLATIVA
- Acorda asistenta juridica compartimentelor, precum si salariatilor;
- Comunica si prelucreaza actele normative nou aparute sefii de compartimente;
- Furnizeaza publicului relatiile cerute respectand secretul profesional;
- Indosariaza , numeroteaza si preda anual documente conform prevederilor legale la arhiva ;
- Formuleaza raspunsuri la adresele , petitiile si sesizarile autoritatilor si institutiilor publice, precum si ale
persoanelor fizice;
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6. ACTIVITATE ADMINISTRATIVĂ ȘI DE CURĂȚENIE
Igrijitoarea din cadrul biroului a efectuat cu responsabilitate lucrările prevăzute în fișa postului, în
plus a participat la organizarea arhivei la nivelul unității, a efectuat curățenia în pavilionul administrativ și în
alte locații – au fost efectuate lucrări de construcție, reabilitare, igenizare – conform sarcinilor trasate.
7. ACTIVITATE DE ARHIVARE
Având în vedere faptul că acest birou a fost înființat în urmă cu aproximativ doi ani, eforturile în
vederea organizării arhivei la nivelul unității au fost deosebite. A fost parcursă faza de triere a documentelor
supuse arhivării, spațiul destinat arhivei a fost amenajat, igienizat, vopsit, refăcut parchet și lăcuit, a fost
întocmită și avizată documentația specifică, fiind în procedură de avizare și distrugere a documentației care
a depășit termenul de păstrare în arhivă.
- S-au furnizat relațiile cerute respectând secretul profesional;
- S-au îndosariat , numerotat și predat anual documente conform prevederilor legale la arhivă;
- S-au formulat răspunsuri la adresele, petițiile și sesizările autorităților și instituțiilor publice, precum și ale
persoanelor fizice.
8. CONTROL MANAGERIAL INTERN
In calitate de responsabil cu supravegherea și implementarea controlului managerial intern, am urmărit
îndeplinirea obiectivelor generale ale Programului de dezvoltare a sistemului de control managerial din
cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” astfel:
- Intensificarea activităţilor de monitorizare în control desfăşurate la nivelul fiecărei structuri, în scopul
eliminării riscurilor existente şi utilizării cu eficienţă a resurselor alocate.
- Dezvoltarea activităţilor de prevenire şi control pentru protejarea resurselor alocate împotriva pierderilor
datorate risipei, abuzului, erorilor sau fraudelor.
- Imbunătăţirea comunicării între structurile spitalului, în scopul asigurării circulaţiei informaţiilor operativ,
fără distorsiuni, astfel încât acestea să poată fi valorificate eficient în activitatea de prevenire şi control
intern.
- Proiectarea, la nivelul fiecărei structuri, a standardelor de performanţă pentru fiecare activitate, în scopul
utilizării acestora şi la realizarea analizelor pe baza de criterii obiective, privind valorificarea resurselor
alocate.
Controlul intern la nivelul Spitalului de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” a avut drept obiective:
 realizarea atributiilor la nivelul fiecarei structuri in mod economic, eficace si eficient;
 protejarea fondurilor publice;
 respectarea legilor, normelor, standardelor si reglementarilor in vigoare;
 dezvoltarea unor sisteme de colectare, stocare, actualizare si difuzare a datelor si informatiilor financiare
si de conducere.
Prin mijloacele de control intern aplicate, managerul unităţii a constat abaterile de la indeplinirea
obiectivelor, cauzele care le-au determinat şi masurile ce se impuneau pentru inlaturarea acestora si
indeplinirea obiectivelor.
Etapele controlului intern au fost urmatoarele:
 Constatarea neregularităților existente la nivelul fiecărei structuri din cadrul Controlul intern la
nivelul Spitalului de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu”, neregularități care faceau imposibilă
atingerea obiectivelor propuse;
 Identificarea cauzelor care au determinat abaterile constatate;
 Dispunerea de măsuri care sa duca la îndeplinirea obiectivelor într-un mod economic, eficace și
eficient.
Urmare a unei misiuni de auditare efectuată de Consiliul Judetean Gorj, unitatea a primit felicitări și a fost
evidentiata, recomandata drept exemplu, pentru modul de implementare a Controlului Managerial Intern.
9.IMPLEMENTAREA SI SUPRAVEGEREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITATII
In calitate de responsabil cu managementul calitătii în cadrul SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE „TUDOR
VLADIMIRESCU” RUNCU am elaborat și tinut la zi manualul calității, care se aplică pentru domeniul principal
de activitate al firmei. Manualul descrie organizarea și responsabilitățile referitoare la SMC implementat,
domeniul de aplicare, politica privind calitatea, face referiri la procesele SMC și la interacțiunea acestora
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precum și la procedurile stabilite pentru planificarea, desfășurarea controlul și îmbunătățirea permanentă a
acestor procese.
Procedurile descrise în acest manual, procedurile de sistem, procedurile de lucru si instrucțiunile de lucru
asociate, constituie practici obligatorii pentru întregul personal.
RMC are responsabilitatea elaborarii si reviziei MC. Verificarea si aprobarea MC intra în responsabilitatea
Managerului care, prin angajamentul asumat, raspunde de realizarea obiectivelor politicii în domeniul
calitatii.
Manualul Calității a fost revizuit ori de câte ori a fost necesar pentru a asigura conformitatea lui cu evoluția
SMC implementat. Revizia MC este determinată de:
• Revizuirea standardului de referinta;
• Rezultatele analizei efectuata de management;
• Aparitia unor modificari functionale si organizatorice;
• Rezultatul auditului efectuat de organismul de certificare.
Pentru mentinerea sub control a MC, acesta prezinta urmatoarele elemente de control:
- identificare prin cod;
- identificarea editiei si reviziei în vigoare;
- data intrarii în vigoare;
- numele, prenumele si semnatura persoanelor care l-au elaborat, verificat si aprobat;
- nr. copie difuzata controlat.
În exteriorul organizației MC poate fi difuzat numai cu aprobarea Managerului, cu precizarea că este un
exemplar necontrolat. Excepție face organismul de certificare căruia i se distribuie un exemplar controlat.
Arhivarea MC este asigurată de catre RMC care pastrează exemplarele 3 ani de la data ieșirii din uz.
Anual au fost realizate misiuni de audit de către organismul de certificare, concluziile fiinde foarte bune.
10. ACTIVITATE DE ADMINISTRARE PATRIMONIU, MAGAZIE, RECEPȚIE ȘI DISTRIBUȚIE MIJLOACE FIXE ȘI
OBIECTE DE INVENTAR
La nivelul biroului, economistul efectuează cu profesionalism recepția pentru bunurile achiziționate
de unitate, eliberează mijloacele fixe, obiectele de inventar și materialele necesare bunei functionări a
tuturor compartimentelor din unitate.
- Șeful biroului a participat în calitate de membru al comisiei centrale de inventariere și casare a bunurilor
din patrimoniul unității, la efectuarea inventarierii anuale la nivelul unității.
Compartiment Pază
ACTIVITATE DE PAZĂ ȘI PROTECTIE
Personalul din compartimentul pază, cu seriozitate și profesionalism a asigurat paza obiectivului încredințat
sau a postului în care a fost repartizat, paza materialelor, bunurilor și valorilor aflate în raza postului sau față
de intenții ce au avut ca scop prejudicierea morală sau materială a unității.
Au raportat șefului biroului si managerului unității aspectele negative menite să împiedice buna desfășurare
a serviciului.
Au menținut în permanență legătura prin mijloacelor de comunicare (Radio, Telefonic) cu șeful biroului și
colegii raportand imediat situatiile ivite in postul incredintat.
Au efectuat controale asupra persoanele suspecte sau pe cele care aveau vadită intenția să aducă prejudicii
materiale societății, au asigurat menținerea climatului de siguranță și integrității persoanelor și bunurilor
aflate
in
raza
postului.
Au efectuat lucrări de menținere a curățeniei în postul de pază, perimetrul ce a fost repartizat prin fișa
postului și in curtea unității atunci când acest lucru a fost solicitat.
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DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI GORJ

În cursul anului 2018, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj, şi-a desfăşurat activitatea
în conformitate cu prevederile strategiilor naţionale în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei drepturilor copilului şi a
„Strategiei judeţene în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului pentru perioada 2014-2020 a Planului
operaţional pentru implementarea Strategiei judeţene de dezvoltare a serviciilor sociale a judeţului Gorj pentru
perioada 2014-2020, aprobate de către Consiliul Judeţean Gorj prin Hotărârea nr. 106 din 29.08.2014, Planului de
dezvoltare şi diversificare a serviciilor sociale pe anul 2018, precum şi pentru implementarea Strategiei naţionale pentru
protecţia şi promovarea drepturilor copilului 2014-2020.
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj realizează şi asigură la nivel judeţean aplicarea
măsurilor, politicilor şi strategiilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure,
persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror alte persoane aflate la nevoie, activităţile derulate
în acest sens putând fi structurate pe trei componente:
I.
Componenta: Protecţia şi promovarea drepturilor copilului;
II.
Componenta: Protecţia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor adulte cu handicap;
III.
Componenta: Activităţi de ordin administrativ, financiar, logistică şi control.
Activităţile desfăşurate în vederea furnizării de servicii sociale, se realizează în baza licenţelor de funcţionare şi a
Certificatului de Acreditare cu seria AF nr. 000816/25.04.2014 emis de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi
Persoanelor Vârstnice prin care Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj este acreditată pe
perioadă nedeterminată, în conformitate cu Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor
sociale, cu modificările ulterioare.
La finele anului 2017 erau licenţiate la nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj
un număr de 24 servicii sociale. În cursul anului 2018 s-au obţinut 10 licenţe de funcţionare pentru servicii sociale din
cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj şi s–au făcut demersurile pentru un număr de
4 servicii sociale, pentru care se aşteaptă licenţierea în perioada imediat următoare, astfel după obţinerea licenţei de
funcţionare şi a acestor servicii, la nivelul D.G.A.S.P.C. Gorj toate serviciile vor fi licenţiate.
În cursul anului 2018. D.G.A.S.P.C. Gorj, a achiziţionat şi licenţiat o casă în municipiul Tg-Jiu, cu o capacitate de 12
locuri, în ea înfiinţându-se serviciul social “Casa de tip familial pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinţii
săi Petreşti”, din cadrul Complexul de servicii comunitare pentru copilul în dificultate Tg–Jiu. De acest serviciu social
beneficiază un număr de 12 copii aflaţi cu măsura de protecţie specială: plasament.
I. Componenta: Protecţia şi promovarea drepturilor copilului
Conform „Strategiei judeţene în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului pentru perioada 2014-2020”
şi a Planului operaţional pentru implementarea acesteia, în perioada raportată respectiv în cursul anului 2018 au fost
efectuate în principal următoarele activităţi:
- continuarea descentralizării serviciilor;
- integrarea socială a copiilor şi tinerilor instituţionalizaţi;
- creşterea responsabilităţii comunităţilor locale în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului;
- integrarea socială a copiilor cu dizabilităţi;
- specializarea personalului;
- dezvoltarea serviciilor destinate prevenirii şi combaterii abuzului şi exploatării copilului;
- promovarea parteneriatelor;
-creşterea calităţii vieţii copilului în mediile defavorizate şi respectarea standardelor minime de calitate în toate
serviciile speciale acordate copilului în dificultate;
-reducerea numărului de copii plasaţi în instituţii publice sau private prin reintegrarea lor în familia naturală şi
sprijinirea familiei extinse ca alternativă.
Acţiunile desfăşurate în perioada raportată au urmărit implementarea măsurilor din Planul operaţional în
vederea atingerii obiectivelor propuse şi au constat în:
I.1. Furnizarea serviciilor de prevenire a abandonului şi separării copilului de părinţii săi prin centrele maternale,
serviciile de monitorizare a femeii gravide şi centrele de zi existente la nivelul D.G.A.S.P.C. Gorj.
- 2 centre maternale – unul în Tg-Jiu și unul în Tg-Carbuneşti (în cadrul unor complexe de servicii) unde au
beneficiat de protecţie un număr total de 27 copii şi 25 mame.
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- 5 centre de zi – 2 în Tg-Jiu, unul în Tg-Carbuneşti şi două în Novaci (toate în cadrul unor complexe de servicii), în
care au beneficiat de servicii un număr total de 93 de copii aflaţi în familii care nu le pot asigura prin resurse proprii
condiţii corespunzătoare de îngrijire şi educare;
- 1 serviciu de monitorizare, asistenţă şi sprijin a femeii gravide predispusă să îşi abandoneze copilul, prin care sau derulat activităţi de consiliere, educaţie parentală, planning familial, sănătatea reproducerii şi sprijin pentru 13
gravide, aflate în situaţie de risc de abandon.
- 2 centre de primire în regim de urgenţă, unul la Tg-Jiu în cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru
Copilul în Dificultate Tg-Jiu, unul la Tg-Carbuneşti în cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru Copilul în
Dificultate Tg-Carbuneşti, au beneficiat de protecţie un număr 37 copii;
- 1 centru de violenţă domestică în cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru Copilul în Dificultate Tg-Jiu
unde au beneficiat de protecţie un număr total de 5 mame şi 12 copii.
Conform H.G. nr. 323/2007 pentru aprobarea Planului naţional privind prevenirea abandonului copilului de către
familie, Biroul de management de caz pentru copilul aflat în servicii de tip rezidenţial, prin persoane desemnate a realizat
evidenţa copiilor părăsiţi în unităţile sanitare, în special la cele cu specialitatea obstetrică-ginecologie şi alte unităţi
sanitare care oferă servicii medicale pentru copii, a copiilor pentru care nu s-a stabilit identitatea, a gravidelor în situaţie
de risc social, a cazurilor cu risc social/de abandon, precum şi a activităţii de monitorizare a cazurilor de copii care au fost
supuşi riscului de a fi părăsiti în unităţile sanitare, dar s-au reîntors în familie.
De asemenea părinţii/membrii familiei lărgite a copiilor supuşi riscului de a fi părăsiţi în unităţi sanitare, dar şi a
acelora care s-au reîntors în familie au fost consiliaţi privind responsabilitatea familiei şi dreptul copilului de a fi îngrijit,
crescut şi educat în familia sa, au fost informaţi cu privire la serviciile şi prestaţiile de asistenţă socială, măsurile de
protecţie specială precum şi serviciile oferite în Centrul maternal, cuplului mamă-copil. Pentru toate cazurile au fost
sesizate serviciile publice de asistenţă socială aflate pe raza de domiciliu a mamei/părinţilor/familiei lărgite în vederea
monitorizării situaţiei cuplului mamă-copil.
Conform situaţiei întocmite pe cele 4 trimestre ale anului 2018, rezultă următoarele date:
- În trimestrul I al anului 2018 nu a fost semnalat nici un caz de abandon în unităţile sanitare din judeţul Gorj, 17
de copii nou-nascuţi s-au aflat în situaţie de risc de separare de familia naturală şi în risc social;
- În trimestrul al II-lea al anului 2018 nu a fost semnalat nici un caz de abandon în unităţile sanitare din judeţul
Gorj, 24 copii nou născuţi s-au aflat în situaţie de risc de separare de familia naturală şi în risc social.
- În trimestrul al III-lea al anului 2018, nu a fost semnalat nici un caz de abandon în unităţile sanitare din judeţul
Gorj, 23 copii nou-născuţi s-au aflat în situaţie de risc de separare de familia naturală şi în risc social.
- În trimestrul al IV-lea al anului 2018, nu a fost semnalat nici un caz de abandon în unităţile sanitare din judeţul
Gorj, 14 copii nou-născuţi s-au aflat în situaţie de risc de separare de familia naturală şi în risc social.
Nu a existat o zonă anume în judeţ de unde au provenit mamele minore şi nici nu se poate spune că acestea
aparţin unei anumite etnii.
În vederea prevenirii şi combaterii abandonului/separării copilului de familie s-a continuat monitorizarea în
familie pentru 83 de cazuri. Un număr de 4 gravide minore sunt în evidenţe, monitorizate în familia naturală de către
autoritatea publică locală şi de D.G.A.S.P.C. Gorj. Au fost închise 11 cazuri.
Activităţile desfăşurate de către specialiştii serviciului – în relaţia cu familia care solicită instituirea măsurii
speciale – plasament familial:
- S-a asigurat evaluarea socială şi psihologică pentru 7 familii şi 8 persoane care au primit în plasament copii sau
care urmează să primească şi care au fost referite de către S.P.A.S., s-a efectuat evaluarea detaliată a familiilor sau
persoanelor care pot primi în plasament un copil şi s-au furnizat informaţii familiei extinse sau substitutive privind tipurile
de sprijin disponibil şi dacă a fost cazul, s-au întreprins împreună cu S.P.A.S. demersurile pentru accesarea acestora;
- S-au efectuat 23 de vizite la domiciliile solicitanţilor pentru efectuarea evaluării;
- S-au întocmit 14 Rapoarte de evaluare la finalul perioadei de evaluare din care rezultă condiţiile materiale şi
garanţiile morale ale solicitanţiilor;
- S-au înaintat 304 de adrese la autoritatea publică locală de la domiciliul familiei/persoanei de plasament pentru
efectuarea anchetelor sociale.
Activităţile desfăşurate de către specialiştii serviciului – în relaţia cu copilul aflat în dificultate:
- Pentru 15 cazuri noi s-au aplicat etapele managementului de caz, potrivit Ordinului nr. 288/2006 cu colaborarea
specialiştilor din cadrul autorităţilor locale din judeţ, instituindu-se pentru fiecare o măsură specială de protecţie de către
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C.P.C. Gorj sau de Tribunalul Gorj, pe baza P.I.P.-ului stabilindu-se serviciile şi intervenţiile, de care au beneficiat copiii şi
familia sa în conformitate cu nevoile identificate;
- S-au efectuat pentru 15 copii evaluarea detaliată, planul individualizat de protecţie, evaluarea nevoilor, raportul
privind ancheta psihosocială a copilului, programe de intervenţie specifică la instituirea măsurii de plasament;
- S-au efectuat un numar de 1497 vizite la domiciliile copiilor aflaţi în plasament, la unităţile şcolare şi cabinetele
medicale individuale unde sunt înscrişi copiii, precum şi întâlniri la sediul D.G.A.S.P.C. Gorj şi au întocmit rapoarte de
vizită/întâlnire, în care s-a consemnat detaliat scopul şi desfăşurarea vizitei, mediul de viaţă, concluziile şi propunerile
responsabilului de caz;
- În urma verificării împrejurării care au stat la stabilirea măsurii de protecţie specială, s-au realizat un număr de
667 reevaluări ale situaţiei copiilor aflaţi în plasament, prin întocmirea dosarului şi înaintarea acestuia C.P.C. Gorj sau
Tribunalului Gorj, dosar care se întocmeşte ca urmare a întâlnirii echipei multidisciplinare având propunerea de
menţinere/încetare a măsurii de plasament;
- S-au reactualizat dosarele pentru toţi copiii cu adeverinţe de elev, adeverinţe medicale, caziere judiciare,
declaraţii şi acte de stare civilă, unde au apărut modificări;
- S-au realizat şi revizuit P.I.P.-urile pentru un număr de 667 cazuri, trimestrial sau ori de cate ori a fost nevoie;
- S-au realizat 375 de întâlniri la sediul D.G.A.S.P.C. Gorj între specialiştii serviciului şi familia de plasament, copii şi
familia naturală;
- Potrivit Ordinului nr. 1733/2015 - privind aprobarea Procedurii de stabilire şi plată a alocaţiei lunare de
plasament, în urma vizitelor de monitorizare la domiciliul copiilor, s-a întocmit 1033 de rapoarte de monitorizare
trimestriale privitor la evoluţia dezvoltării fizice, mentale, morale sau sociale a copiilor aflaţi în plasament şi a modului în
care aceştia sunt îngrijiţi şi care au fost înaintate la A.J.P.I.S. Gorj;
- S-au schimbat finalitatea unui numar de 17 P.I.P.–uri din reintegrare în familia naturală în integrare
socioprofesională ca urmare a împlinirii vârstei de 18 ani a copiilor care beneficiază de măsură specială de protecţie şi
care şi-au continuat cursurile şcolare până la 26 ani;
- S-a asigurat evaluarea psihologică a 218 de copii, oferindu-se îndrumare, sprijin şi informarea copiilor aflaţi în
evidenţe, opinia lor fiind consemnată şi luată în considerare în raport cu vârsta şi capacitatea lor de înţelegere;
- Pentru 14 copii s-au realizat programe de consiliere psihologică, aceştia confruntându-se cu diverse probleme;
- S-a răspuns la 4 adrese şi sesizări cu privire la situaţia copiilor aflaţi cu măsura specială de plasament familial;
- S-au solicitat pentru 258 de copii situaţia şcolară şi caracterizări de la unităţile de învăţământ unde erau înscrişi.
Activităţile desfăşurate de către specialiştii serviciului – în relaţia cu familia biologică:
- S-a acordat consiliere la 49 de părinţi pentru menţinerea copilului în familia biologică sau la revenirea acestuia
în familie;
- S-au efectuat 15 anchete la domiciliul familiei biologice sau lărgite şi au identificat opinia acestora în legătură cu
măsurile ce urmează a fi luate pentru soluţionarea cazului;
- S-a colaborat cu S.P.A.S. în vederea responsabilizării famiilor ai căror copii beneficiază de măsuri de protecţie
specială în vederea reintegrării printr-un număr de 303 de adrese;
- S-au responsabilizat parinţii prin 332 de adrese cu privire la menţinerea/reluarea legăturilor cu copii care
beneficiază de măsuri de protecţie;
- S-au trimis 121 de invitaţii la domiciliul familiilor biologice pentru a se prezenta la sediul D.G.A.S.P.C. Gorj în
vederea încheierii contractului pentru acordarea de servicii sociale copiilor, afla şi în plasament;
- S-a monitorizat pentru o perioada de 6 luni situaţia unui numar de 11 copii privind reuşita reintegrării în familia
naturală, efectuandu-se la sfarşitul acestei perioade referate de închidere caz;
- S-au trimis 56 de adrese la Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Gorj pentru identificarea
domiciliului părinţilor;
- S-au înaintat 65 de adrese la direcţiile de asistenţă socială din ţară privind diferite situaţii ale copiilor aflaţi cu
măsură specială de protecţie plasament familial.
La sfârsitul anului 2018, erau înregistrate: 265 plasamente ale copiilor la rude pana la gradul IV, familii sau
persoane; 38 revocări măsuri de protecţie-plasamente, din care: 10 - reintegrări în familie, 21 - integrări socioprofesionale şi 7 înlocuiri de măsură la un centru de tip rezidenţial sau la un AMP;
I.2. Reorganizarea reţelei de asistenţă maternală (reevaluare beneficiari, sprijinire reintegrare, specializarea
asistenţilor maternali în funcţie de nevoile copiilor, formare continuă etc.).
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Plasamentul la un asistent maternal profesionist este o măsură de protecţie specială, având caracter temporar,
dispusă în condiţiile legii.
Serviciul de asistenţă maternală asigură protecţia copilului care necesită stabilirea unei măsuri de protecţie ce
impune creşterea, îngrijirea şi educarea copilului de către un asistent maternal profesionist.
Aceasta include şi plasamentul copilului în regim de urgenţă, plasamentul copilului cu nevoi speciale (copil cu
deficienţă, copil abuzat, cu tulburări de comportament, copil cu HIV/SIDA), în vederea recuperării sale.
Asistentul maternal profesionist este persoana care ia în îngrijire la domiciliul său, pentru o perioadă determinată,
unul sau mai mulţi copii în dificultate, ca urmare a hotărârii Comisiei pentru Protecţia Copilului sau instanţei de judecată.
Plasarea copilului în dificultate într-o familie substitutivă reprezintă o alternativă de tip familial la sistemul rezidenţial de
protecţie.
Fiecare asistent maternal profesionist primeşte în plasament unul, doi, trei sau patru copii, în funcţie de
împrejurările existente.
La data de 31.12.2018 situaţia era următoarea: 74 A.M.P. aveau câte 1 copil, 59 A.M.P. aveau câte 2 copii, 4 A.M.P.
aveau câte 3 copii, 2 A.M.P. au 4 copii și 5 A.M.P. erau fără copil, deci un total de 144 asistente maternal profesioniste
(A.M.P.).
La data de 31.12.2018 erau 212 de copii aflaţi cu măsură de protecţie specială la asistenţi maternali profesionişti,
dintre care 41 erau încadraţi în grad de handicap.
Activităţile desfăşurate de specialiştii din cadrul Serviciului – în relaţia cu copilul aflat la A.M.P., cu familia
biologică şi cu A.M.P.:
- s-au întocmit un număr de 53 convenţii de plasament;
-s-au efectuat un număr de aproximativ 1540 vizite la solicitanţi, potenţiali A.M.P. şi la domiciliile asistenţilor
maternali pentru monitorizarea situaţiei copiilor plasaţi la A.M.P., vizite care au inclus şi deplasări la unităţile şcolare unde
sunt înscrişi copiii. În timpul acestor vizite s-au completat rapoarte de vizită, în care au fost consemnate: scopul și
desfasurarea vizitei, atitudinea copilului faţă de propria familie, menţinerea relaţiilor personale ale copilului, familia
A.M.P. şi mediul de viaţă, starea de sănătate curentă, educaţia şcolară cu progresele şi dificultăţile întâmpinate în
procesul de învăţare, relaţia copil-colegi, socializare, activităţi recreative, comportament socioafectiv, aptitudini,
deprinderi de viaţă, problemele puse în discuţe de către A.M.P., opinia copilului şi propunerile făcute de asistentul social
responsabil de caz.
- s-a asigurat plasarea fraţilor împreună, unde a fost posibil, iar unde nu s-a putut respecta acest criteriu, s-a
încercat plasarea copiilor la asistenţi maternali cu zone de domiciliu apropiate;
- s-au evaluat nevoile copiilor, s-a efectuat revizuirea trimestrială sau ori de câte ori a fost nevoie a nevoilor copiilor
plasaţi la un A.M.P.;
- s-au întocmit şi revizuit un număr de aproximativ 900 planuri individualizate de protecţie, revizuiri care au loc în
urma unor întâlniri ale echipei pluridisciplinare;
- s-au efectuat un număr de aproximativ 865 de reevaluari ale evoluţiei copiilor plasaţi la A.M.P. şi aproximativ
865 rapoarte de monitorizare înaintate A.J.P.I.S. Gorj;
- s-a răspuns la adrese şi sesizări cu privire la situaţia copiilor plasaţi la A.M.P.;
- s-au realizat demersurile pentru identificarea familiei biologice şi/sau a familiei extinse a copiilor plasaţi pentru
menţinerea relaţiilor personale ale acestora şi pentru a completa finalitatea adecvată în Planul Individualizat de
Protecţie;
- au informat şi consiliat părinţii cu privire la situaţia copiilor lor aflaţi sub măsura de protecţie la A.M.P.,
coordonând acţiunile familiei în vederea reintegrării copilului în familie;
- s-au organizat întâlniri între părinţi/familie extinsă la sediul D.G.A.S.P.C. Gorj ori în alte locuri stabilite de comun
acord şi au întocmit rapoarte de specialitate privind relaţiile copilului cu familia sa, propunându-se motivat programe de
învoiri în familie, pentru a pregăti reintegrarea copilului;
- au avut loc întâlniri trimestriale cu asistenţii maternali profesionişti la sediul D.G.A.S.P.C. Gorj, în acest sens
completându-se rapoarte de întâlnire;
- au participat la procesele de potrivire dintre copil şi A.M.P., prezentând abilităţile şi competenţele A.M.P.;
- s-au întocmit un număr de 61 de dosare privind reatestarea asistenţilor maternali profesionisti, dosare care au
fost înaintate Comisiei pentru Protecţia Copilului Gorj pentru analiză;
- s-au înaintat dosarele pentru deschiderea procedurii de adopţie pentru un număr de 11 copii;
- 10 copii au fost încredinţaţi în vederea adopţiei;
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- 14 copii au fost integraţi/reintegrati, monitorizarea situaţiei acestora făcându-se conform Ordinului nr.
288/2006;
- pentru 5 copii s-a înlocuit măsura de plasament de la asistent maternal profesionist la centre specializate;
- pentru 2 copii s-a înlocuit măsura de plasament de la asistent maternal profesionist cu plasament familial;
- s-au efectuat un număr de 137 evaluari anuale a activităţii A.M.P. şi planuri de acţiune pentru anul 2019;
În cursul anului 2018, s-au desfăşurat la sediul D.G.A.S.P.C. Gorj şi cursurile de formare profesională pentru A.M.P.,
desfăşurate în cadrul a două sesiuni, iar 10 asistente maternale au participat la un curs de pregătire în acordarea primului
ajutor.
Psihologul Serviciului a efectuat în anul 2018 aproximativ 350 evaluări psihologice pentru copiii plasaţi la A.M.P.
şi pentru A.M.P. (rapoarte iniţiale de consiliere psihologică, rapoarte finale de consiliere psihologică personalizată,
rapoarte de evaluare psihologică atât pentru copii cât şi pentru AMP, rapoarte de evaluare a situaţiei).
Prin activităţile desfăşurate se urmăreşte:
- mediul asigurat de asistentul maternal copilului/copiilor din plasament şi modul în care s-a integrat copilul în
familia asistentului maternal profesionist;
- satisfacerea nevoilor copilului şi modul în care sunt satisfăcute nevoile copilului plasat (de hrană, echipament,
odihnă, recreere, socializare, sănătate şi educaţie);
-relaţia asistentului maternal profesionist cu copilul/copiii, relaţia asistentului maternal profesionist cu familia
naturală/adoptatoare precum şi modul de menţinere a legăturilor copilului cu familia naturală/adoptatoare,
-nevoile asistentului maternal profesionist în activitatea desfăşurată;
-monitorizarea evoluţiei şi a progresele înregistrate de copil de când se află în plasament la asistentul maternal
profesionist.
I.3. Implementarea standardelor pentru formarea de deprinderi de viaţă independentă în serviciile de protecţie
de tip rezidenţial a copilului şi sprijinirea tinerilor care părăsesc sistemul de protecţie al copilului în vederea integrării
socio-profesionale.
Fiecare copil/tânăr din sistemul rezidenţial are întocmit un Program de intervenţie specifică pentru dezvoltarea
deprinderilor de viaţă independentă, care este pus în practică şi reevaluat de personalul de specialitate care asigură
îngrijirea şi educarea acestora la fiecare trei luni. Fiecare tânăr este evaluat şi consiliat în vederea integrării
socioprofesionale, atât de personalul serviciului cât şi la A.J.O.F.M. Gorj, unde sunt luaţi în evidenţă la intrarea în centrul
pentru formarea de deprinderi de viaţă independentă.
De asemenea se organizează periodic acţiuni de consiliere şi de informare a tinerilor în vederea pregătirii acestora
pentru ieşirea din sistemul de protecţie. În anul 2018 a fost întocmit şi depus 1 dosar pentru căutarea unui loc de muncă,
1 dosar pentru solicitare de locuinţă socială la Primăria Tg-Jiu, pentru tinerii care nu au posibilitatea revenirii în familie
(unul primind deja locuinţă socială), au fost actualizate 3 de de dosare.
Tinerii au participat, însoţiţi, la bursele locurilor de muncă şi la întrunirile organizate la A.J.O.F.M. şi au fost
informaţi cu privire la locurile de muncă vacante. Beneficiarii care se află în centrele de formare a deprinderilor, sunt
sprijiniţi în continuare pentru continuarea studiilor la o formă de învăţământ.
Începând cu data de 7.09.2018 cele două apartamente pentru deprinderi de viaţă independentă din subordinea
Complexului de Servicii Comunitare pentru Copilul în Dificultate Tg-Jiu au fost închise.
I.4. Serviciului Adopţii şi Postadopţii.
Serviciul Adopţii şi Postadopţii are rolul de a realiza toate activităţile în domeniul adopţiei prevăzute de legislaţia
în materie.
Specialiştii din cadrul acestui serviciu şi-au realizat obiectivele propuse în planul de acţiune pe 2018 astfel:
Activităţile desfăşurate – în relaţia cu familia adoptatoare:
- 24 persoane sau familii, care au dorit să adopte, au fost evaluate/reevaluate din punct de vedere social şi
psihologic şi au urmat cursurile de pregătire pentru asumarea în cunoştinţă de cauză a rolului de părinte, organizate de
specialiştii serviciului în 3 sesiuni a câte 4 ore fiecare. Procesul de evaluare se realizează prin discuţii şi întâlniri cu
adoptatorul/familia adoptatoare, cu membrii familiei extinse şi cu alte persoane care pot furniza informaţii relevante la
domiciliul acestora, cât şi la sediul direcţiei;
- 51 de persoane sau familii au solicitat informaţii cu privire la procedura adopţiei, specialiştii compartimentului
furnizându-le materiale informative, broşuri, pliante, încurajându-i în hotărârea pe care urmau să o ia;
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- S-a realizat emiterea a unui număr de 24 atestate privind persoanele/familiile apte să adopte precum şi a unui
număr de 27 dispoziţii ale directorului general al D.G.A.S.P.C. Gorj, privind atestarea persoanelor/familiilor apte să
adopte.
Activităţile desfaşurate – în relaţia cu copilul şi familia biologică:
- au întocmit dosarele pentru un număr de 13 copii care aveau ca finalitate a P.I.P.-ului adopţia, privind
deschiderea procedurii de adopţie la Tribunalul Gorj, dosare întocmite în urma vizitelor specialiştilor serviciului la
domiciliile părinţilor acestor copii. În timpul vizitelor specialiştii serviciului au oferit date referitoare la procedurile în care
urmează să fie implicaţi, efectele finalizării fiecarei etape din procesul de adopţie, forma, termenele şi efectele
exprimării şi revocării consimţământului la adopţie;
- au întocmit, păstrat şi actualizat dosarul copiilor;
- au monitorizat activităţile privind mutarea copilului în familia adoptivă;
- au informat şi consiliat rudele până la gradul IV asupra procedurilor de adopţie şi au identificat intenţiile
acestora cu privire la preluarea în plasament familial sau adopţie a copilului;
- au înştiinţat în scris părinţii fireşti cu privire la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti prin care s-a
încuviinţat adopţia;
- pentru 13 copii, care aveau ca finalitate a P.I.P.-lui adopţia s-a deschis procedura de adopţie naţională prin
sentinţe civile rămase definitive;
- în urma unui proces de potrivire, la 13 persoane/familii atestate ca apte să adopte le-a fost dat în încredinţare
în vederea adopţiei un copil;
- pe perioada încredinţării, specialiştii serviciului urmăresc evoluţia copilului şi a relaţiilor care se stabilesc între
copil şi persoana/familia căreia i-a fost încredinţat copilul, întocmind rapoarte în acest sens;
- la sfârşitul perioadei de încredinţare, 15 adopţii au fost încuviinţate de Tribunalul Gorj, la care se adaugă 5
excepţii, pentru care s-au făcut consilieri şi s-au întocmit rapoarte în acest sens;
- pe perioada de postadopţie au fost monitorizate 27 de adopţii, pentru care s-au întocmit 108 rapoarte
trimestriale;
- pentru 6 cazuri de adopţie s-a încheiat perioada de monitorizare post adopţie, prin rapoarte finale care sunt
avizate de directorul general şi încărcate în Registrul Naţional pentru Adopţii;
- s-a asigurat reprezentarea D.G.A.S.P.C. Gorj, în materia adopţiei, în instanţele de judecată într-un număr de
41 de dosare;
- s–a asisgurat persoanelor/familiilor atestate accesul periodic la profilul copilului greu adoptabil din Registrul
Naţional al Adopţiilor.
- de asemenea promovarea adopţiei s–a realizat prin prezentarea de statistici şi materiale informative privind
procedura adopţiei de către specialiştii saerviciului prin mai multe interviuri date la posturile de televiziune şi
publicaţiile locale.
I.5. Îmbunătăţirea modalităţilor de evaluare complexă a copiilor cu handicap şi asigurarea de servicii de
recuperare pentru copiii cu dizabilităţi din mediul familial.
În vederea implementării unui sistem coerent şi complex de stabilire a gradului de handicap cu accent pe
stabilirea potenţialului de integrare, Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului din cadrul Direcţiei, a efectuat pe
parcursul anului 2018 un număr de 820 evaluări (din punct de vedere medical, psihologic, psihopedagogic şi social),
în vederea încadrării copiilor în grad de handicap şi asigurării măsurilor de protecţie specială şi socială prevăzute de
lege.
Serviciul de Evaluare Complexă a întocmit şi înaintat un numar de 811 rapoarte de evaluare complexă cu
următoarele propunerii de încadrare în grad de handicap şi planuri de abilitare-realbilitare, către C.P.C. Gorj după cum
urmează:
- grav – 469 din care cu asistent personal 439; fără asistent personal 30;
- accentuat - 130;
- mediu - 181;
- uşor - 16;
- nu se încadrează - 15.
Pentru a veni în sprijinul familiilor cu copii cu dizabilităţi ce nu se pot prezenta pentru evaluare, s-au efectuat
evaluări la domiciliu pentru 120 copii nedeplasabili.
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S-au soluţionat:
- 7 reevaluari prin modificarea diagnosticului, conform actelor medicale prezentate de reprezentantul legal;
- s-au prezentat în C.P.C. un număr de 10 referate privind analiza şi încadrarea în grad de handicap pentru copiii
internaţi în clinicile de specialitate şi care beneficiază de tratamente conform protocoalelor terapeutice;
- 8 referate privind modificarea hotărârii C.P.C. privind încadrarea copiilor într-un grad de handicap şi a anexelor
acesteia, prin schimbarea adresei de domiciliu;
- 2 referate pt. revocarea unei Hotărâri C.P.C. urmare a decesului unui copil.;
- 3 referate privind schimbarea reprezentantului legal;
- 2 referate pentru eliberare de adeverinţe către primării în care se menţionează imposibilitatea şcolarizării;
S-au mai emis:
- 10 adrese către primărie pentru monitorizare caz;
- 4 adrese către D.G.A.S.P.C. Dolj, Vîlcea, Cluj şi Ilfov;
- 10 transferuri dosare către alte D.G.A.S.P.C.-uri din ţară;
- 8 adrese către primării pentru numirea R.C.P. (Responsabil caz prevenire) şi delegare de responsabilităîi
conform Ord.1985/2016;
- 1 adresă către D.S.P. Gorj pentru nominalizarea instituţiilor medicale care vor elibera certificatul medical A5 şi
a medicilor care vor efectua consulturi suplimentare;
- 1 raport privind implementarea Ordinului nr. 1985/2016 către A.N.P.D.C.A;
- 1 adresă către I.S.J. Tg-Jiu privind implementarea Ordinului nr. 1985/2016 şi completarea unor date statistice;
- 1 adresă către A.J.P.I.S. Gorj în care se menţionează copiii care sunt plecaţi în străinătate şi care beneficiază de
certificat de handicap în ţară.
I.6. Oferirea de servicii de prevenire şi combatere a abuzului, neglijării şi exploatării copilului, inclusiv protecţia
victimelor violenţei domestice.
Centrul de primire în regim de urgenţă pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat Tg-Jiu din cadrul Complexului
de Servicii Comunitare pentru Copilul în Dificultate Tg-Jiu (C.S.C.C.D. Tg-Jiu) - denumit în continuare C.P.R.U. Tg-Jiu.
Centrul de primire în regim de urgenţă Tg-Jiu este un serviciu pentru protecţia copilului care are drept misiune
asigurarea protecţiei copilului pe o perioada determinată de timp, atunci când acesta se află în pericol iminent în propria
familie naturală, familia lărgită sau familia substitutivă. Beneficiarii locaţiei sunt copii abandonaţi de familie, copii abuzaţi
şi neglijaţi, copii din comunitate, copii separaţi de parinţi din motive obiective, dificultăţi majore financiare şi locative. În
anul 2018 Centrul de primire în regim de urgenţă Tg-Jiu a asigurat furnizarea unor servicii de calitate în vederea protejării
copilului privind securitatea, dezvoltarea psiho-socio-emoţională sau integritatea morală.
Pe parcursul anului 2018 în cadrul C.P.R.U. Tg-Jiu au beneficiat de găzduire şi de măsură de protecţie specială un
număr de 63 de copii.
Centrul de primire în regim de urgenţă pentru mama şi copilul victime ale violenţei domestice, Tg-Jiu.
Centrul de primire în regim de urgenţă pentru mama şi copilul victime ale violenţei domestice Tg-Jiu, este un
serviciu de tip rezidenţial din cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru Copilul în Dificultate Tg-Jiu, parte
componentă a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj, având drept scop: asigurarea protecţiei
victimelor pe o perioadă determinată de timp, cuprinsă între 7-60 de zile (reper legislativ standard.V pc.29 din Ordinul
nr. 383/2004 ), a unei intervenţii eficiente (protecţie împotriva agresorului, asistenţă medicală, consiliere juridică şi
psihologică, hrană, cazare) în beneficiul victimelor.
Pe parcursul anului 2018, Centrul de primire în regim de urgenţă mama şi copilul victime ale violenţei domestice
Tg-Jiu, a oferit protecţie şi găzduire pentru 5 cazuri: 5 mame şi 12 copii victime ale violenţei.
Compartimentul de intervenţie în regim de urgenţă în domeniul asistenţei sociale „Telefonul copilului” şi
pentru semnalarea cazurilor de urgenţă
În anul 2018, la Compartimentul de intervenţie în regim de urgenţă în domeniul asistenţei sociale, Telefonul
copilului şi pentru semnalarea cazurilor de urgenţă, s-au primit un total de 114 apeluri, din care 60 s-au înregistrat ca
sesizări cu privire la diferite situaţii de risc de abuz sau de altă natură pentru 97 copii (cazuri), 8 greşite şi 46 au fost apeluri
„informative”, apelanţii dorind doar informaţii cu privire la demersuri juridice pe care trebuiau să le facă pentru a le fi
soluţionate probleme ce nu erau de competenţa de D.G.A.S.P.C. Gorj.
Din totalul de 97 cazuri: pentru 5 cazuri s-a sesizat abuz fizic, 3 cazuri - abuz sexual, 2 cazuri – exploatare prin
muncă, 2 cazuri – exploatare pentru comitere de infracţiuni, 8 cazuri – violenţă în familie (victime mame şi copii), 1 caz
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de violenţă în familie, (victimă o persoană vârstnică), 5 cazuri de nerespectare a hotărârilor judecătoreşti prin care s-a
stabilit domiciliul copilului la unul dintre părinţi sau a prevederilor legale cu privire la dreptul copilului de a relaţiona cu
ambii părinţi, iar pentru 66 copii s-a sesizat neglijarea de către persoanele responsabile cu îngrijirea lor prin privarea
acestora de hrană, igienă personală, îmbrăcăminte şi supraveghere adecvate, încurajarea abandonului şcolar,
abandonarea copiilor de către părinţii plecaţi la muncă în străinătate în grija unor persoane din afara familiei biologice
fără delegarea drepturilor părinteşti.
Dintre cele 70 de cazuri, la care s-a sesizat neglijarea sau exercitarea unei forme de violenţă asupra copiilor, 14
cazuri, pentru care a existat suspiciunea unor situaţii de pericol iminent în familie, au fost referite spre soluţionare la
servicii din cadrul instituţiei cu competenţă în evaluarea factorilor de risc din mediul de viaţă al copiilor şi propunerea
unor măsuri de protecţie specială.
Pentru 75 cazuri, consilierii Compartimentului de intervenţie în regim de urgenţă în domeniul asistenţei sociale
„Telefonul copilului”, cu sprijinul autorităţilor locale au efectuat evaluarea iniţială care s–a finalizat cu scoaterea din
mediul familial şi instituirea măsurii de protecţie specială plasament în regim de urgenţă pentru 4 copii, iar o mamă şi
fiica ei minoră, victime ale violenţei în familie, au beneficiat de găzduire protecţie şi suport material şi financiar, în Centrul
de primire în regim de urgenţăpentru mama şi copilul victime ale violenţăei domestice Tg-Jiu.
Analiza statistică, după mediul de proveninţă a cazurilor sesizate, a evidenţiat mai multe situaţii de risc în mediul
urban, respectiv 64, decât în cel rural unde au fost sesizate 33 cazuri.
Compartimentul violenţă domestică şi de intervenţie în situaţii de abuz, neglijenţă, trafic, migraţiune şi
repatrieri
În anul 2018 Compartimentul violenţă domestică şi de intervenţie în situaţii de abuz, neglijenţă, trafic, migraţiune
şi repatrieri a derulat activităţi de soluţionare a tuturor sesizărilor înregistrate în cadrul compartimentului privind diferite
forme de abuz, privind cazuri de de minori care au săvârşit fapte de natură penală dar nu răspund penal dar şi activităţi
de prevenire.
A. Activităţi de combatere a situaţiilor de abuz, neglijare, trafic, migraţie, repatriere şi violenţă în familie.
Au fost înregistrate un număr de 245 sesizări, privind 339 copii. Se observă o uşoară creştere a cazurilor
semnalate, însă conform evaluărilor compartimentului, numărul de cazuri confirmate este aproximativ constant în
fiecare an. Creşterea numărului de semnalări poate fi datorată şi acţiunilor de informare care privind serviciile sociale şi
psihologice ce pot fi oferite, în cadrul instituţiei, care au avut o adresabilitate cât mai completă şi complexă.
Dintre cele 245 sesizări, 132 au fost confirmate şi 113 infirmate. Mediul de provenienţă al celor 188 minori sunt:
75 provin din mediul urban şi 113 din mediul rural. Distribuţia pe sexe: din totalul de 188 minori victime, 105 sunt de gen
masculin şi 83 sunt de gen feminin, astfel.
Referitor la activitatea de soluţionare a compartimentului se urmăresc procedurile de lucru iar ca proceduri de
lucru pentru situaţiile de abuz, neglijenţă, trafic, migraţiune, repatriere şi violenţă în familie.
Activitatea compartimentului de intervenţie în situaţii de abuz, neglijenţă, trafic, migraţiune, repatriere şi violenţă
în familie a constat şi în acţiuni de prevenire a diferitelor situaţii de abuz, neglijare, exploatare.
B. Activităţi prin care s-a asigurat asistenţă la audierea minorilor în cadrul Posturilor de Poliţie, Instanţe şi
Birouri Executări Judecătoreşti.
În cadrul acestor activităţi s-a asigurat asistenţă psihologică la Posturile de Poliţie şi în Instanţă, pentru un număr
de 122 minori. Pentru un număr de 21 minori au fost întocmite Rapoarte de evaluare psihologică, aceşti minori fiind
evaluaţi psihologic în cadrul D.G.A.S.P.C. Gorj.
- Compartiment delincvenţă juvenilă
Activitatea compartimentului în anul 2018 s-a axat pe trei componente majore:
I. de prevenire a conduitei delincvente juvenile şi a absenteismului scolar;
II. de soluţionare a sesizărilor pentru copiii care au săvârşit fapte penale şi nu răspund penal.
I. Activitatea de prevenire a conduitei delincvente juvenile a absenteismului scolar a fost concretizată de
reprezentanţii Compartimentului delincvenţă juvenilă prin următoarele acţiuni:
1. Activitate informativ – preventivă privind tema „Prevenirea infracţiunilor comise prin violenţă organizată
de I.P.J. Gorj în parteneriat cu reprezentanţii D.G.A.S.P.C. Gorj – data de desfăşurare 21 iunie 2018
Obiectivul proiectului a fost informarea minorilor cu privire la urmările violenţei în şcoală şi comunitate, a
absenteismului şi abandonului şcolar dar şi conştientizarea părinţilor privind supravegherea, crşterea şi educarea
corespunzătoare a copiilor.
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2. Activităţi în cadrul programului Şcoala altfel, tema „Să ştii mai multe, Să fii mai bun, Sănătatea mintală
la adoleşcenţi”- data de desfăşurare 23 iunie 2018; - Beneficiari fiind elevii.
3. Marcarea zilei mondiale împotriva exploatăerii prin muncă a copiilor, organizată de reprezentanţii
D.G.A.S.P.C. Gorj în data de 12 iunie 2018.
Au fost desfăşurate activităţi de informare – comunicarea populaţiei (părinţi şi copii, tineri) fiind distribuite şi
pliante care conţin informaţii privind tema discutată.
4. Activitatea de informare a elevilor vizând prevenirea traficului de persoane în rândul tinerilor în cadrul
Campaniei „Conştientizez”- data de desfăşurare 07 noiembrie 2018;-Beneficiari fiind elevii.
II. Activitatea de soluţionare a sesizărilor primite.
Şi în anul 2018 activitatea de soluţionare a adreselor şi sesizărilor primite s-a desfăşurat în condiţii
corespunzătoare:
- În cadrul procedurii de identificare s-a constatat că este necesară intervenţia Compartimentului delincvenţă
juvenilă pentru 149 de minori;
- Au fost întocmite adrese către instituţiile locale;
- Au fost întocmit un nr. de 239 fişe iniţiale atât pentru copiii, de la sesizările întemeiate cât şi pentru sesizările
infirmate.
- Au fost întocmite Planuri individualizate de protecţie şi s-a obţinut acordul părinţilor pentru instituirea unei
măsuri de protecţie specială (11 măsuri de protecţie specială pentru cazurile din 2018).
Prin consilierea juridică s-a urmărit informarea atât a minorilor cât şi a părinţilor acestora cu privire la încălcările
legislaţiei penale în vigoare, a consecinţelor care decurg din aceste fapte, precum şi prelucrarea legislaţiei în vigoare
privitoare la minori. S-a efectuat consiliere juridică la toate cazurile care au fost preluate şi soluţionate de
Compartimentul delincvenţă juvenilă.
I.7.Pentru perioada 01.01.2018-31.12.2018, situaţia statistică a copiilor din complexurile rezidenţiale şi
evoluţia acestora se prezintă după cum urmează:
Nr.
crt.
1.

Complexul
Complexul de servicii comunitare pentru copilul în dificultate
Tg - Jiu
Complexul de servicii comunitare pentru copilul în dificultate
Novaci
Complexul de servicii comunitare pentru copilul în dificultate
Tg - Cărbuneşti

2.
3.
4.

Complexul de servicii comunitare pentru copilul cu nevoi
speciale Tg - Jiu
Complexul de servicii comunitare pentru copilul cu handicap
Tg - Jiu
Complexul de servicii alternative la protecţia rezidenţială Tg
- Jiu
TOTAL

5.
6.
7.

Nr. copii - cazuri
active la 01.01.2018
71

Nr. copii-cazuri
active la 31.12.2018
73

32

40

39 copii şi 4 mame

28 copii şi 1 mama

66

73

101

103

30 copii si 5 mame

27 copii şi 5 mame

339 copii şi 9 mame

344 copii si 6 mame

1. Complexul de servicii comunitare pentru copilul în dificultate Tg - Jiu
Nr.
Servicii
crt.
1.
Apartament destinat protecţiei rezidenţiale a copiilor « Debarcader » Tg - Jiu
2.
Apartament destinat protecţiei rezidenţiale a copiilor « Săvineşti » Tg – Jiu
3.
Apartament destinat protecţiei rezidenţiale a copiilor « Aleea Teilor » Tg – Jiu
4. Apartament pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinţii săi « Sf.Dumitru » Tg Tg- Jiu
5. Apartament pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinţii săi « Sf.Nicolae » Tg Tg - Jiu
6.
Apartament destinat protecţiei rezidenţiale a copiilor « Mărgăritarul » Motru
7.

Apartament destinat protecţiei rezidenţiale a copiilor « Primăverii » Motru

Nr. copii la
31.12.2018
6
0
3
0
5
4
4
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Apartament destinat protecţiei rezidenţiale a copiilor « Tineretul » Rovinari
Centrul de Zi Pestalozzi Tg - Jiu
Apartament destinat protecţiei rezidenţiale a copiilor a copiilor Motru
Apartament destinat protecţiei rezidenţiale a copiilor «Rovinari »
Casa de tip familial pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinţii săi Petreşti
Centrul de Primire în regim de Urgenţă Tg-Jiu

5
26
0
5
12
3

2. Complexul de servicii comunitare pentru copilul în dificultate Tg - Cărbuneşti:
Nr. crt.
1.
2.
3.
4.
5.

Servicii

Nr. copii la
13 31.12.2018
Centrul de plasament destinat protecţiei rezidenţiale a copiilor Tg - Cărbuneşti
22
1 mama cu 1
Centru maternal Tg - Cărbuneşti
copil
Centrul de zi Tg - Cărbuneşti
0
Centrul de primire şi evaluare în regim de urgenţă pentru copilul abandonat sau părăsit în maternitate Tg Cărbuneşti
5
Serviciul de monitorizare, asistenţă şi sprijin al femeii gravide predispusă să îşi abandoneze copilul Tg Cărbuneşti
4

3. Complexul de servicii comunitare pentru copilul în dificultate Novaci
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.

Servicii
Centrul de zi Novaci
Casa de tip familial destinată protecţiei rezidenţiale a copiilor « Novaci»
Casa de tip familial destinată protecţiei rezidenţiale a copiilor « Huluba »
Casa de tip familial pentru copilul separat temporar sau de definitiv de părinţii săi Pociovaliştea
Centrul de Zi pentru copii aflaţi în situaţie de risc de separare de părinţi Valea Gilortului

Nr. copii la 31.12.2018
12
8
9
0
11

4. Complexul de servicii comunitare pentru copilul cu nevoi speciale Tg - Jiu
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.

Servicii
Centrul de plasament destinat protecţiei rezidenţiale a copiilor cu dizabilităţi Tg-Jiu
Casa de tip familial destinată protecţiei rezidenţiale a copiilor cu dizabilităţi Scoarţa
Casa de tip familial destinată protecţiei rezidentiale a copiilor cu dizabilităţi Răchiţi
Centrul de zi pentru pregătirea şi sprijinirea integrării sau reintegrării copilului în familie

Nr. copii la
31. 12. 2018
45
7
9
12

5. Complexul de servicii comunitare pentru copilul cu handicap Tg - Jiu
Nr.
crt.
1.
2.

Servicii
Centrul de recuperare (tip ambulatoriu) pentru copilul cu dizabilităţi
Centrul de plasament destinat protecţiei rezidenţiale a copiilor cu dizabilităţi

Nr. copii la
31.12.2018
64
39

6. Complexul de servicii alternative la protecţia rezidenţială Tg-Jiu
Nr.
crt.
1.

Servicii
Centrul maternal Tg-Jiu

2.

Centrul de zi Tg-Jiu

Nr. copii la 31.12.2018
8 copii şi 5 mame
19

7. Complexul de Recuperare pentru copii cu dizabilităţi Tg-Jiu 01.01.2018- 31.01.2018
Nr.
crt.
1.

Servicii
Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilităţi Tg-Jiu

Nr. copii la 31.01.2018
103
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Dezvoltarea abilităţilor beneficiarilor a fost realizată prin furnizarea următoarelor activităţi de recuperare pentru
toţi cei 103 beneficiari înscrişi în centrul de recuperare: kinetoterapie - 1359 intervenţii; hidroterapie - 101 intervenţii;
masaj de recuperare - 205 intervenţii; logopedie - 701 intervenţii; ergoterapie/terapie ocupaţională/socializare - 1490
intervenţii; terapie comportamentală - 790 intervenţii; cabinet medical - 887 intervenţii; asistenţă social - 8 intervenţii.
Nr.
crt.
1.
2.

Servicii

Nr. copii la
31.12.2018
95
20

Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilităţi Tg-Jiu (servicii de îngrijire de zi)
Echipa mobilă pentru copii cu dizabilităţi Tg-Jiu

Dezvoltarea abilităţilor beneficiarilor a fost realizată prin furnizarea următoarelor activităţi de recuperare pentru
toţi cei 95 beneficiari înscrişi în centrul de zi de recuperare: kinetoterapie – 1241 intervenţii; hidroterapie -101
intervenţii; masaj de recuperare - 205 intervenţii; logopedie - 701 intervenţii; ergoterapie/terapie ocupaţională/
socializare - 1385 intervenţii; terapie comportamentală - 790 intervenţii; cabinet medical - 887 intervenţii; asistenţă
socială - 485 intervenţii.
Dezvoltarea abilităţilor beneficiarilor a fost realizată prin furnizarea următoarelor activităţi de recuperare pentru
toţi cei 20 beneficiari înscrişi în cadrul echipei mobile: Kinetoterapie - 118 intervenţii; Ergoterapeie - 105 intervenţii;.
I.8. În cursul anului 2018 D.G.A.S.P.C. Gorj prin Biroul Monitorizare, analiză statistică şi indicatori asistenţă
socială şi incluziune socială a continuat culegerea de date de la primăriile din judeţ pe linia copiilor cu părinţi plecaţi la
muncă în străinătate, prin parcurgerea şi însuşirea de către fiecare primarie a H.G. nr. 691/2015.
În acest sens la 31.12.2018 un număr de 759 familii cu un numar de 1083 copii, sunt familii în care parinţii sunt
plecaţi la muncă în străinătate .
La nivelul D.G.A.S.P.C. Gorj, prin Biroul Monitorizare există evidenţa nominală privind aceşti copii, pe unităţi
administrativ-teritoriale iar evoluţia situaţiei lor este permanent monitorizată de catre fiecare primarie din judeţ cu
astfel de cazuri. Situaţia detaliată privind aceşti copii se prezintă în tabelele de mai jos:
Tabel 1

Număr de
Număr de familii în care părinţii copii la
sunt plecaţi la muncă în străinătate sfârşitul
la sfârşitul perioadei raportate
perioadei
raportate

- cu ambii părinţi plecaţi la
muncă în străinătate
-cu un singur părinte plecat
la muncă în străinătate
-cu părinte unic susţinător al
familiei monoparentale
plecat la muncă în
străinătate
Total

Număr de copii
aflaţi în
îngrijirea
rudelor până la
gradul IV , fără
măsură de
protecţie

Număr de copii cu măsură de protecţie la sfârşitul
perioadei raportate

la AMP

în centre
de
la rude
la alte
plasament până la
persoane/familii
publice sau gradul IV
private

Alte situaţii

135

213

183

9

8

13

0

0

469

615

538

18

18

34

3

4

155

255

185

13

10

40

5

2

759

1083

906

40

36

87

8

6

Tabel 2
Distribuţia pe
Număr de copii ai
căror părinţi sunt sexe
plecaţi la muncă în
M
străinătate
F
Total

592

491

Distribuţia copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate pe grupe de vârstă
<1 ani

1-2 ani

3-6 ani

7-9 ani

10-13 ani

14-17
ani

5

24

157

201

365

331
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Ca în fiecare an şi în 2018, prin Biroul Monitorizare a fost organizată la sediul D.G.A.S.P.C. Gorj o întâlnire cu
reprezentanţii primăriilor, pentru a dezbate împreună noile reglementări legislative în domeniul asistenţei sociale şi
protecţia copilului, situaţii cu care ne confruntăm, precum şi alte probleme, în vederea îmbunătăţirii cadrului relaţional
şi a creşterii gradului de eficienţă şi transparenţă între instituţii.
I.9. Iniţierea de proiecte şi parteneriate pentru atragerea de finanţare externă şi internă în vederea
diversificării serviciilor sociale la nivel judeţean şi local.
Pentru atingerea obiectivelor strategice, în anul 2018, D.G.A.S.P.C. Gorj, prin Biroul Strategii, Programe,
Proiecte în domeniul asistenţei sociale şi relaţia cu O.N.G.-urile s-a continuat sustenabilitatea implementării de
proiecte cu finanţare europeană, a continuat derularea/încheierea de noi parteneriate materializate în proiecte
/programe şi convenţii de colaborare, în domeniul social, implementarea Strategiei judeţeane de dezvoltare a
serviciilor sociale a judeţului Gorj pentru perioada 2014-2020, elaborarea planurilor de acţiune ale D.G.A.S.P.C.
Gorj , raportări activităţi şi măsuri întreprinse, după cum urmează:
A. Proiecte cu Finanţare din Fonduri Structurale Europene, Nerambursabile:
1) În data de 30.06.2016 s-a finalizat proiectul ,,Reabilitarea, Modernizarea, Dotarea Complexului de
Servicii Comunitare pentru Copilul în Dificultate Tg - Carbuneşti ”Cod SMIS 16907, solicitant D.G.A.S.P.C. Gorj, cu
finanţare din
Fonduri Structurale POR Axa 3 - Îmbunătăţirea infrastructurii sociale D.M.I. -3.2
Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale”.
Bugetul total al proiectului este de 3.018.842,84 lei din care finanţarea nerambursabilă din partea Uniunii
Europene este în sumă de 1.881.044,90 lei, contribuţia Guvernului României de 814.028,42 lei şi contribuţia
beneficiarului de 323.769,52 lei.
Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătăţirea calităţii infrastructurii serviciilor sociale:
1. Serviciul de monitorizare, asistenţă şi sprijin al femeii gravide predispuse să îşi abandoneze copilul;
2. Centrul maternal capacitate 6 cupluri( 6 locuri copii+ 6 locuri mame);
3. Centrul de îngrijire de zi Târgu Cărbuneşti - capacitate 5 locuri;
4. Centrul de primire şi evaluare în regim de urgenţă pentru copilul abandonat sau părăsit în maternitate capacitate 10 locuri;
5. Centrul de plasament de tip familial pentru copilul în vârstă de peste 2 ani, capacitate 22 locuri;
6. Compartimentul administrativ-contabilitate.
Proiectul se află în perioada de sustenabilitate si monitorizare/verificare din partea ADR SUD VEST Olteniaorganism intermediar POR, s-au transmis rapoarte de activitate pe anul 2018, cu finalizare 30.06.2021.
2) Proiectul ,,Reabilitarea, Modernizarea, Dotarea Complexului de Îngrijire şi Asistenţă Suseni, jud. Gorj’’,
solicitant D.G.A.S.P.C. GORJ, cu finanţare din Fonduri Structurale POR Axa 3 – Îmbunătaţirea infrastructurii sociale
D.M.I.-3.2 Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale, cod SMIS 21031, având
un buget total de 3.635.938,86 lei, din care finanţarea nerambursabilă din partea Uniunii Europene este în sumă de
2.465.670,40 lei, contribuţia Guvernului României este de 1.065.778,95 lei şi contribuţia beneficiarului de 104.489,51
lei.
Data semnării contractului 18.08.2011.
Data de finalizare a perioadei de implementare a contractului de finanţare 18.07.2013.
Proiectul se află în faza de sustenabilitate de 5 ani, conform contractului de finanţare şi a obligaţiilor asumate
prin acesta de către D.G.A.S.P.C. Gorj (se depun rapoarte postimplementare, la cererea organismelor de verificare şi
control, anual se fac verificări/solicitări de informaţii/vizite la faţa locului din partea A.D.R. SUD VEST Oltenia-organism
intermediar P.O.R.). Proiectul s-a finalizat în data de 17.11.2018.
3) Consiliul Local al Comunei Jupâneşti în parteneriat cu D.G.A.S.P.C. Gorj a depus, în data de 17.12.2009,
cererea de finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3– Îmbunătăţirea
infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.2. – Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea şi echiparea
infrastructurii serviciilor sociale, pentru proiectul „Centrul Multifuncţional de servicii sociale Jupâneşti, Judeţul Gorj”,
judeţul Gorj. Centrul multifuncţional de servicii sociale a fost realizat într-o şcoală dezafectată. Proiectul are o valoare
totală de peste 1.340.000 lei din care finanţarea nerambursabilă este de peste 990.000 de lei. Centrul multifuncţional
beneficiază de un centru de zi şi un centru de consiliere. Beneficiază de acest centru multifuncţional copiii şi părinţii
aflaţi în dificultate din comunitatea localitaţii Jupâneşti. O dată cu înfiinţarea acestui centru s-au creat şi şase locuri de
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muncă. Acest proiect a fost acceptat spre finanţare POR, semnarea contractului a avut loc în data de 09.07.2012.
Proiectul s-a finalizat în luna august 2014, perioada de sustenabilitate se va încheia în anul 2019.
4) Având în vedere apelul de proiecte Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2018-2020, Axa
prioritară 4 – incluziunea socială şi combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 9, Obiectiv specific 4.14, Creşterea numărului
de asistenţi maternali şi sociali la nivelul comunităţii, ghidul solicitantului – condiţii specifice „Reducerea numărului de
copii şi tineri plasaţi în instituţii, prin consolidarea reţelei de asistenţi mternali, s-a încheiat Acordul de parteneriat nr.
21989/01.11.2018 între Beneficiar (A.N.P.D.C.A.) şi Partener nr. 33 (D.G.A.S.P.C. Gorj) prin care instituţia a dezvoltat
prin intermediul proiectului, reţeaua de asistenţi maternali profesionişti de la nivelul D.G.A.S.P.C. Gorj, precum şi
derularea de activităţi ce privesc dezvoltarea de instrumente, proceduri, mecanisme noi de formare profesională,
îmbunătăţirea nivelului de competenţe al acestora. Obiectul parteneriatului este de a stabili drepturile şi obligaţiile
părţilor, contribuţia financiară proprie fiecărei părţi la bugetul proiectului.
În data de 08.11.2018 s-a semnat contractul de finanţare pentru proiectul TEAM – UP: Progres în calitatea
îngrijirii alternativea copiilor”, cod 127169 depus de către A.N.P.D.C.A. în parteneriat cu cele 47 de D.G.A.S.P.C. –uri în
cadrul apelului non- competitiv „Reducerea numărului de copii şi tineriplasaţi în instituţii, prin consolidarea reţelei de
asistenţi maternali”. Prin proiect se estimează a se rambursa sumele financiare cheltuite cu plata salariilor A.M.P. pentru
perioada 2014-2018 (pentru aproximativ 146 asistenţi maternali), precum şi decontarea prin proiect, a salariilor A.M.P.
pe care D.G.A.S..P.C Gorj estimează să-i angajeze, în număr de 10 persoane/an, pe perioada 2019-2023, în total 50 de
A.M.P. Durata contractului este de 10 ani, valoarea contractului pentru D.G.A.S.P.C. Gorj este de 28.694.448,08 lei, iar
contribuţia Consiliului Judeţean este de 2% în valoare de 573.895,08 lei.
5) A.N.P.D.C.A. implementează începând cu data de 06.06.2016 proiectul ,,Elaborarea planului de
dezinstituţionalizare a copiilor din instituţii şi asigurarea tranziţiei îngrijirii acestora în comunitate”, S.I.P.O.C.A. 2,
finanţat prin P.O.C.A. Scopul proiectului este de a realiza proceduri şi metodologii comune la nivelul administraţiei
publice centrale şi locale în ceea ce priveşte asigurarea tranziţiei de la îngrijirea instituţională a copiilor la îngrijirea lor în
comunitate. Prin proiect se realizează o diagnoză complexă a situaţiei centrelor de plasament din cadrul D.G.A.S.P.C.urilor, pe baza căreia se va fundamenta şi planifica strategic procesul de dezinstituţionalizare la nivel central şi local. În
cursul anului 2018 au fost iniţiate procedurile de dezinstituţionalizare a copiilor din cadrul Centrului de plasament
destinat protecţiei rezidenţiale a copiilor cu dizabilităţi din cadrul Complexului de servicii comunitare pentru copilul cu
handicap Tg-Jiu şi Centrului de plasament destinat protecţiei rezidenţiale a copiilor cu dizabilităţi din cadrul Complexului
de servicii comunitare pentru copilul cu nevoi special Tg - Jiu. Prin evaluarea instituţiilor s-a luat în considerare o analiză
a resurselor centrelor de plasament a calităţii serviciilor furnizate către copii precum şi o serie de date relevante cu
privire la colectivitatea de copii din centru. Echipa multidisciplinară formată din specialişti din cadrul D.G.A.S.P.C. Gorj
în strânsă colaborare cu echipa de cercetare din cadrul proiectului au realizat activităţi de evaluare a a fiecărui copil sau
tânar din lista nominală a celor două centre de plasament.
6) Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, în calitate de beneficiar,
partener – Institutul Naţional de Cercetări Economice implementează cu sprijinul D.G.A.S.P.C.-urilor proiectul
,,Implementarea unui sistem de elaborare de politici publice în domeniul incluziunii sociale la nivelul M.M.F.P.S.P.V.,
SIPOCA 4, care are drept scop crearea unui set de instrumente de planificare strategică (hărţi privind serviciile sociale,
infrastructura aferentă acestora, hărţi privind nevoile sociale, harta saraciei şi sărăciei în muncă). În anul 2018 au fost
transmise datele solicitate pentru fiecare serviciu social din cadrul D.G.A.S.P.C. Gorj în vederea fundamentării
strategiilor de incluziune socială la nivel local/judeţean şi creşterea accesului la servicii sociale în comunitate, specialiştii
din cadrul biroului au participat la întrunirile de lucru organizate în cadrul proiectelor.
B. Monitorizarea Strategiei judeţene de dezvoltare a serviciilor sociale a judeţului Gorj pentru perioada
2014-2020, a Planurilor Operaţionale de Implementare a Strategiei aprobată de către Consiliului Judeţean Gorj
prin hotărârea nr. 106/29.08.2014.
Misiunea strategiei este dezvoltarea unui sistem funcţional de servicii la nivel judeţean care să aibă ca scop
sprijinirea persoanelor vulnerabile pentru depăşirea situaţiilor de dificultate, prevenirea şi combaterea riscului de
excluziune socială, creşterea calităţii vieţii şi promovarea incluziunii sociale a acestora.
Scopul strategiei este de a implementa măsuri şi acţiuni sociale pentru garantarea dreptului fiecărei
persoane/colectivităţi aflate într-o situaţie de nevoie socială, datorată unor motive de natură economică, fizică, psihică
sau socială, de a beneficia de servicii sociale corespunzatoare şi nediscriminatorii. Analiza nevoilor şi identificarea
principalelor direcţii de acţiune s-a realizat de către D.G.A.S.P.C. Gorj cu sprijinul persoanelor, instituţiilor şi organizaţiilor
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implicate în domeniul social, autorităţilor publice locale-primăriilor, A.J.O.F.M.-ului, Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi
Inspecţie Socială Gorj.
I.10. Alte activităţi desfăşurate de serviciile de specialitate în domeniul protecţiei copilului.
I. În anul 2018 Comisia pentru Protecţia Copilului Gorj s-a întrunit în 48 de şedinţe, rezultatele dezbaterilor
fiind consemnate de către secretarul C.P.C. în procese- verbale, conform prevederilor legale.
În perioada analizată, C.P.C. Gorj a luat în discuţie şi a stabilit măsuri de protecţie a copilului în dificultate şi
încadrarea copiilor în grad de handicap după cum urmează:
1. Au fost emise un număr de 825 de hotărâri privind: încadrarea copiilor în categoria persoanelor cu handicap,
menţinerea încadrării în grad de handicap cu schimbarea reprezentantului legal, revocarea încadrării în grad de
handicap: - 448 de hotărâri privind încadrarea copiilor în gradul grav cu asistent personal; - 29 de hotărâri privind
încadrarea în gradul grav; - 130 de hotărâri de încadrare în gradul accentuat; - 185 de hotărâri de încadrare în gradul
mediu; - 16 de hotărâri de încadrare în gradul uşor; - 15 hotărâri pentru copiii care nu se încadrează în grad de handicap;
- 5 hotărâri prin care se revocă încadrarea în grad de handicap ca urmare a decesului copiilor;
2. Au fost emise 177 de hotărâri privind măsurile de protecţie specială pentru copilul în dificultate, dintre care
cele mai importante au presupus: - 2 hotărâri privind instituirea măsurii de protecţie specială-plasament la
familii/persoane/rude până la gradul IV; - 1 hotărâre privind instituirea măsurii de plasament la asistenţi maternali
profesionişti; - 12 hotărâri de încetare a măsurilor de plasament în sistem rezidenţial; - 26 de hotărâri de încetare a
măsurilor de plasament familial; - 11 hotărâri de încetare a măsurilor de plasament la asistenţi maternali profesionişti;
- 61 de hotărâri privind reînnoirea atestatului de asistent maternal profesionist în cadrul D.G.A.S.P.C. Gorj; - 6 hotărâri
privind instituirea măsurii de protecţie specială-supraveghere specializată cu menţinerea copilului în familia naturală; 6 hotărâri privind încetarea măsurilor de supraveghere specializată; - 4 hotărâri privind suspendarea măsurilor de
plasament pe o perioadă determinată de timp; - 28 hotărâri de menţinere a măsurii de protecţie specială la solicitarea
tinerilor, conform art. 55 alin. (2) din Legea nr. 272/2004, republicată; - 5 hotărâri de menţinere a măsurii de protecţie
specială la solicitarea tinerilor, conform art. 55 alin. (3) din Legea nr. 272/2004, republicată; - 21 de alte hotărâri;
3. Deoarece condiţiile instituirii nu s-au modificat pentru 741 reevaluări s-a menţinut măsura de protecţie
specială.
4. În scopul unei bune colaborări interjudeţene şi respectării principiului competenţei teritoriale 3 avize
favorabile pentru instituirea măsurilor de protecţie specială au fost redactate şi comunicate comisiilor pentru protecţia
copilului din alte judeţe.
5. Au fost analizate diverse cazuri care nu au necesitat emiterea unei hotărâri.
În anul 2018 au fost înregistrate la Tribunalul Gorj două contestaţii cu privire la încadrarea copiilor în grad de
handicap. Nu a fost înregistrată nicio contestaţie cu privire la hotărârile cu măsură de protecţie specială adoptate de
către Comisia pentru Protecţia Copilului Gorj.
II. Componenta: Protecţia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor adulte cu handicap
Activitatea noastră a avut scopul de a realiza cât mai multe obiective prevăzute în Planul operaţional pentru
implementarea Strategiei judeţene în domeniul asistenţei sociale pentru perioada 2014-2020, utilizând la maxim toate
resursele umane, financiare de care am dispus în anul 2018.
II.1. Îmbunǎtǎţirea infrastructurii sociale, reabilitare, extindere, modernizare amenajare, dotarea
instituţiilor rezidenţiale privind protecţia specială a persoanelor adulte cu handicap.
Având în vedere planul de restructurare a centrelor rezidenţiale (cu avizul Autorităţii Naţionale pentru
Persoane cu Dizabilităţi) în vederea diversificării serviciilor sociale şi implementarea standardelor de calitate la aceste
servicii s-au efectuat studii, proiecte, lucrări de reabilitare, modernizare, amenajare, dotare, la centrele rezidenţiale din
subordinea D.G.A.S.P.C. Gorj .
II.2 Alocarea resurselor adecvate nevoilor persoanelor cu handicap
Pentru protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap din judeţul Gorj a fost alocată pe anul
2018 suma totală de 87.472.751 lei din care:
- 66.605.744 lei pentru plata prestaţiilor sociale a persoanelor cu handicap neinstituţionalizate îngrijite la
domiciliu din care: indemnizaţii lunare: 38.751.248 lei; buget personal complementar: 16.155.731 lei; indemnizaţie de
însoţitor a persoanelor cu handicap vizual grav: 9.170.348 lei ; prestaţii sociale pentru copii 2.528.417 lei.
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- 20.867.007 lei pentru protecţia persoanelor adulte instituţionalizate în cele patru complexuri în număr total
de 362 beneficiari de servicii sociale din care: - C.I.A. Suseni 4.164.284 lei; -C.R.R. Suseni
2.051.044 lei;
-C.I.A. Dobriţa 1.504.000 lei ;-C.R.R. Dobrita 543.232 lei; -C.R.R.N. Bîlteni
4.923.372 lei; - C.R.R. Bîlteni
5.516.506 lei; - C.R.R. Tg-Cărbuneşti 2.164.569 lei.
În perioada 01.01.2018-31.12.2018, biroul de evidenţă prestaţii sociale pentru persoane cu handicap a
desfăşurat următoarele activităţi:
- a întocmit documentaţia conform Legii 448/2006 pentru plata prestaţiilor sociale pentru un număr de 12.765
persoane cu handicap, după cum urmează :
1. Copii beneficiari de bugetul complementar conform art. 58, alin. (4): -copii gradul I- 646; -copii gradul II 159; - copii gradul III-197.
2. Adulţii fără venit beneficiari de prestaţii sociale conform art.58, (4) Legea 448/2006, sub formă de
indemnizaţie de persoană cu handicap şi buget complementar: -adulţi gradul I-1337 persoane; - adulţi gradul II- 2482
persoane; -adulţi gradul III-187 persoane.
3. Persoane încadrate în muncă beneficiare de prestaţii sociale conform art. 58 alin. (4) Legea 448/2006, sub
formă de indemnizaţie de persoană cu handicap şi buget complementar:-salariaţi gradul I-72 persoane;- salariaţi gradul
II- 390 persoane;-salariaţi gradul III-47 persoane.
4. Pensionari beneficiari de prestaţii sociale conform art. 58 alin. (4) Legea 448/2006, sub formă de
indemnizaţie de persoana cu handicap şi buget complementar: -pensionari gradul I-3471 persoane; -pensionari gradul
II-3420 persoane; -pensionari gradul III- 368 persoane.
S-au îregistrat un număr de 1447 cazuri noi persoane care beneficiază de prevederile Legii 448/2006, în
perioada raportată ( 01.01- 31.12.2018) s-a efectuat plata prestaţiilor sociale pentru persoanele cu handicap în sumă
totală de 66.605.744 lei astfel: -pentru indemnizaţie lunară-38.751.248 lei; -pentru bugetul personal complementar
lunar -16.155.731 lei; -pentru indemnizaţia de însoţitor pentru nevăzători – 9.170.348 lei; pentru prestaţii sociale
pentru copii – 2.528.417.
Compartimentul prevenire marginalizare socială a eliberat un număr de 34.631 bilete în baza a 8789 cereri,
reprezentând bilete de transport interurban auto şi C.F.R. pentru persoanele cu handicap grav şi accentuat, care
beneficiază de gratuitatea transportului interurban conform art. 24 din Legea 448/2006. În acest sens s-a încheiat o
convenţie cu SNCFR şi cu 13 societăţi comercialede transport interurban.
În cadrul compartimentului prevenire marginalizare socială, ţinând cont de prevederile Legii 448/2006 privind
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap şi a Ordinului nr. 62/2007 privind transportul urban cu
mijloace de transport în comun de suprafaţă emis de A.N.P.D. Bucureşti, la nivelul judeţului Gorj s-au întocmit şi eliberat
în anul 2018 un număr de 561 legitimaţii pentru transport urban gratuit cu mijloace de transport în comun de suprafaţă
pentru persoanele cu handicap şi un număr de 83 legitimaţii ale asistenţilor personali. Conform art. 28 din Legea
448/2006 în anul 2018 au fost eliberate 523 roviniete, în acest sens fiind incheiată o convenţie cu CNAIR.
Pentru perioada 01.01.2018 - 31.12.2018, situaţia statistică a adulţilor instituţionalizaţi şi evoluţia acestora pe
complexuri se prezintă astfel:
Centru

Capacitate

C.I.A. Dobriţa
C.R.R. Dobriţa
C.I.A. Suseni
C.R.R. Suseni
C.R.R.N. „Bîlteni”
C.R.R. „ Bîlteni”
C.R.R. Tg-Cărbuneşti
Total

50
11
65
25
80
90
41
362

Beneficiari
01.01.2018
48
11
64
24
80
90
41
358

Beneficiari la
31.12.2018
48
11
65
25
80
90
41
360

II.3 Activitatea Serviciului de Evaluare Complexă-Adulţi
Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap are rolul - în conformitate cu normele
metodologice şi legislaţia în vigoare - de a verifica, evalua, analiza şi propune Comisiei de Evaluare, încadrarea sau
neîncadrarea într-un grad de handicap a persoanelor care solicită acest lucru.

206

Consiliul Județean Gorj

Raportul Președintelui 2018

Evaluarea complexă a persoanelor care solicită un certificat de încadrare în grad de handicap se face de către
persoanele cu pregatire profesională în acest sens după cum urmează:- evaluare medicală;- evaluare psihologică; orientare profesională şi vocaţională; - evaluare socială.
Pentru persoanele nedeplasabile care solicită un certificat de încadrare în grad de handicap (prin cerere depusă
în cadrul serviciului în baza scrisorii medicale –tip, emisă de medicul de familie şi ancheta socială), specialiştii serviciului
de evaluare complexă, se deplasează la domiciliul solicitantului în vederea realizării evaluării complexe.
În baza raportului de evaluare complexă, Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap,
transmite rezultatele procesului de evaluare precum şi propunerea de încadrare/neîncadrare în grad de handicap
Comisiei de Evaluare pentru Persoane Adulte cu Handicap.
Analizând activitatea Serviciului de Evaluare Complexă, desfăşurată în perioada 01.01.2018 - 31.12.2018, din
punct de vedere cantitativ, al încadrării în termene, al calităţii evaluărilor executate se pot formula concluzii complete
despre această activitate în ansamblul ei, de asemenea, trebuie precizat că specialiştii Serviciului de Evaluare Complexă
a Persoanelor Adulte cu Handicap, au avut o bună colaborare cu membrii Secretariatului Comisiei de Evaluare a
persoanelor adulte cu handicap, precum şi o bună conduită faţă de persoanele care au solicitat evaluarea complexă în
vederea încadrării/neîncadrării într-un grad de handicap astfel prezentăm următoarele date:
1.1.Din punct de vedere al numărului mediu de persoane care se prezintă zilnic la Serviciul de Evaluare Complexă,
acesta este de aproximativ 65-70 persoane, din care: -persoane care au fost evaluate în vederea reactualizării
certificatului de încadrare în grad de handicap; - persoane care au fost evaluate pentru prima dată în vederea încadrării
în grad de handicap (cazuri noi); -persoane care au fost programate şi ulterior reevaluate în vederea schimbării gradului
de handicap datorită agravării stării de sănătate; -persoane (rude apropiate, asistenţi personali, asistenţi sociali, etc.)
care au solicitat programarea în vederea evaluării complexe atât pentru bolnavii deplasabili cât şi pentru cei
nedeplasabili; -persoane care solicită diverse informaţii în vederea evaluării complexe şi obtinerea unui certificat de
încadrare în grad de handicap.
1.2. În perioada 01.01.2018-31.12.2018, au fost evaluate şi s-au făcut propuneri de încadrare/neîncadrare într-un
grad de handicap pentru un număr total de 4737 persoane adulte, după cum urmează: evaluări (cazuri noi) – 1.338
persoane; reevaluări în urma expirării certificatului de handicap – 3079 persoane; reevaluări ca urmare agravării bolii155 persoane; reevaluări ca urmare a sesizărilor – 45 persoane; evaluări treceri copil/adult – 74 persoane; reevaluari
ca urmare a deciziilor Comisiei Superioare de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Bucureşti-7 persoane; în curs
de soluţionare ca urmare a rechemării în vederea reevaluării şi încadrării/neîncadrării în grad şi tip de handicap de
către A.J.P.I.S. Gorj-46 persoane.
1.3.Pentru cele 4737 de persoane evaluate în cadrul Serviciului de Evaluare Complexă, s-au propus
încadrări/neîncadrări în grad de handicap după cum urmează: pentru 1602 persoane s-a propus încadrarea în gradul
grav cu asistent personal; pentru 791 persoane s-a propus încadrarea în gradul grav fără asistent personal; pentru
1872 persoane s-a propus încadrarea în gradul accentuat; pentru 354 persoane s-a propus încadrarea în gradul mediu;
pentru 13 persoane s-a propus încadrarea în gradul usor; pentru 69 persoane s-a propus neîncadrarea în grad de
handicap; pentru 4 persoane nu s-a facut propunere de încadrare în grad de handicap deoarece acestea au decedat
în timpul evaluarii; pentru 32 persoane care au fost evaluate şi urmează să se întocmească raportul de evaluare
complexă cu propunere de încadrare/neîncadrare în grad şi tip de handicap ca urmare a expirării certificatelor în prima
zi lucrătoare a anului 2018.
Din totalul persoanelor nedeplasabile, doar pentru 315 persoane s-au facut solicitări şi au fost evaluaţi la domiciliu.
1.4. În perioada 01.01.2018- 31.12.2018, au fost întocmite şi transmise un număr de 3243 adrese de rechemare
care vizau informarea bolnavului cu privire la documentele necesare în vederea evaluării complexe cât şi asupra datei
la care urma să se realizeze evaluarea complexă, 80 de persoane prezentându-se din oficiu şi de asemenea au fost
întocmite şi transmise 38 de răspunsuri ca urmare a diferitelor solicitări scrise.
1.5. În perioada 01.01.2018- 31.12.2018, s-au prezentat în cadrul serviciului un număr de 2700 persoane (rude
apropiate, asistenţi personali, asistenţi sociali, etc.) care au solicitat informaţii şi programări pentru bolnavi, în vederea
evaluării complexe pentru a fi încadraţi în grad de handicap, din care:
a) 1834 persoane au fost programate în vederea evaluării complexe şi încadrarea în grad de handicap;
b) 866 persoane au refuzat programarea deoarece au fost informaţi că nu se încadrează în grad de handicap
conform criteriilor medico-psiho-sociale;
1.6. În perioada 01.01.2018- 31.12.2018 s-au înregistrat la Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte
cu Handicap un număr de 47 sesizări şi au fost chemaţi pentru reevaluare complexă un număr de 45 de persoane, după
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cum urmează: 40 persoane s-au prezentat, au fost reevaluaţi şi pentru care s-a propus încadrarea/neîncadrarea în grad
de handicap; 5 persoane nu s-au prezentat la a doua adresă de rechemare, fapt pentru care s-a propus suspendarea
drepturilor aferente certificatului de încadrare în grad de handicap; 10 persoane reclamate nu au fost identificate în
baza noastră de date ca fiind persoane cu handicap; 1 anonimă care a fost clasată conform legislaţiei în vigoare;30
persoane nu se află în evidenţele S.E.C.P.A.H. cu certificat de handicap; 2 persoane se află în atenţia S.E.C.P.A.H. în
vederea suspendării drepturilor, întrucât nu au trecut 30 de zile calendaristice de la primirea adresei; 1 dintre petiţii sa redirecţionat către altă insituţie.
De asemenea, au fost rechemate în vederea reevaluării şi încadrării/neîncadrării în grad şi tip de handicap încă
75 de persoane, ca urmare a controlului efectuat de inspectorii A.J.P.I.S. Gorj, din care 46 s-au prezentat, iar la celelalte
29 persoane le-au fost sistate drepturile, ca urmare a neprezentării în termenul legal.
Analiza cantitativă a activitaţii de arhivare a dosarelor medicale în perioada 01.01.2018 - 31.12.2018:
2.1.Din punct de vedere al activităţii de arhivare a dosarelor medicale, situaţia se prezintă astfel:
Începând cu data de 01.07.2016, procedura de predare/primire/arhivare s-a efectuat direct între S.C.E.P.A.H. şi
arhivarul angajat. Personalul din cadrul S.E.C.P.A.H. s-a implicat activ şi permanent în arhivarea dosarelor medicale: sau scos din arhivă pe motiv de deces un numar de 2020 dosare medicale şi îndosariate în vederea casării conform
procedurii de arhivare; s-au făcut copii xerox pentru un număr de 24 dosare medicale, la solicitarea persoanelor cu
handicap, în vederea transferului către alte judeţe; s-au supus analizei şi controlului A.J.P.I.S. Gorj un număr de 75
dosare medicale; au fost introduse în baza de date şi validate un număr de 20 dosare medicale ca urmare a transferului
din alte judeţe;
a. Ca urmare a contestaţiilor certificatelor de încadrare în grad şi tip de handicap şi la cererea instanţei de
judecată , Serviciului de Medicină Legală, Serviciul de Evaluare Complexă, a pus la dispoziţia Secretariatului
Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap la cererea acestuia pe bază de registru un număr
de 77 dosare medicale în vederea întocmirii de adrese către Compartimentul Juridic şi Contencios din
cadrul D.G.A.S.P.C Gorj. La nivelul anului 2018 au fost anexate certificate de handicap prelucrate în urma
sentinţelor civile ale Tribunalului Gorj sau a Curţii de Apel Craiova pentru 12 persoane cu handicap la
dosarul medical deja arhivat.
II.4 Activitatea Secretariatului Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Gorj.
În perioada, 01.01.2018-31.12.2018, Secretariatul Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Gorj
şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu prevederile Legii 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap şi Hotărârea nr. 430 din 16 aprilie 2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi
funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap după cum urmează:
-În această perioadă, au fost verificate şi înregistrate documentele unui număr de 4717 persoane în vederea
evaluării/reevaluării complexe după cum urmează: evaluări 1374 de cazuri noi; reevaluări 3331 de cazuri; Sentinţe
civile 12 cazuri;
Din care: gradul I Grav cu asistent personal: 1744 cazuri; gradul I Grav fără asistent personal: 676 cazuri; gradul
II Accentuat: 1908 cazuri; gradul III Mediu: 309 cazuri; gradul IV Uşor: 9 cazuri; nu se încadrează: 71 cazuri ; s-au
înregistrat la registratura D.G.A.S.P.C Gorj un nr. de 17 de contestaţii în perioada 01.01.2018-31.12.2018 , cărora li s – a
răspuns să se adreseze instanţei de judecată, conform O.U. nr. 51/2017. – s – a răspuns la un nr. de 8 petiţii înaintate
de alte instituţii adresate instituţiei noastre.
Au fost lucrate în baza de date 4717 dosare medicale şi listate 28302 certificate+anexa pentru şedinţele comisiei de
evaluare a persoanelor adulte cu handicap; -s-au eliberat, în total 4518 certificate din care 1164 prin poştă, iar 3354 au
fost ridicate din secretariatul comisiei de beneficiari sau aparţinătorii acestora; -au fost distribuite către Biroul de
Evidenţă Plăţi din cadrul D.G.A.S.P.C. Gorj, însoţite de dosarele administrative, precum şi dosarele medicale către spaţiul
de depozitare din cadrul unităţii, pe baza proceselor verbale de predare-primire;
-Secretariatul Comisiei a întocmit şi înaintat Comisiei de Evaluare 127 procese verbale de întrunire a comisiei
în vederea analizării şi stabilirii gradelor de încadrare într-o categorie de persoană cu handicap, comisii ordinare, cât şi
extraordinare; -Secretariatul comisiei a redactat un număr de 55 decizii de internări/externări/decese/internări în
aşteptare /transfer între centre.- Secretariatul comisiei a formulat un punct de vedere medical la un nr. de 77 adrese,
solicitate de către Compartimentul Juridic şi Contencios din cadrul D.G.A.S.P.C Gorj; - au fost efectuate 57 copii xerox
după întreaga documentaţie, certificate cu originalul, ce au stat la baza emiterii certificatelor de încadrare într-un grad
şi tip de handicapcontestate la instanţade contencios administrativ competentă, către Comapartimentil Juridic şi
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Contenciosdin cadrul D.G.A.S.P.C Gorj, în vederea înaintării instanţei de judecată; - au fost înaintate către Serviciul de
Medicină Legală Gorj 2 dosare , în copie xerox, certificate cu originalul, pentru a fi stabilit diagnosticul şi încadrarea
făcută de CEPAH Gorj, solicitată de instanţa de judecată.
III. Activităţi de ordin administrativ, financiar, logistică şi control, personal.
III.1. Raport financiar – contabil
Situaţiile financiare încheiate la data de 31 decembrie 2018 au fost întocmite în conformitate cu prevederile legale.
Bugetul final al D.G.A.S.P.C. Gorj pentru anul 2018 a fost de 138.289.210 lei, defalcat astfel:
Sectiunea de funcţionare
= 137.438.110 lei
- cheltuieli de personal
= 59.376.510 lei ;
- bunuri si servicii
= 11.238.600 lei ;
- transferuri (ajutoare sociale)
= 66.432.000 lei ;
- alte cheltuieli
=
391.000 lei.
Sectiunea de dezvoltare
=
851.000 lei
- cheltuieli de capital
=
851.000 lei.
Conform contului de execuţie la data de 31.12.2018 prezentat mai jos s-au platit următoarele sume pe cele
trei subcapitole de cheltuieli :
Subcapitolul 68.02.05 „Asistenţă sociala în caz de invaliditate ”-Mii lei
Denumire titlu bugetar
Total cheltuieli
Secţiunea de funcţionare
Cheltuieli de personal
Bunuri şi servicii
Alte cheltuieli 59.40
Secţiunea de dezvoltare
Cheltuieli de capital

Buget 2018
Iniţial
Final
20.512.610
27.178.610
20.366.510
27.032.510
15.982.510
21.008.510
4.254.000
5.884.000
130.000
140.000
146.100
146.100
146.100
146.100

Execuţia bugetară 2018
26.038.867,81
25.901.077,35
20.954.653
4.835.844,35
110.580
137.790,46
137.790,46

Subcapitolul 68.02.06 „Asistenţă socială pentru familie şi copil” -Mii lei
Denumire titlu bugetar
Total cheltuieli
Secţiunea de funcţionare
Cheltuieli de personal
Bunuri si servicii
Alte cheltuieli 59.40
Secţiunea de dezvoltare
Cheltuieli de capital

Buget 2018
Iniţial
Final
33.263.000
44.678.600
32.558.000
43.973.600
28.354.000
38.368.000
3.974.000
5.354.600
230.000
251.000
705.000
705.000
705.000
705.000

Execuţia bugetară 2018
42.887.473,10
42.739.223,38
38.247.021
4.265.190,38
227.012
148.249,72
148.249,72

Subcapitolul 68.02.50 „Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale”- Mii lei
Denumire titlu bugetar
Asistenţă sociala

Buget 2018
Iniţial
Final
66.679.000
66.432.000

Execuţia bugetară 2018
66.395.708,28

La bunuri şi servicii suma alocată a fost utilizată, în principal după cum urmează:
- hrana pentru beneficiarii din centrele rezidenţiale = 3.271.420 lei;
- echipament, cazarmament beneficiari
= 283.466 lei;
- încălzit, iluminat, forţă motrică
= 1.559.587 lei ;
- alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare = 1.037.443 lei ;
- medicamente şi materiale sanitare
= 158.920 lei ;
- deplasări
= 39.535 lei ;
- pregatire profesională
= 83.037 lei ;
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- alte cheltuieli cu bunuri si servicii (înzestrări la ieşirea din sistem şi sume de bani pentru nevoi personale)
= 609.368,87 lei ;
- reparaţii curente
= 10.948 constând în lucrări de reparaţii şi igienizări la
sediul din strada Siretului .
La cheltuieli de capital a fost cheltuită suma de
= 286.040,18 lei :
-scară exterioară CSAPR TgJiu
= 598.959,00 lei ;
- scară exterioară C.S.C.C.D. Novaci
= 31.639,72 lei ;
-construcţie gard de protecţie a faţadelor
anvelopate CSAPR Tg-Jiu
= 9.710,40 lei ;
-punere în funcţiune generator de curent
cu automatizare monofazic la CSAPR Tg -Jiu
= 25.347,00 lei ;
- punere în funcţiune generator de curent
cu automatizare monofazic la CSCCD
Tg-Cărbuneşti
= 25.347,00 lei ;
-execuţie şi punere în funcţiuneStaţie de epurare apă menajeră CIA Dobriţa
= 88.598,24 lei ;
- sterilizator de tip etuva 120 litri
= 4.950,40 lei ;
-punere în funcţiune generator C.R.R.N.A. Bîlteni
= 22.941,00 lei ;
-boiler 3000 litri
= 25.499,32 lei ;
-pompă submersibilă
= 10.412,50 lei ;
-fosă septică
= 4.996,81 lei.
- studiu hidrogeologic pentru forare puţ de mare
= 3.570,00 lei
adâncime CIA Suseni
III.2. Achiziţii publice , tehnic şi de patrimoniu
Biroul specializat în achiziţii publice
În anul 2018, biroul achiziţii publice , tehnic şi de patrimoniu a lansat şi încheiat 9 proceduri de achiziţie publică
conform anexei „Proceduri 2018” din care:
- 6 proceduri simplificate în baza cărora au fost încheiate 6 contracte în valoare de 590.1885,32 lei fără TVA;
-2 negocieri fără publicare prealabilă a unui anunţ de participare în baza cărora au fost încheiate 2 contracte în
valoare de 25.990,95 lei fără TVA;
-1 licitaţie deschisă în baza căreia s-a încheiat1 contract în valoare de 2.199.021,16 lei fără TVA;
-1 procedură negociere fără publicarea unui anunţ prealabil în valoare de 509.875.63 lei fără TVA;
-1053 achiziţii directe în valoare de 2.186.551,50 lei fără TVA în baza cărora s-au încheiat 763 de contracte.
-28 achiziţii directe off-line în valoare de 97.260,46 lei fără TVA.
Achiziţiile au fost realizate cu încadrarea în bugetul aprobat, în baza necesarului de produse, servicii şi lucrări
primare de la unităţile subordonate şi de la serviciile şi compartimentele funcţionale din cadrul aparatului propriu.
Pentru realizarea acestor achiziţii s-au aplicat prevederile din Legea 98/2016 – privind achiziţiile publice şi H.G.
395/2016- Normele metodologice de aplicarea Legii 98/2016, astfel: s-au iniţiat achiziţii în Catalogul electronic S.E.A.P.,
s-au publicat anunţuri de consultare a pieţei, s-au publicat anunţuri privind achiziţiile directe în S.E.A.P., s-au publicat
anunţuri de participare pentru cerere ofertă, procedura simplificată, licitaţie deschisă, s-au analizat oferte offline/online
de către comisiile de evaluare, s-au atribuit, încheiat contracte de furnizare produse, prestare servicii /executare lucrări
şi s-au publicat anunţuri de atribuire în SEAP.
În cadrul biroului în anul 2018 a fost realizat un număr de 56 devize estimative pentru lucrările de reparaţii,
recompartimentări efectuate în spaţiile D.G.A.S.P.C. precum şi pentru centrele din subordine, 8 caiete de sarciniproiectare şi execuţie lucrări de reabilitare şi modernizare centre de plasament şi obiective de investiţii..
III.3. Gestionarea resurselor umane.
Pe parcursului anului, Serviciul resurse umane, salarizare şi pentru funcţia publică a continuat aplicarea
urnătoarelor prevederi:
- Legea nr. 153/2017, lege cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările
ulterioare;
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- Hotărârea nr. 228/28.12.2017 a Consiliului Judeţean Gorj pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Gorj nr.
137/31.07-2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul
familiei ocupaţionale „Administraţie” din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj şi instituţiile /serviciile din
subordine.
- Hotărârea de Guvern nr.846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată:
- Hotărârea de Guvern nr. 569/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea locurilor de muncă, a
categoriilor de personal, mărimea concretă a sporurilor pentru condiţii de muncă, precum şi condiţiile de acordare a
acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare „Administraţie” din administraţia publică locală.
- Hotărârea nr.106/24.07.2018 a Consiliului Judeţean Gorj pentru aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi
Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj,
precum şi a capacităţilor de furnizare a serviciilor sociale,a căror aplicare a constat în elaborarea a 71 de dispoziţii privind
încetarea raporturilor de muncă / numire în funcţie publică a unor salariaţi.
-Pe parcursul anului 2018, Serviciul resurse umane, salarizare şi pentru funcţia publică a întocmit documentaţia
necesară organizării şi desfăşurării a trei concursuri pentru ocuparea a 14 funcţii contractuale şi a 4 funcţii publice.
Pentru ocuparea acestor funcţii s-au înscris 90, respectiv 33 de candidaţi. Relaţiile suplimentare privind concursurile,
punerea la dispoziţie a tematicilor şi a documentelor specifice dosarului de concurs, primirea dosarelor de concurs şi
verificarea primară a acestora a fost făcută de salariaţii Serviciului resurse umane, salarizare şi pentru funcţia publică, a
întocmit lunar pontajele pentru salarii la nivelul aparatului propriu, respectiv pentru un număr de aproximativ 140 de
angajaţi şi 150 de asistenţi maternali profesionişti, a elaborat documentele utilizate în activitatea de personal pentru
cei aproximativ 150 de asistenţi maternali, a întocmit şi ţinut evidenţa dosarelor pentru deducerile personale
suplimentare şi a dosarelor privind calitatea de coasigurat, a asigurat avizarea documentelor specifice activităţii de
resurse umane şi transmiterea lor la fiecare compartiment şi complex de servicii comunitare în cauză, a întocmit
documentele necesare încadrării asistenţilor maternali, verificând valabilitatea hotărârii de plasament/încredinţare
emisă de C.P.C. Gorj şi a întocmit şi eliberat adeverinţe şi orice alte acte ce dovedesc calitatea de angajat a personalului
Direcţiei generale.
Pentru respectarea standardelor minime obligatorii, 312 de salariaţi au participat la cursul „ Metode şi tehnici
de lucru cu beneficiarii în situaţie de criză, care prezintă tulburări de comportament, delincvenţi, consumatori de
substanţe interzise, prostituţie” şi 45 de salariaţi au participat la cursul „Prim ajutor.” La cursul Managementul serviciilor
sociale au participat 13 salariaţi care ocupă funcţii contractuale de conducere. În schimb, perfecţionarea profesională
a funcţionarilor publici pe parcursul anului trecut s-a concretizat într-un număr de 8 funcţionari publici (2 de conducere
şi 6 de execuţie) care au participat la programe de formare profesională urmate în interesul instituţiei publice, altele
decât cele prevăzute în planul anual de perfecţionare.
De câte ori a fost necesar, a analizat şi promovat la Serviciul finanţe-buget lucrări privind determinarea fondului
de salarii – parte componentă a bugetului Direcţiei generale şi a asigurat lucrările de secretariat ale comisiei de disciplină
pentru funcţionarii publici – concretizate în cercetarea administrativă a faptelor semnalate în 7 sesizări. În plus, a
asigurat lucrările de secretariat pentru 2 şedinţe ale Colegiului director al D.G.A.S.P.C. Gorj finalizate cu 3 hotărâri.
Serviciul resurse umane, salarizare şi pentru funcţia publică a fost supus la o misiune de audit întreprinsă de către
auditorii din cadrul aparatului propriu al Direcţiei.
În decursul anului 2018, Serviciul resurse umane, salarizare şi pentru funcţia publică a întocmit 87 noi contracte
individuale de muncă şi 30 acte adiţionale, în dublu exemplar, contracte individuale de muncă ce au fost comunicate
prin aplicaţia Revisal la Inspectoratul Teritorial de Muncă Gorj. Prin aceeaşi aplicaţie Revisal, au fost introduse toate
modificările contractelor individuale de muncă ale salariaţilor, pe parcursul lui 2018.
Pe tot parcursul anului 2018, Serviciul resurse umane, salarizare şi pentru funcţia publică a ţinut evidenţa
ordinelor de deplasare concretizată într-un număr de 463 ordine de deplasare completate, a întocmit şi transmis
compartimentelor şi conducerilor complexelor de servicii comunitare interesate nu mai puţin de 2700 de dispoziţii
privind: stabilirea salariului de bază la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat plată începând cu data de
01.01.2018, privind stabilirea drepturilor salariale ca urmare a majorării salariale prevăzute de art 38, alin3, lit a) al Legii
cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fondurile publice, cu modificările şi completările ulterioare
începând cu 01.01.2018 privind stabilirea drepturilor salariale începând cu data de 01.03.2018, privind stabirea
drepturilor salariale începând cu data de 01.05.2018, privind stabilirea drepturilor salariale începând cu data de
08.08.2018, modificarea raporturilor de muncă/serviciu urmare a aplicării Hotărârii nr. 106/24.07.2018 a Consiliului
Judeţean Gorj pentru modificarea şi completarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi
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funcţuionare ale D.G.A.S.P.C Gorj, precum şi a capacităţilor de furnizare a serviciilor sociale din cadrul D.G.A.S.P.C Gorj,
aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 152/07.09.2017, modificarea unor elemente ale contractului
individual de muncă al personalului contractual şi de suspendare a contractului individual de muncă, sancţionare
disciplinară, acordare/retragere sporuri la salariul de bază pentru asistenţii maternali profesionişti, privind încetarea
contractului individual de muncă şi a raporturilor de serviciu, avansarea în gradaţii, delegarea unor salariaţi sau
delegarea de atribuţii, suspendarea raporturilor de serviciu.
Serviciul resurse umane, salarizare şi pentru funcţia publică a furnizat datele şi informaţiile necesare comunicatelor de
presă .
III.4. Administrativ şi Protecţia Muncii.
A) Serviciul Administrativ, Aprovizionare şi de Întreţinere a realizat: lucrări de reparare şi igienzare a spaţiilor cu
destinaţie de birouri de la sediul din str. Siretului nr. 24 ; modificarea rampelor pentru persoanele cu dizabilităţi
locomotorii ; creearea şi amenajarea Birolului de informaţii la parterul de la sediul D.G.A.S.P.C Gorj.
B) Compartimentului de Prevenire şi Protecţie
În cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj, conducerea unităţii, împreună cu
angajaţi din cadrul Compartimentului de Prevenire şi Protecţie, au întreprins o serie de măsuri, cum ar fi:
-testarea anuală în scris şi prin probe practice a tuturor angajaţilor D.G.A.S.P.C. Gorj - aparatul propriu, conform
tematicii elaborate şi aprobate pe anul 2018 ( pe categorii de personal );
-s-a emis şi înregistrat tematica de instruire pe anul 2018 cu nr. 26666/08.12.2017 în domeniul situaţiilor de
urgenţă şi cu Nr. 26667/08.12.2017 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă pe categorii de personal;
-planificarea şi organizarea controlului medical anual, obligatoriu, pe categorii de personal pentru toţi salariaţii
D.G.A.S.P.C. Gorj, conform contract de prestări servicii medicina muncii 2018;
- s–au aplicat o serie de măsuri de prevenire şi protecţie, cum ar fi : aplicaţii pe linie de prevenire şi stingere a
incendiilor la D.G.A.S.P.C Gorj - aparatul propriu şi un exerciţiu de amploare la Complexul de îngrijire şi asistenţă Suseni,
în care au fost angrenate mai multe instituţii:I.S.U Gorj, Salvamont Gorj, Ambulanţa Gorj, Jandarmeria Gorj şi Poliţia locală
din Comuna Runcu .
- s–au efectuat demersurile privind autorizarea D.G.A.S.P.C Gorj – aparatul propriu din punct de vedere al situaţiilor
de urgenţă şi s-a obţinut avizul I.S.U Gorj (fază premergătoare obţinerii Autorizaţiei de securitate la incendiu);
- s-au efectuat instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor în spaţii cu destinaţie socială (oficii, vestiare etc);
instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor specifice încăperilor cu destinaţie administrativă (birouri, săli de întâlniri, etc);
procedură pentru instruirea personalului în domeniul situaţiilor de urgenţă; reguli şi proceduri privind intervenţia în cazul
situaţiilor de urgenţă; planul de organizare şi executare al controlului respectării măsurilor de prevenire de urgenţă la
coşurile de fum; instrucţiuni de ordine interioară obligatorii de urmat pentru persoanele din exterior;
III.5. Juridic şi contencios.
În perioada raportată, compartimentul de specialitate, a desfăşurat următoarele activităţi:
1. S-au verificat şi vizat de legalitate aproximativ 3081 dispoziţii ale directorului general;
2. S-a reprezentat în instanţă D.G.A.S.P.C.- Gorj în 290 dosare privind: măsuri de protecţie specială :182;
înlocuire plasament în regim de urgenţă cu plasament: 70; plasamente, încetări plasamente: 44; reevaluări măsuri de
protecţie specială – plasament: 42; instituiri supravegheri specializate: 15; instituire plasament: 11; litigii de muncă: 20;
obligaţia de a face: 2; refuz acordare drepturi protecţie socială (contestaţii certificate încadrare în grad de handicap):
62; contestaţii hotărâri C.P.C.: 4; instituiri curatele:8;pretenţii: 2, alte obiecte: 10; a efectuat cercetări disciplinare: 8; a
întocmit dispoziţii privind plasamentul în regim de urgenţă: 89 (77 instituiri şi 12 revocări).
3. A vizat legalitatea contractelor de achiziţie, a actelor adiţionale şi a notelor justificative; a întocmit adrese
către alte instituţii publice (Avocatul Poporului, persoane fizice, petiţii); a participat la comisii de recepţie, (documentaţie
proiectare şi recepţie la terminarea lucrărilor); a acordat consiliere juridică beneficiarilor de servicii minori şi majori
precum şi altor persoane; a întocmit 185 dispoziţii privind:- internare/externare centru maternal: 39; frecventare/
încetare frecventare centru zi 105; închidere caz: 6; diverse: 35.
Prin activitatea desfăşurată Compartimentul contencios a îndeplinit standardele cerute de Ordinul
secretarului general al Guvernului nr. 400/ 2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial la entităţile
publice.
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III.6. Comunicare, registratură, relaţii cu publicul şi incluziune socială.
În perioada raportată, compartimentul de specialitate, a desfăşurat activităţi prin care, s-au pus la dispoziţia
reprezentanţilor presei centrale şi locale, informaţii de interes public, în conformitate cu prevederile legii respectiv
au fost elaborate şi transmise 66 de răspunsuri la solicitări privind informaţii de interes public după cum urmează:
33 răspunsuri pe Legea 544/2001 şi 33 de apariţii televizate ale conducerii şi purtătorului de cuvânt. Scopul acestora
a fost de a informa opinia publică cu privire la activităţile, proiectele şi iniţiativele D.G.A.S.P.C. Gorj pe baza
informaţiilor furnizate, a mediatizării activităţii de către D.G.A.S.P.C. Gorj, dar şi la iniţiativa proprie a mass-mediei, în
presa scrisă au fost publicate 247 de articole vizând protecţia copilului şi asistenţa socială din care: 84 au făcut referire
la aspecte negative, 104 având un caracter neutru cu privire la activitatea instituţiei, iar 155 făcând o referire pozitivă
la activitatea D.G.A.S.P.C. Gorj. La posturile radio şi TV locale au fost difuzate 33 de reportaje.
În relaţia cu publicul şi incluziune socială compartimentul este în exclusivitate în slujba cetăţeanului, pentru
a rezolva cu promptitudine problemele acestuia, realizând astfel o bună comunicare între D.G.A.S.P.C. Gorj şi
beneficiari, au fost înregistrate 26.041 documente, iar în registrul de petiţii au fost înregistrate un număr 151 de
sesizări s-au expediat 15.812 plicuri conţinând diferite răspunsuri ale instituţiei către diverşi solicitanţi.
III.7 Managementul calităţii serviciilor sociale
La nivelul entitatii publice - Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj este organizat
managementul calităţii serviciilor sociale sub forma unui compartiment format dintr-un singur post, conform ultimei
Hotarari a Consiliului Judetean Gorj numarul 106/24.07.2018 privind structura organizatorica a DGASPC Gorj.
Compartimentul managementul calităţii (compartiment nou înfiinţat) a realizat următoarele în cursul anului 2018 :
-Elaborarea procedurilor operaţionale;
-Registrul riscurilor;
-Elaborarea planului anual de control managerial al calităţii serviciilor sociale;
-Întocmirea şi transmiterea către Consiliul Judeţean Gorj a raportului anual de activitate al D.G.A.S.P.C Gorj;
-Deschiderea registrelor:Registrul special de evidenţă a rapoartelor de evaluare/ monitorizare în teren servicii
sociale; Registru intrare-ieşire – Compartimentul Managementul calităţii serviciilor sociale.
III.8 Audit.
Compartimentul de audit public a conducătorului entităţii publice îşi exercită efectiv funcţia de audit intern.
Reprezintă structura funcţională de bază în domeniul auditului public intern, organizat în subordinea directă.
Activitatea de audit intern pe anul 2018, s-a desfăşurat în baza planului anual înregistrat sub numărul
56/954/28.11.2017 şi cel multianual înregistrat sub numărul 55/954/28.11.2017. Asupra Planului anual de audit intern,
în cursul anului 2018, s-au efectuat un număr de 2 actualizări, respectiv prin Planul de audit intern nr. 24/82/05.03.2018
şi Planul anula de audit intern nr. 118/182/28.12.2018.
Pe parcursul anului 2018 au fost realizate 5 (cinci) misiuni de audit de asigurare. Realizarea misiunilor de audit
în cadrul structurii de audit intern al D.G.A.S.P.C Gorj, pe parcursul anului 2018 a fost următoarea:
-5 misiuni de audit de regularitate/ conformitate, din care:
-3 misiuni de audit de regularitate/ conformitate în domeniul financiar contabil;
-1 misiune de audit de regularitate/ conformitate în domeniul funcţiilor specifice entităţii publice;
-1 misiune de audit de regularitate/ conformitate ad – hoc.
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj dispune de un sistem de control intern
managerial ale cărui concepere şi aplicare permit conducerii să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice
gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale şi specifice au fost utilizate in condiţii de legalitate, regularitate,
eficacitate, eficienţă şi economicitate.
Sistemul de control intern managerial cuprinde mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor privind
creşterea eficacităţii acestuia are la bază evaluarea riscurilor. Pe baza rezultatelor autoevaluării, sistemul de control
intern managerial al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj este conform cu standardele
cuprinse în Codul controlului intern managerial.
În anul raportat s-au întocmit toate documentele solicitate de implementare a standardelor de control
managerial respectiv s-au stabilit în mod unitar, obiectivele, acţiunile, responsabilităţile, termenele, precum şi alte
componente ale măsurilor necesare pentru dezvoltarea sistemului de control intern/managerial la nivelul instituţiei
care vor continua şi în cursul anului următor.
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IV.SERVICIUL JUDEȚEAN DE GESTIONARE A DEȘEURILOR
ȘI A ACTIVITĂȚILOR DE SALUBRIZARE GORJ
În anul 2018, Serviciul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor şi a Activităţilor de Salubrizare Gorj a
întreprins activități vizând:
- sprijin acordat unor UAT-uri (un număr de 70) în vederea încheierii de contracte pentru colectare-transportdepozitare deșeuri menajere cu operatatorii de salubrizarea;
- înțelegerea privind gestionarea datelor referitoare la deșeurile municipale și a modului de raportare a
acestora;
- îndrumararea autorităţilor administraţiei publice locale in vederea respectarii de catre operatorii de
salubrizare a contractelor de salubrizare;
- asigurare sprijin pentru cartarea punctelor unde sunt depozitate deşeuri neconforme, păstraea curățeniei
în localităţile respective prin acţiuni de voluntariat;
- sprijin și monitorizare privind respectarea de către consiliile locale a prevederilor Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare;
- asistenţă tehnică în implementarea planurilor regionale şi judeţene de gestionare a deşeurilor;
- îndeplinirea de către consiliile locale a măsurilor din planurile regionale şi judeţene de gestionare a
deşeurilor, a modului de colectare selectivă, transport, neutralizare, valorificare şi eliminare finală a
deşeurilor, asigurarea spațiilor necesare pentru colectarea selectivă a deşeurilor, dotarea acestora cu
containere specifice fiecărui tip de deşeu, precum şi funcţionalitatea lor;
- campanii de conștientizare, educație ecologică (separarea deșeurilor pentru compostare și reciclare este
mult mai avantajoasă decât depozitarea deseurilor la depozitul ecologic sau incinerarea acestora în
gospodăria personală, atât din punct de vedere financiar cât și pentru protecția mediului).
- distribuirea de materiale de promovare cu prilejul participării la activităţile de conștientizare.
Relația de parteneriat cu alte instituții este o preocupare permanentă a Serviciului Judeţean de Gestionare
a Deşeurilor şi a Activităţilor de Salubrizare Gorj, iar realizarea de activității comune reprezintă direcțiile
prioritare pentru a proteja natura și a asigura un mediu optim pentru sănătatea populației.
Împreună cu Primăria Fărcăşeşti, Serviciul Județean de Gestionare a Deșeurilor și a Activităților de
Salubrizare (SJGDAS) Gorj a răspuns prompt, participând în ziua de vineri, 12.01.2018, la o acțiune de
ecologizare și conștientizare a populației (strâns deșeuri), pe tronsonul de drum județean (DJ 674) cuprins
între podul peste canalul de gardă al Carierei Roșia și intrarea în satul Fărcăşeşti, după care au urcat către
comuna Negomir în pădure, acțiune ce s-a desfășurat în condiții meteo nefavorabile.
Au participat 30 de persoane din cadrul Primăriei Fărcăşeşti, persoane încadrate la Legea 416/2001, un
tractor cu remorcă, iar din partea S.J.G.D.A.S Gorj, 20 de persoane asigurând logistica necesară, respectiv
saci și mănuși. Acțiunea a început la ora 08.30 și a luat sfârșit în jurul orei 12.30, timp în care s-au strâns peste
300 de saci cu deșeuri: sticlă, pet,
folie plastic, textile si peste 20 de
saci cu pampers. Cei prezenți au
împânzit zona dintr-o parte în alta
strângând deșeurile menajere,
șanțurile de pe drumul principal, cât
și o bună bucată din pădurea din
zonă. Prin această campanie dorim
să tragem un semnal de alarmă și să
sensibilizăm membrii comunității
gorjene cu privire la necesitatea
protejării mediului și efectele
benefice ale acestuia asupra
sănătății noastre.
În fiecare an, perioada cuprinsă între 15 martie și 15 aprilie este marcată de silvicultori și nu numai ca LUNA
PĂDURII sau luna plantării arborilor. Pentru a marca așa cum se cuvine Luna Pădurii, angajații Serviciului
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Județean de Gestionare a Deșeurilor și a Activităților de Salubrizare (SJGDAS) din cadrul Consiliului Județean
Gorj au plantat 50 de puieți de tei, 150 de stejar și 800 de salcâm.
Cei 21 de angajați ai Serviciului Județean de Gestionare a Deșeurilor și a Activităților de Salubrizare Gorj din
cadrul Consiliului Județean au luat parte la activitățile educative de voluntariat ecologic plantând 50 puieți
tei și 150 de stejar pe marginea drumului DJ 672 Buduhala- Peștișani, contribuind la îmbogățirea
patrimoniului verde al Municipiului Târgu-Jiu prin plantarea unui număr de 800 puieți salcâm în zona CET a
cartierului Romanești, sub îndrumarea silvicultorilor din cadrul Ocolului Silvic Târgu-Jiu, cei care au și asigurat
materialul săditor pentru ambele acțiuni.
“Mai mult verde mai multă sănătate!” este sloganul după care s-au ghidat angajații SJGDAS Gorj, în Luna
Pădurii.

Serviciul Județean de Gestionare a Deșeurilor și Activităților de Salubrizare Gorj (SJGDAS) a desfășurat in
anul 2018 activități de colectere, informare, ecologizarea și responsabilizarea populației, pentru a fi cât mai
aproape de oameni, în special de tineri, au fost organizate acțiuni demarate în cadrul proiectului concurs
„Viață pentru Mediu, Viață pentru OM”, program în care au fost implicate 31 de școli din mediul urban, la
care au participat peste 1.600 de elevi.
În cadrul proiectului-concurs au fost desfășurate trei activități, respectiv o activitate de colectare selectivă
atât la școală, cât și acasă (hârtie-carton, PET, doze aluminiu, baterii, acumulatori, inclusiv auto și DEEE-uri),
o acțiune de ecologizare și una de activități creative. De asemenea, cu ajutorul ONG-ului „Team for Next
Generation”, SJGDAS Gorj a derulat sesiuni de informare-conștientizare cu motto-ul „Locul celor mai multe
din deșeuri nu este la groapa de gunoi, ci la reciclare”. „ Proiectul derulat a avut un impact favorabil asupra
celor care au fost informați, elevii fiind receptivi la modul în care trebuie să învățăm să colectăm deșeurile
indiferent că suntem acasă sau în societate.
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In data de 6 iunie 2018, au fost premiate, în Sala Maură a Palatului Administrativ – Instituția Prefectului Gorjcinci școli care au obținut cele mai bune rezultate în domeniul colectării selective, ecologizării și protecției
mediului.
Unitățile de învățământ câștigătoare au fost următoarele:
• Premiul I - Școala „Sfântul Nicolae” Târgu Jiu (2.500 lei )
• Premiul II - Școala „Voievod Litovoi” Târgu Jiu (1.800 lei)
• Premiul III - Școala Gimnazială Novaci (1.100 lei)
• Mențiune – Școala Gimnazială „Constantin Brâncuși” Târgu
Jiu
(600
lei)
• Mențiune - Școala Gimnazială „Alexandru Ștefulescu” Târgu
Jiu (600 lei)
Premiile au fost acordate în funcție de sumele alocate constând
în echipamente electronice, sportive și alte tipuri de produse
conform cerințelor fiecărei școli.Sponsorul evenimentului a fost Societatea First Recycler.
Proiectul a fost organizat de Serviciul Județean de Gestionare a Deșeurilor și a Activităților de Salubrizare
Gorj, în parteneriat cu Asociația Team for Next Generation, Inspectoratul Școlar Județean Gorj, Agenția de
Protecția Mediului Gorj și First Recycler S.R.L ·
Pe tot parcursul anului au fost organizate întâlniri de lucru cu toți operatorii de salubrizare din județul Gorj
în care am dezbătut modalitatea de gestionare a serviciilor la nivelul județului, despre Planul Județean de
Gestioanare a Deșeurilor, dar și pentru a demara, în perioada următoare, campanii de ecologizare în zonele
de picnic din județul Gorj, iar în luna decembrie discutțile s-au axat în principal pe aplicarea Ordonanței de
Urgență nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii
nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de
urgență a Guvernului nr. 106/2005 privind Fondului de mediu”.

În urma unui protocol încheiat cu DGASPC Gorj, s-a participat la o acțiune de amenajare a unui solar pentru
minorii aflați într-o casă de tip familial din comuna
Scoarța.
Let's Do It România! este cel mai mare proiect de
implicare socială organizat în România, pe 15
septembrie Ziua Naţională a Curăţeniei.
Scopul acestei campanii este de a colecta deşeurile
aruncate la voia întâmplării în păduri, spaţii
verzi,albiile şi malurile râurilor etc.
Angajaţii S.J.G.D.A.S.Gorj din cadrul Consiliului
Judeţean Gorj - partener strategic în cadrul
proiectului Let's Do It România – s-au implicat în
acţiunii de curăţenie şi strângerea deșeurilor,
activitate organizată pe parcursul unei singure zile.
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Dintre acţiunile concrete la care am participat, în cadrul acestei campanii, amintim:
- Identificarea zonelor cu cele mai multe deseuri, în vederea ridicarii din localităţile de care răspunde
fiecare salariat, cuprinzând ca arie geografică întreg judeţul;
- Mobilizarea de voluntari în vederea participării la aceasta actiune;
- Contactarea operatorilor SC Polaris M Holding SRL şi SC Polaris Mediu SRL care gestionează
activitatea depozitului ecologic în vederea transportării şi preluării (depozitării) gratuite a deşeurilor
colectate;
- În cadrul acestei acțiuni au participat toate unitățile administrative teritoriale din județul Gorj,
voluntarii au primit saci și mănuși gratuit în ziua acțiunii.
- Mii de gorjeni au răspuns la apelul Let’s do it, România şi au ieşit la curăţenie, inclusiv Preşedintele
si Vicepresedintele Consiliului Judeţean Gorj, care au ales un loc cu o simbolistică aparte, Pădurea
Colorată, un loc căutat de mii de turişti.
Serviciul Județean de Gestionare a Deșeurilor și Activităților de Salubrizare Gorj (SJGDAS) a fost
premiat în cadrul Galei „Let’s Do It, România!”, gală care a avut loc în data de 17.10.2018, în incinta Teatrului
Elisabeta din București.
Potrivit unui comunicat de presă,
prin acordarea acestui premiu au fost
recunoscute meritele acestui serviciu
pentru modul în care s-a implicat și
organizat cea mai ambițioasă mișcare civică
din lume – “Let’s Do It, România!, la nivelul
județului Gorj. În același timp, acest premiu
este și meritul tuturor instituțiilor publice,
voluntarilor 21540, care au strâns un număr
de 55000 saci, ocupând primul loc pe țară la
această categorie. „Este important ca astfel
de acțiuni să aibă loc mult mai des, locuitorii
județului să înțeleagă că locul deșeurilor
este în locurile special amenajate.

În perioada 22 -23 noiembrie dupa “Let’s Do It, România, inca o actiune organizata de SJGDAS Gorj
alături de Asociația Environ, și-a atins scopul urmărit, fiind printre primii din țară. Datorită solicitărilor primite
în aceste zile campania se va mai organiza, dar în tot județul Gorj. Printe cele mai reciclate echipamente
electrice s-au numărat televizoarele 30%, monitoarele și unitățile PC 18% , frigiderele 7% dar alte aparate
electrice si electrocasnice uzate sau stricate. Participanții la această campanie au primit tichete valorice în
schimbul echipamentelor electrice și electronice colectate (10 lei/tichet valoric; valoarea totală a fost
calculată în funcție de greutatea aparaturii aduse).
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La nivelul SJGDAS GORJ a fost dezbatută problema salubrizării din Rânca. La această întâlnire au
participat Nicolae Muja, vicepreședintele Consiliului Județean, Sanda Gheorghe, comisar șef al Gărzii de
Mediu – Gorj, reprezentantul firmei de salubrizare S.C. Brai-Cata S.R.L. și reprezentanții primăriilor Baia de
Fier și Novaci unde, în urma intâlnirii a fost stabilită organizarea unei campanii de ecologizare, iar primăriile
au amplasat, în premieră containere de 1,1 mc în zonele de parcare, dar și coșuri stradale.

Chiar dacă o astfel de acțiune a mai avut loc cu putin timp in urma acum tot s-au strâns circa 100 de
saci de deșeuri menajere și sticle de plastic.
Pe lângă acțiunile de ecologizare din cadrul proiectului „Viață pentru mediu, viață pentru om” au fost
organizate acțiuni de „La canton” (Târgu Cărbunești), unde s-au alăturat și reprezentanți ai Primăriei Târgu
Cărbunești, colegi de la Secția de Drumuri Naționale Târgu Jiu, dar și reprezentanți ai Ocolului Silvic Târgu
Cărbunești.

Angajații Serviciului Județean de Gestionare a Deșeurilor și a Activităților de Salubrizare Gorj, dar și
ai firmei de salubrizare Polaris, au mers în zonele de picnic de lângă Târgu Jiu, pentru a discuta cu cei care au
ieșit la grătar precum și pentru a ecologiza aceste zone.
Acțiuni de ecologizare au fost efectuate și în zona localității Godinești – Ungureni.
De asemenea, în cursul anului, SJGDAS Gorj a organizat deplasări de lucru în teren la Novaci,
Polovragi, Matasar, Scoarta, Stejari, Cruset Tintareni, Motru etc, pentru a identifica problemele
administrației publice locale legate de serviciul de salubrizare, dar și pentru a discuta despre reorganizarea
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Serviciilor Publice de Salubrizare Gorj.
S-a mers pe Cheile Oltețului pentru a ecologiza acea zonă.
Participarea la acțiunea de ecologizare și igienizare a barajelor din zona orașului Târgu Jiu.
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Salariatii SJGDAS au venit in sprijinul Primariei Stejari, la acțiunea de ecologizare, acțiune la care au
participat peste 60 de persoane, alături de primarul localității.
La aceasta campanie a fost alaturi si firma de salubrizare Salubris Gilort care a pus la dispozitie sacii
menajeri, totodata ridicarea acestora.
Pe tot parcursul anului 2018, salariaţii serviciului au fost implicaţi în responsabilizarea administraţiilor
publice locale în ceea ce priveşte obligativitatea colectării separate, pentru cel puţin următoarele tipuri de
deşeuri: hârtie, metal, plastic, sticlă.
Consiliile locale şi primarii localităţilor trebuie să conştientizeze faptul că o colectare selectivă bine
organizată, reduce costurile de gestionare a deşeurilor, reuşesc să vândă resursele reciclabile mai uşor şi
contribuie la scăderea taxelor care sunt greu de suportat de către un segment destul de mare din populaţie.
De asemenea, ne-am implicat în conştientizarea populaţiei cu privire la colectarea selectivă a
deşeurilor şi la faptul că este interzisă abandonarea deşeurilorşi eliminarea lor în afara spaţiilor autorizate în
acest scop, la nivelul fiecărei localităţi fiind împărţite pliante.

V.SERVICIUL PUBLIC JUDEȚEAN SALVAMONT GORJ
În conformitate cu reglementările legale în vigoare, obiectul principal de activitate al Serviciul Public
Județean Salvamont Gorj îl constituie patrularea preventivă în zonele montane cu aflux turistic mare, grad
de periculozitate ridicat și în stațiunile montane de practicare intensivă a sporturilor de iarnă, deplasarea de
urgență la locul solicitat, salvarea accidentatului sau a bolnavului, acordarea primului ajutor medical și
transportarea acestuia la prima unitate medicală de specialitate, participarea la acțiunile de prevenire a
accidentelor în munți și în mediul subteran speologic, amenajarea și întreținerea traseelor turistice montane.
Acțiunile de patrulare - prevenire s-au concentrat către zonele identificate cu mare potențial și
afluență turistică, precum și în zonele de plai cu așezări de sezoniere sau permanente, astfel :
- În zona munților Cerna, Mehedinți, Godeanu s-au efectuat 66 de zile/om în următoarele perimetre
de interes turistic : plai Cloșani, Motru Sec, plai Sohodol, valea Lupșa, lac Valea Mare, valea Cernei,
Izvoarele Cernei, Cerna Sat, pe creasta munților Godeanu și pe traseele de acces/retragere din zona
de crestă a munților Mehedinți și a munților
Godeanu ;
- În zona munților Vâlcan s-au efectuat peste
140 de zile/om în următoarele perimetre de
interes turistic sau așezări de conace: plai
Schela, valea Șușiței Verzi și cea a Șușiței Seci,
Valea Sohodolului, Valea Bâlta, lac Vâja, plai
Tismana, Valea și Plaiul Pocruia, zona de
alpinism Cheile Sohodolului, perimetrele
speologice Runcu, Tismana, Pocruia și pe
traseele turistice pedestre ce pornesc din zona
submontană către zona de creastă;
- În zona munților Parâng și Căpățânei s-au
efectuat 280 de zile/om în următoarele
perimetre de interes turistic Cheile Oltețului,
Cheile Galbenului, zona de campare alpină
Gâlcescu, culme Crasna-Molidviș, Lainici,
perimetru speologic Polovragi – Baia de Fier,
zonele de alpinism Polovragi și Baia de Fier și
pe cele 10 trasee turistice pedestre adiacente
traseelor de creastă.
Aceste activități s-au organizat la fiecare sfârșit de
săptămână, permanent pe perioada vacanțelor
școlare, în cel puțin doua locații diferite din munții din
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Vestul, respectiv Estul județului, precum și pe perioada competițiilor sportive sau activităților culturale
organizate în zona montană, reușindu-se astfel o distribuție judicioasă în teritoriu a echipelor de prim
răspuns la intervenție, asigurându-se astfel nu numai un timp de intervenție scurt, ci, și un grad de răspuns
la solicitări de 100%.
In cursul anului 2018 s-au realizat un număr de peste 2.800 zile patrulare/om, ca asistență în
stațiunea Rânca și în zona montană adiacentă cu un număr de 2-10 salvatori montani zilnic.
Astfel, la cabinetul medical al Baza
de Intervenție Salvamont de la Rânca a fost
asigurată asistența în regim zilnic de
permanență, 24/24 h, indiferent de sezon și
de afluxul de turiști din zonă, salvamontiștii
aflați în tură între care și minim un salvator
montan cu calificare și de paramedic, pe
lângă activitățile specifice profesiei,
acționând și ca echipă de prim răspuns la
situațiile ce necesitau prim ajutor medical
produse la nivelul structurilor de primire
turistică din stațiune, pentru intervenția
operativă fiind asigurată în permanență o
ambulanță salvamont pentru transportul
cazurilor grave la spital sau până la locul de
întâlnire cu ambulanța SAJ sau SMURD.
În cele 9 posturi salvamont din zona submontană a județului asistența a fost asigurată zilnic, astfel,
în 4 posturi salvamont cu personal administrativ cu pregătire în oferirea de informații turistice și în 5 posturi
cu personal administrativ cu pregătire în oferirea de informații turistice și atestat și ca salvator montan.
Alături de aceștia, în weekendurile din sezonul turistic posturile salvamont au fost asigurate și cu echipaje
suplimentare de salvatori montani. În posturile Salvamont din Polovragi și Baia de Fier a fost asigurată zilnic
asistența și în cabinetele medicale, persoanele ce deservesc aceste baze având și calificarea de paramedici.
De altfel, chiar dacă toți salvatorii montani au pregătire medicala certificată, în decursul anului, pentru
asigurarea formării și pregătirii continue, 8 salvatori montani au absolvit cursurile de paramedici în centrele
de formare ale IGSU în cadrul unui program inițiat de către Salvamont Romania și Departamentul pentru
Situații de Urgență.
În
perioada
de
referință,
salvamontiștii gorjeni au fost solicitați să
intervină la un număr de 226 de evenimente
în care au fost salvate 263 persoane. Dintre
aceste evenimente, un număr de 220 de
evenimente s-au petrecut în zona montană
a județului Gorj, iar la 6 evenimente,
salvatorii din cadrul Serviciului Public
Județean Salvamont Gorj, fiind solicitați să
intervină ca structură de sprijin în afara
zonei montane.
Dintre evenimentele produse în
zona montană, 156 au fost accidente
specifice sezonului de iarnă, iar 70,
accidente specifice perioadei de vară. Din
numărul total de cazuri, după intervenția
echipelor salvamont pentru acordarea primului ajutor și transportul în zona montana , 53 de cazuri au fost
predate ambulanțelor SAJ sau SMURD , unul elicopterului SMURD, 9 cazuri au fost transportate direct cu
ambulanța Salvamont Gorj, iar 5 cazuri cinci serviciului IML.
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In vederea pregătirii specifice a salvatorilor montani s-a asigurat participarea a 3 candidați la școlile
naționale de pregătire salvamont, șase candidați la cursul de pregătire de salvare cu elicopterul, și s-au
organizat lunar, pe plan local, câte una - două acțiuni de pregătire centralizată și omogenizare a salvatorilor
angajați și voluntari precum și de atragere și formare de noi salvatori candidați, iar echipajul canin de
intervenție la avalanșă a urmat și absolvit stagiul anual de reatestare.
Pe linie de salvare speologică au fost organizată
o acțiune de pregătire locală, în luna octombrie, acțiune
ce a urmărit recunoașterea, acomodarea și lucrul în
mediul subteran speologic, precum și omogenizarea
salvatorilor în condițiile de mare dificultate și mare
încărcare psihică ce apar în cazul unor accidente cu grad
ridicat de dificultate sau cu victime multiple. Obiectivele
pregătirii au urmărit coordonarea acțiunii din momentul
pre-alertei până la încheierea misiunii, instalarea
punctului de comandă exterior și a celor de comandă
interioare, gestionarea corectă și eficientă a resurselor
umane și materiale, evaluarea și managementul
riscurilor în zona de subteran și în exterior, instalarea
bivuacului de prim ajutor subteran, echiparea traseului
de acces și evacuare, realizarea dezobstrucțiilor
necesare pentru acces și evacuare, testarea de noi
echipamente de transport accidentați și de
radiocomunicații subterane, evacuarea și proceduri de transfer al accidentaților de la echipajele de
intervenție în subteran către echipajele terestre salvamont, respectiv SMURD/Ambulanță, precum și testarea
echipamentelor de radiocomunicații și TETRA în teren variat montan.
În cursul lunii martie la Rânca a fost organizat un exercițiu ce a urmărit interoperabilitatea echipelor
de salvatori din cadrul structurilor cu atribuții în gestionarea situațiilor de urgență privind intervenția în cazul
producerii de evenimente diverse, gen cutremur, incendiu, avalanșă
In luna septembrie am participat la exercițiul interjudețean organizat în Defileul Jiului de către
Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență Gorj, cu tematica, accident feroviar, accident montan și
incendiu de pădure unde am prezentat metodele de recuperare a accidentaților din teren montan variat ,
tunele și din locuri greu accesibile .
În luna iulie salvamontiștii gorjeni au acționat ca
resursă de sprijin în căutarea unei femei rătăcită cu
cei doi copii într-o pădure de pe raza comunei
Bengești Ciocadia, căutări desfășurate într-un mod
profesionist , cu căutare rapidă cu ATV-uri și
ambulanța Salvamont offroad precum și cu cercetare
aeriană cu drona din dotare.
În luna septembrie salvamontiștii au
participat la activitățile organizate pentru
ecologizarea râului Jiu acționând cu ambarcațiuni și
cu personal pregătit și echipat pentru intervenții în
mediul acvatic.
In luna septembrie doi salvamontiști gorjeni
au participat, în cadrul delegației care a reprezentat
cu rezultate foarte bune România, la concursul
internațional Dolomiti Rescue Race, desfășurat în
Italia cu tematică specifică salvărilor montane.
În cadrul procesului de pregătire și perfecționare profesională doi reprezentanți din cadrul S.P.J.
Salvamont Gorj a făcut parte din delegația care a reprezentat România la Congresul Mondial de salvare
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montană IKAR desfășurat în Franța și un reprezentant în delegația României la Congresul Federației
Internaționale a Salvatorilor pe pârtiile de schi.
De asemenea, în baza relațiilor de colaborare
cu echipe similare din țările cu mare tradiție în
salvarea montană patru salvatori alpini din cadrul
Serviciului Public Județean Salvamont Gorj au
participat gratuit, în cursul lunii februarie, la un curs
cu participare multinațională de pregătire și
perfecționare în salvarea pe pârtiile de schi organizat
de către salvatorii montani din Serbia.
Starea marcajelor si a traseelor turistice este
bună, traseele turistice pedestre au fost verificate la
ieșirea din iarnă, au fost refăcute potecile, podețele
și marcajele , pe majoritatea traseelor fiind montate
noi săgeți indicatoare, iar zonele expuse pericolului
formării de avalanșe au fost semnalizate și marcate corespunzător cu panouri de avertizare.
De asemenea, panourile indicatoare și de promovare turistică din principalele zone turistice sau căi
de acces către acestea au fost re-lăcuite și, acolo unde a fost cazul, a fost înlocuită și suprafață printată.
Trebuie menționată acțiunea de remarcare a traseelor turistice montane precum si de refacere și întreținere
a suprafețelor de lemn prin lăcuire a fost realizate prin proiectul “Culorile Românei ”, proiect prin care
Policolor România ne-a oferit gratuit o cantitate consistentă de lacuri și vopseluri. Tot prin acest proiect,
salvamontiștii gorjeni au sprijinit primăria Polovragi, asigurând uleiul special pentru tratamentul statuilor din
lemn realizate și amplasate lângă mânăstirea Polovragi.
Pentru promovarea potențialului turistic/sportiv și de agrement al zonei montane a fost acordat
sprijin instituțiilor organizatoare la întocmirea documentațiilor tehnice necesare aprobării, organizării și
desfășurării de acțiuni sportive, asigurându-se asistența salvamont pentru etapele de Campionat Național de
automobilism, viteza pe traseu montan organizat pe Transalpina, zona Novaci, o competiție de auto Off Road
în comuna Runcu, o etapă de campionat național de buggye organizat pe circuitul de la Tg.Jiu/Preajba,
acțiuni la care Consiliul Județean a fost partener în
organizare. De asemenea fost asigurată organizarea și
asistența salvamont la două competiții locale de schi alpin,
menite în principal să popularizeze acest sport și zona
turistică Rânca, „Cupa Sănătății” – împreună cu Spitalul
Județean Tg. Jiu și Cupa „Rotary”. De asemenea, a fost
sprijinită organizarea și a fost asigurată asistența de
specialitate pentru acțiunile Transalpina
Rockfest si Transalpina BIke Fest , acțiuni care au
adunat mii de oameni în munte. In colaborare cu instituțiile
de învățământ din județ au fost organizate 9 acțiuni de
educație montană, ecologică și de prim ajutor, în rândul
copiilor și tinerilor, asigurându-se și asistență de specialitate
pe perioada desfășurării acțiunilor școlare organizate în
zona montană, în acest sens, încheindu-se parteneriate de
colaborare cu 9 unități de învățământ școlar și universitar
din județul Gorj.
De asemenea, cu ocazia evenimentelor organizate
cu prilejul „Zilei Copilului”, „Zilelor Orașului” și „Zilelor
turismului Gorjean”, am susținut acțiuni de prezentare de
echipamente și mijloace de intervenție specifice activității,
în Piața Prefecturii din Târgu Jiu, panou de cățărare, tiroliana
și echipamentul specific de dovedindu-se deosebit de
atractive pentru cei mici.
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În colaborare cu asociația „ Prietenii Pădurilor” , asociație condusă de un iubitor al muntelui, prieten
al salvamontiștilor gorjeni, au fost oferite peste 500 de pachete cu cărți de colorat la 32 de grădinițe din
mediul rural și a fost înființat un club de șah la Grupul Școlar Bâlta.
Baza de date a Centrului de Informații Turistice s-a reactualizat în permanență și a fost pusă la
dispoziția tuturor turiștilor interesați, încercându-se promovarea acestei prin toate mijloacele : presa,
internet, târguri turism, materiale promoționale, etc.
De asemenea am acordat sprijin în realizarea unor emisiuni radio/TV și a unor articole în presa scrisă
cu caracter promoțional al potențialului turistic al județului Gorj cu următoarele posturi de televiziune și
radio: TVR 1, TVR 2, TVR Internațional, TVR Cultural, TVR Craiova, Antena 1, PRO TV, Realitatea, Radio 21,
Radio Craiova, Radio România Internațional, etc., continuându-se colaborarea cu studioul teritorial de radio
„ Radio Oltenia” în baza căreia, săptămânal, în fiecare zi de vineri, am beneficiat gratuit de un spațiu de
emisie pentru a promova destinații turistice din județul Gorj.
Dotarea echipelor de salvatori a fost
corespunzătoare intervenției în orice tip de accident
montan, în acest an, continuându-se implementarea
sistemului de intervenție salvamont la nivelul județului, prin
concentrarea a patru nuclee de salvatori, în Rânca și
Polovragi pentru partea de Est a județului, Târgu Jiu și Padeș
pentru partea centrală și cea de Vest a zonei montane,
nuclee dotate cu mașini de intervenție, ATV și
echipamentele de salvare necesare astfel încât timpii de
reacție și răspuns la evenimentul montan să fie cât mai mici,
la Târgu Jiu și Rânca fiind dislocate cele două ambulanțe
salvamont, special pregătite și dotate pentru intervenția în
teren montan variat.
In cadrul activității nu au existat probleme disciplinare, absențe nemotivate, nerespectări ale codului
de conduită profesională sau accidente de muncă.
Activitatea financiar-contabilă s-a desfășurat bine pe toate cele trei capitole bugetare , personal ,
materiale și investiții, realizându-se o execuție bugetară de peste 98 %.
Structura operațională de intervenție pentru salvarea montană a celor patru formații de intervenție
a fost asigurată cu 16 salvatori montani profesioniști și 10 salvatori voluntari, alături de care, la acțiunile de
patrulare, pregătire sau chiar la intervenții de salvare cu grad mai redus de dificultate și periculozitate,
aflându-se în permanență 5-6 candidați aflați în etapele inițiale de formare.
Pentru anul 2019 se va urmări dezvoltarea
unor nuclee de prim răspuns la evenimentul montan
în posturile salvamont din extremitățile județului ,
respectiv din Polovragi și Padeș, dotarea loc cu
mijloace salvare, intervenție și de deplasare, mașină
de teren sau ATV, astfel încât personalul de aici să
poate interveni, după caz, ca echipă de prim răspuns
la eveniment, din primul moment al alarmării până la
sosirea echipelor de salvatori din bazele din Târgu Jiu
sau Rânca, sau chiar ca echipaj capabil să soluționeze
cazul fără resurse de sprijin.
De asemenea, se va continua colaborarea cu
instituțiile de învățământ din județ privind educația
montană în rândul copiilor și tinerilor, asigurându-se
asistență de specialitate necesară pe perioada
desfășurării acțiunilor.
Pe plan național în funcție de prioritățile activității se va asigura participarea la acțiunile de
pregătire/perfecționare și testare/autorizare a salvatorilor alpini și salvatorilor speologi, iar pe plan
internațional se va continua colaborarea cu partenerii tradiționali ai echipei și se va încerca, în limita
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bugetului, participarea la acțiunile internaționale la care membrii Serviciului Public Județean Salvamont Gorj
vor fi invitați.
Traseele turistice montane vor fi verificate și întreținute în permanență și se va demara acțiunea de
întocmire a documentației necesare pentru omologarea acestor trasee.
Echipamentul de lucru, protecție și salvare se va verifica și testa permanent astfel încât sa
corespunda normelor tehnice in vigoare si se va înlocui ori de cate ori este nevoie astfel încât acțiunile de
salvare sa se desfășoare in deplină siguranță pentru salvatori și accidentați.
Din anul 2016, directorul Serviciului Public Județean Salvamont Gorj a fost ales președinte al
Asociației Naționale a Salvatorilor Montani din România, asociație de utilitate publică desemnată prin lege
să asigure emiterea de norme tehnice pentru salvarea montană și Autoritate Competentă în formarea
profesională a salvatorilor montani și al Consiliului Național al Serviciilor Publice Salvamont.
Considerăm ca a fost încă un an bun pentru activitatea de salvare montană la nivelul județului Gorj,
an în care, la fel ca întotdeauna, s-a reușit să se facă față tuturor solicitărilor și, mai ales, să se cristalizeze
un nucleu puternic de salvatori profesioniști și voluntari care să poată menține, mereu, activitatea de salvare
montană la un nivel foarte bun.

VI. ȘCOALA POPULARĂ DE ARTĂ TÂRGU JIU
Şcoala Populară de Artă Târgu Jiu este unul dintre primii trei operatori culturali de drept public din judeţ,
care oferă servicii culturale comunităţii gorjene. Activitatea specifică a instituţiei se circumscrie ariei de
educaţie permanentă și formare continuă de interes comunitar, în afara sistemelor formale de educaţie în
domeniul artelor scenice și vizuale, populare sau culte, în cel al meșteșugurilor tradiţionale, alături de
conservarea, protejarea, transmiterea, promovarea şi punerea în valoare a culturii tradiţionale şi a
patrimoniului cultural imaterial al zonei. De asemenea, instituţia oferă produse şi servicii culturale diverse
pentru comunitate, fiind unul dintre principalii furnizori de evenimente culturale cuprinse în Agenda
Culturală a Consiliului Judeţean Gorj. Nu în ultimul rând trebuie spus că în anul 2018 instituția a desfășurat o
activitate intensă în domeniul cultural, prin intermediul Orchestrei de Cameră „Lyra Gorjului”, a Teatrului de
Păpuși „Pinocchio” și a Ansamblului Folcloric „Maria Lătărețu”, ceea ce a dus la creşterea gradului de acces
la cultură pentru un număr foarte mare de beneficiari din rândul copiilor, tinerilor și adulţilor, atât din mediul
urban, cât și din mediu rural.
În domeniul educației permanente şi a formării continue de interes comunitar, numărul de cursanți înscrişi
la Școala Populară de Artă Târgu Jiu în anul școlar 2018-2019 a fost de 2842, dintre care 1061 au urmat
cursurile la sediul din Târgu Jiu, iar 1781 au frecventat cursurile organizate într-una dintre cele 35 de secţii
externe. Față de anul școlar precedent, asistăm la o scădere a numărului de cursanți cu 2,30%, datorită
scăderii numărului de cursanți la secțiile externe cu 5,47%. În timp ce numărul de cursanți la sediile externe
a scăzut, la sediul din Târgu Jiu s-a produs o creștere de 3,51%, ce ceea ce indică, pe lângă o creștere a
interesului arătat față de oferta educațională a Școlii Populare de Artă Târgu Jiu, faptul că Școala Populară
de Artă Târgu Jiu oferă servicii de cea mai bună calitate. Trebuie precizat că dintre cei 1061 de cursanți înscriși
la sediul din Târgu Jiu, doar 552 au domiciliul în Târgu Jiu (52,03%), restul fiind domiciliați î diverse localități
din județ sau chiar din alte județe – 70 de cursanți (6,60%).
Prin intermediul programelor de educație permanentă Arte și Meșteșuguri Tradiționale și Arte
Contemporane, managementul a acționat în îndeplinirea rolului instituției de furnizor de educaţie
permanentă, în afara sistemelor formale de educaţie, organizând un număr de 136 grupe de curs, având un
număr de 2842 beneficiari.
La sediul din Târgu Jiu sunt organizate cursuri pentru: acordeon, artă fotografică, artă cinematografică, artă
decorativă, balet, canto muzică ușoară, canto muzică populară, canto clasic, chitară, cimpoi, contrabas, dans
modern, dansuri populare, design vestimentar, fluier, grafică, nai, orgă electronică, pictură, percuție, pian,
saxofon, teatru, țambal și vioară.
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La secțiile externe sunt organizate cursuri de: ansamblu coral, ansambluri de datini și obiceiuri, arta lemnului,
artă decorativă, canto muzică populară, chitară, cusături-țesături, dansuri populare, design grafic, fluier,
grupuri vocale, iconărit, împletituri, olărit, orgă electronică, pictură, saxofon și vioară.
În anul școlar 2018-2019 a fost înființată o secție nouă în comuna Stoina (dansuri populare). Totodată, s-a
acționat și în direcția diversificării disciplinele studiate, fiind înființate noi discipline la Săcelu (dansuri
populare), Turburea (pictură), Novaci (chitară și grup vocal folcloric) și Alimpești (artă decorativă). Din păcate,
nu s-a reușit păstrarea în continuare a secțiilor de la Bengești-Ciocadia, Fărcășești, Licurici, Peștișani, Prigoria
și Stănești.
În domeniul educației pe tot parcursul vieţii, activitatea desfășurată a vizat dezvoltarea şi perfecţionarea
aptitudinilor şi talentului individual sau de grup, prin organizarea sau participarea cursanților școlii la
festivaluri, concursuri, spectacole, expoziții etc.
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.
Denumire activității
crt.

Locul desfășurării Tipul activității

Data

1

Seara Artelor – Porți deschise la Școala de Arte Cluj

Cluj-Napoca

8 februarie

2

Festivalul de Măști Kukerlandia

Yambol -Bulgaria Festival

22-25 februarie

3

Concurs național de artă plastică Ion Irimescu, ed. a
XI-a

Suceava

Concurs

27 februarie

4

Festivalul Concurs al Cântecului Popular “Tița
Bărbulescu”

Topoloveni –
Argeș

Festival-Concurs

2-3 martie

5

Salonul de pictură „Arte Mici”

Motru

Concurs

24 martie

6

Concurs de muzică populară ptr. tineri interpreți Flori
Brașov
din Țara Bârsei, ed. a XI-a

Concurs

24-25 martie

7

Concursul național de dans modern WORLD OF
DANCE

Cluj-Napoca

Concurs

13-16 aprilie

8

Concursul Național de Arte Vizuale Nicolae Mantu,
ediția a XII-a

Galați

Concurs

18-27 aprilie

9

Concursul Național de dans modern Bucuria
dansului, ed. a VII-a

Alba Iulia

Concurs

20-22 aprilie

10

Concursul Național de dans modern și Tenis de masă Drobeta-Turnu
Trofeul Drobeta
Severin

Concurs

22 aprilie

11

Festival concurs național de interpretare a cântecului
popular românesc “Valeria Peter Predescu”, ed. a IX- Bistrița
a

Festival-Concurs

25-26 aprilie

12

Festival Concurs Naţional de Cultură Populară
Românească Tinere Speranţe – Tradiţii , ed. a IX-a

Festival-Concurs

3-4 mai

13

Festivalul Zilele Şcolilor Populare de Arte, ed. a XVII-a Târgu Mureş

Festival

9-10 mai

14

Festivalul de dans CHRIS-TEEN’S

Sighetu
Marmaţiei

Festival

18-20 mai

15

Festivalul concurs naţional de folclor pentru tineri
interpreţi Dor de cânt românesc, ed. a XIII

Cumpăna

Festival-Concurs

19-20 mai

16

Concursul Național de Pictură și Grafică Vespasian
Lungu, ed. a XXIII-a

Brăila

Concurs

26 mai-5 iunie

17

Concursul Național de Grafică, Anuala de Grafică, ed.
Cluj-Napoca
a IX-a

Concurs

31 mai

Şimleu Silvaniei

Expoziție
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Locul desfășurării Tipul activității

Data

18

Festivalul concurs naţional de interpretare vocală a
Bocşa, Caraş
muzicii populare româneşti Aurelia Fătu-Răduţu, ed.
Severin
a XXV-a

Festival-Concurs

31 mai-1 iunie

19

Festivalul Naţional de dans Flori în oraşul florilor, ed.
Timişoara
a XXVII-a

Festival-Concurs

8-10 iunie

20

Belgrade Award 2018

Belgrad

Festival-Concurs

4-7 iulie

21

Tabăra Internaţională de artă plastică Lumina
nordului, ed. a XIII-a

Mălini-Fălticeni Suceava

Tabără

9-14 iulie

22

Festivalul Naţional de Folclor Inimi fierbinți în Țara
de Piatră, ed. a XXXV-a

Abrud, Alba

Festival-Concurs

29 iulie

23

Festivalul Cimpoaielor

Strakonice, Cehia Festival

22-27 august

24

Festivalul naţional de folclor Strugurele de Aur, ed.
XVIII-a

Alba Iulia, Jidvei

Festival-Concurs

6-9 septembrie

25

Festivalul concurs național de muzică populară
românească Pe deal la Teleormănel, ed. a 49-a

Alexandria

Festival-Concurs

19 septembrie

26

Festivalul național de Folclor Mureș pe marginea ta, Ocna Mureș, jud.
Festival-concurs
ed. a XXXI-a
Alba

21 octombrie

27

Festivalul Internațional de Folclor „Cântecele
Neamului”, ed. a XI-a

Suceava

Festival-concurs

23-24 octombrie

28

Concursul Interdisciplinar Perla Dunării

Drobeta-Turnu
Severin

Concurs

27 octombrie

29

100 de ani de România – 35 de ani de Tezaur
Folcloric - Centrul de Cultură „Augustin Bena”

Blaj

Festival

31 octombrie

30

Festivalul concurs de muzică ușoară “Ritmuri în
mileniul III”

Berzasca, jud.
Caraș Severin

Festival-concurs

1-2 noiembrie

31

Festivalul Cântecului popular românesc „Maria
Lătărețu”

Târgu Jiu

Festival-concurs

7-9 noiembrie

32

Trei inimi românești - Banat, Oltenia, Transilvania

Cluj-Napoca

Festival

29 noiembrie

33

„Inimi Româneşti la Centenarul marii Uniri”

Botoșani

Festival

1 decembrie

34

Festivalul „E vremea colindelor”

Ploiești

Festival

16-17
decembrie

35

Alaiul datinilor „Din bătrâni, din oameni buni”

Craiova

Festival

18 decembrie

36

Festivalul Datinilor de iarnă „Marmația 2018”

Sighetu
Marmației

Festival

27 decembrie

La sediu, în Târgu Jiu, au fost înscriși un număr de 1061 cursanţi, față de 1025 înscriși în anul şcolar 20172018, iar la secţiile externe, în judeţ, au fost înscriși 1781 cursanţi, față de 1884 înscriși în anul şcolar 20172018.
Analizând datele din punct de vedere al profesiei, corelat cu cel al grupelor de vârstă, constatăm că dintre
cei 1061 de cursanți înscriși la sediul instituției, un număr de 951 cursanți (89,63%) au vârsta cuprinsă între
4 și 18 ani, 40 (3,77%) aparțin grupei de vârstă asociată studenților (19-24 ani), iar restul de 70 (6,60%) sunt
persoane mature care nu mai urmează un sistem formal de învățământ.
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Beneficiari cursanți înscriși la Școala Populară de Artă Târgu
Jiu în anul școlar 2018-2019 (Sediul central)
300
250
200
150
100
50
0

262
251

1

9535 56

Muzică (canto,
instrumente)

Sub 6 ani
0

39

1312 2 7

Arte vizuale
(pictură, artă
decorativă,
design, grafică,
foto)

6-11 ani

141
55 51 31 3 7

12-15 ani
16-18 ani

Arte scenice
(balet, dans
modern și
popular, actorie)

19-24 ani

Peste 25 ani

La secțiile externe există un număr de 1781 de cursanți, dintre care 1639 cursanți au vârsta de până la 18 ani,
24 aparțin grupei de vârstă asociată studenților (19-24 ani), iar 118 sunt persoane mature care nu mai
urmează un sistem formal de învățământ.
Beneficiari cursanți înscriși la Școala Populară de Artă Târgu Jiu în anul școlar 2018-2019 (Secții externe)
Sub 6
6-11
12-15
16-18
19-24
ani
ani
ani
ani
ani

Peste 25 ani

Muzică instrumentală – 166

1

94

56

12

2

1

Muzică vocală – 298

0

148

137

11

0

2

Arte vizuale – 291

11

158

107

8

1

6

Meșteșuguri – 398

2

139

133

15

9

100

Dansuri populare – 511

4

247

225

28

4

3

Ansambluri de datini și obiceiuri - 117

1

61

25

16

8

6

TOTAL – 1781 cursanți

19

847

683

90

24

118

Nr. crt.

Secția

Discipline de studiu

Nr. cursanți

1

ALIMPESTI

– Artă decorativă
– Iconărit

32

2

ARCANI

– Dansuri populare
– Țesături–cusături

49

3

BAIA DE FIER

– Canto muzică populară
– Dansuri populare
– Pictură
– Țesături–cusături

95

4

BALANESTI

– Țesături–cusături

19

5

BALESTI

– Dansuri populare
– Grup vocal folcloric
– Olărit

88

6

BERLESTI

– Dansuri populare

17

7

BUMBEȘTI-JIU

– Ansamblu de datini și obiceiuri
– Arta lemnului

50

8

CAPRENI

– Dansuri populare

26

9

CIUPERCENI

– Pictură

14

10

CILNIC

– Dansuri populare
– Grup vocal folcloric
– Olărit

67
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Nr. crt.

Secția

Discipline de studiu

Nr. cursanți

11

CRASNA

– Grup vocal folcloric

36

12

DRAGOTESTI

– Dansuri populare
– Fluier

37

13

DRAGUTESTI

– Dansuri populare
– Grup vocal folcloric

24

14

GODINESTI

– Arta lemnului
– Dansuri populare
– Pictură
– Vioară

77

15

HUREZANI

– Dansuri populare

16

16

JUPINESTI

– Ansamblu coral

12

17

LELESTI

– Dansuri populare
– Grup vocal folcloric

54

18

LOGRESTI

– Dansuri populare

24

19

MOTRU

– Pictură
– Vioară

41

20

NEGOMIR

– Dansuri populare
– Fluier

50

21

NOVACI

– Artă decorativă
– Dansuri populare
– Fluier
– Grup vocal folcloric
– Saxofon

129

22

PADES

– Ansamblu de datini și obiceiuri

32

23

POLOVRAGI

– Ansamblu de datini și obiceiuri
– Arta lemnului
– Canto muzică populară
– Dansuri populare
– Design grafic
– Fluier
– Împletituri
– Pictură
– Țesături–cusături

128

24

ROVINARI

– Canto muzică populară
– Vioară

33

25

RUNCU

– Dansuri populare

60

26

SACELU

– Grup vocal folcloric
– Dansuri populare

41

27

SCOARTA

– Ansamblu coral

30

28

STEJARI

– Dansuri populare

31

29

STOINA

– Dansuri populare

18

30

TELEȘTI

– Ansamblu de datini și obiceiuri
– Arta lemnului
– Cusături

70

31

TICLENI

– Chitară
– Dansuri populare
– Orgă electronică
– Vioară

56

32

TIRGU CARBUNESTI

– Orgă electronică
– Vioară

19
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Secția

Discipline de studiu

Nr. cursanți

33

TISMANA

– Ansamblu de datini și obiceiuri
– Dansuri populare
– Grup vocal folcloric
– Iconărit
– Pictură
– Port popular
– Țesături–cusături
– Vioară

195

34

TURBUREA

– Pictură

82

35

VLADIMIR

– Dansuri populare

29

TOTAL

1781

Deși la o primă vedere am fi tentați să credem că cei mai mulți cursanți sunt înscriși la secțiile externe din
mediul rural, în realitate ponderea cursanților înscriși la secțiile din mediul urban (inclusiv Târgu Jiul) este
mai mare.

Numărul cursanților în funcție de mediu de rezidență
2000
1500
1000
500
0

Număr cursanți mediu rural

1258

1584

Număr cursanți mediu urban

523

Număr cursanți Număr cursanți Număr cursanți
mediu rural mediu urban mediu urban
(fără Târgu Jiu)

Număr cursanți mediu urban (fără
Târgu Jiu)

Prin intermediul disciplinelor de studiu, cât și al numeroaselor secții organizate pe teritoriul județului, Școala
Populară de Artă Târgu Jiu răspunde nevoii de dezvoltare personală şi vocaţională a membrilor comunităţii,
în special pentru segmentul de vârstă asociat învățământului preuniversitar (6-18 ani) care reprezintă un
procent de 88,49% dintre cursanți.
Ca aşezământ cultural pe linia educaţiei permanente, Şcoala Populară de Artă Târgu Jiu derulează un număr
de 2 programe:
- Un program denumit ARTE ŞI MEŞTEŞUGURI TRADIŢIONALE care înglobează 10 proiecte care se referă la
instruirea cursanților la disciplinele: ansambluri de datini și obiceiuri, arta lemnului, canto muzică populară,
cusături-țesături, dansuri populare, grupuri vocale folclorice, iconărit, împletituri, instrumente tradiționale și
olărit.
- Un program denumit ARTE CONTEMPORANE care cuprinde activităţi de instruire grupate în 4 proiecte: arte
vizuale, balet/dans modern, canto muzică uşoară, folk, clasic şi instrumente muzicale.
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, cusăturițesături, dansuri populare, grupuri vocale folclorice, iconărit, împletituri, instrumente tradiționale (nai, fluier,
țambal) și olărit.
Implementat într-un număr de 30 de autorități locale, dintre care 6 urbane și 24 rurale, programul a avut un
număr de 1725 cursanți, dintre care 710 la sediile din mediu urban (41,16%) și 1015 la sediile din mediul rural
(58,84%).
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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 83,33% dintre secțiile școlii.
Prin intermediul acestor proiecte, Școala Populară de Arte Târgu Jiu organizează cursuri la diferite discipline
în vederea susţinerii dezvoltării personale şi vocaţionale a membrilor comunităţii prin activităţi de educaţie
pe tot parcursul vieţii, a creşterii calităţii serviciilor culturale în mediul rural şi mic urban şi îmbunătăţirii
accesului cetăţenilor la informaţia culturală.
În cifre, numărul beneficiarilor acestor proiecte sunt repartizați după cum urmează:
Nr. crt.

Proiectul/cursul

Număr
grupe de
curs

Număr de
cursanți

1

ANSAMBLURI DE DATINI ŞI OBICEIURI

5

117

2

ARTA LEMNULUI

5

109

3

CANTO POPULAR

12

314

4

CUSĂTURI- ŢESĂTURI

9

217

DANSURI POPULARE

23

544

GRUPURI VOCALE

8

200

ICONĂRIT

2

22

8

ÎMPLETITURI

1

5

9

INSTRUMENTE TRADIŢIONALE
OLĂRIT

10
2
77

152
45
1725

5
6
7

10
TOTAL

Denumirea
programului

ARTE ŞI
MEŞTEŞUGURI
TRADIŢIONALE

La sediul din Târgu Jiu, Școala Populară de Artă Târgu Jiu desfășoară un număr de 3 proiecte în cadrul
programului ARTE ŞI MEŞTEŞUGURI TRADIŢIONALE, respectiv proiectele referitoare la canto muzică
populară, dansuri populare și instrumente tradiționale (activități de instruire pentru nai, fluier, cimpoi și
țambal), pentru un număr de 379 de cursanți, dintre care 308 sunt 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 sunt cele mai numeroase, acoperind
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o bună parte din nevoia de formare continuă de interes comunitar dintr-un număr de 29 de autorități locale
(5 urbane și 24 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 1346 de cursanți, dintre care 1207 sunt înscriși în
învățământul preuniversitar (89,67%). În schimb, cursurile care se adresează celor care vor să deprindă un
meșteșug sunt frecventate doar în proporție de 72,61% de către elevi.
Deși am fi fost tentați să credem că toate proiectele desfășurate în cadrul programului ARTE ȘI MEȘTEȘUGURI
TRADIȚIONALE desfășurate în județ ar fi trebuit să aibă un număr copleșitor de cursanți proveniți din mediul
rural, datele statistice ne arată că acest lucru nu este valabil în toate cazurile. Astfel, numărul celor care
urmează cursurile grupate în cadrul proiectului ansambluri de datini și obiceiuri este mai mare la secțiile
organizate în orașe. Un număr destul de mare de cursanți proveniți din mediul urban se înregistrează și la
cursuri organizate în cadrul proiectului cusături-țesături.

Programul ARTE ȘI MEȘTEȘUGURI TRADIȚIONALE
(secții externe)
5
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45
56
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22
109

Instrumente tradiționale

64
117

Grupuri vocale

200
217

Dansuri populare

511
0

100

200

300

400
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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 1117 de cursanți, dintre care
874 la sediile din mediu urban (78,25%) și 243 la sediile din mediul rural (21,75%).
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 1117 cursanți care provin din rândurile copiilor, tinerilor și
adulţilor:
Nr.
crt.

Denumirea programului

Proiectul/cursul

Număr grupe de
curs

Număr de
cursanți

1

ARTE VIZUALE

18

373

2

CANTO, MUZICA UŞOARA, FOLK,ANS.
CORAL

6

88

4
31
59

246
410
1117

ARTE CONTEMPORANE
3
4
TOTAL

DANS MODERN/BALET
INSTRUMENTE MUZICALE
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La sediul central din Târgu Jiu, acest program cunoaște un aflux mare de cursanți, toate cele patru proiecte
din cadrul acestuia fiind oferite unui număr de 682 cursanți, dintre care 587 sunt elevi (6-18 ani). Astfel,
există proiectele denumite arte vizuale (în cadrul căruia sunt oferite cursuri de pictură, grafică, artă
fotografică, artă cinematografică artă decorativă, design vestimentar și teatru), canto muzică ușoară, folk și
clasică, dans modern și balet precum și cel de instrumente muzicale, care oferă cursuri de acordeon, chitară,
contrabas, orgă, percuție, pian, saxofon și vioară.

Programul ARTE CONTEMPORANE (Sediu)
350
300
250
200
150
100
50
0

308 285
246
187
82 73

42

46

Canto muzică
ușoară, clasică,
folk

Instrumente
muzicale

Balet, dans
modern

Nr. cursanți
Nr. cursanți elevi

Arte vizuale

La sediile externe din județ, cel de-al doilea program de educație permanentă cunoaște un aflux mult mai
mic de cursanți, deși trei dintre cele patru proiecte din cadrul acestuia sunt oferite și cursanților din teritoriu.
Având un număr de 435 de cursanți, dintre care 413 sunt elevi (94,94%), cursurile din această categorie sunt
urmate de doar 24,65% 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, inițiere fanfară, orgă, saxofon și vioară.

Programul ARTE CONTEMPORANE (secții externe)
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Instrumente
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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 466 de premii și mențiuni la cele 99 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
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ușoară, instrumente muzicale și dans) – 430 de premii, restul de 36 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
2018
27

10

Premii la concursuri județene/locale

52

46

59

1

Premiul Special

6

6

23

Premii la concursuri regionale

Premiul III
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64

36
8
Premii la concursuri naționale
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14
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Trofeul
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5
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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 39 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 19.510 beneficiari.
Primul eveniment inclus în cadrul acestui program a fost Salonul de iarnă al artelor populare, desfășurat pe
parcursul lunii februarie 2018 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 Crasna, Novaci,
Lelești, Arcani, Stroești, Drăgotești și Negomir.
O manifestare culturală de succes a fost Festivalul Național de muzică populară „Meleaguri brâncușiene”,
aflat la cea de-a III-a ediție. Desfășurat în perioada 23-25 martie 2018, la Polovragi, 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 „Ion
Irimescu” din Suceava, care au prezentat un spectacol.
Festivalul Portului şi Dansului popular gorjenesc „Memorial Liviu Dafinescu”, aflat la cea de-a XV-a ediție, a
reunit, în ziua de 28 aprilie 2018, 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, organizată sub egida România autentică, împreună cu Consiliul Judeţean
Gorj, CJCPCT Gorj, Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” și diverse alte organizații, a fost organizată
la Hobița în ziua de 24 iunie 2018. La manifestare au participat meșterii Școlii Populare de Artă Târgu Jiu și
Ansamblul Folcloric „Maria Lătărețu”.
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Festivalul Naţional al Cântecului „Maria Lătăreţu”, desfășurat în perioada 5-8 noiembrie 2018, 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 250 spectatori.
Salonul expoziţional al artelor şi meşteşugurilor tradiţionale, denumit Artă şi Meşteşug, ș-a desfășurat în data
de 1 decembrie 2018 la Carrefour Târgu Jiu 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, Dinoiu Maria, Ungureanu Daciana, Drăghescu Claudia, Mischiu
Rodica, Vasile Adriana, Miuțe Valerica, Văcariu Mihaela, Popescu Elena, Arapu Liliana și Coconu Georgiana.
„Alaiul obiceiurilor de iarnă”, desfășurat în data de 20 decembrie 2018, 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 31
de evenimente culturale de nivel internațional, național sau local/județean la care au participat un număr de
peste 12980 de beneficiari.
În data de 2 iunie 2018 a fost organizată ediția a patra 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 11-13 iunie 2018 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 2018
de participarea unor profesori din Franța, VeroniqueThual-Chauvel și fiicele sale, Claire și Lucie Chauvel, care
au ținut lecții de pian și vioară celor 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 10-12 august 2018, festivalul s-a bucurat de prezența unui număr de
aproximativ 2000 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
în
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 2018 două premiere: în data de 22 martie 2018 „Păcală
și Tândală la mintea copiilor”, iar în data de 25 octombrie 2018 a avut loc premiera piesei „Povestea celor
trei prieteni”. În intervalul ianuarie-decembrie 2018, teatrul a oferit copiilor Gorjului 116 spectacole (59 în
mediu urban și 57 în mediu rural), urmărite de 8006 spectatori, fapt ce s-a concretizat prin facturi și vânzări
de bilete în sumă de 39.180 lei. La aceștia se adaugă cei 180 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 zece concerte pentru iubitorii de muzică din Târgu
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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 52
de activități, dând posibilitatea unui număr de peste 20.500 de spectatori să urmărească evoluția pe scenă a
interpreților instrumentiști și vocali, dintre care unii sunt cursanți ai Școlii Populare de Artă Târgu Jiu.
Valorificarea potenţialului patrimoniului imaterial din judeţ a fost unul dintre cele mai importante obiective
urmărite de către Școala Populară de Artă Târgu Jiu pe parcursul anului 2018. Realizarea acestui obiectiv s-a
făcut 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.
Denumirea activității
crt.

Tipul
activității

Locul
desfășurării

Data

Participanți

1

Târgul Internaţional de Turism FITUR Expoziție

Madrid

17-21
ianuarie

Tiştere Filomela, Rotaru
Nicolae

2

Festivalul Internaţional cu Măşti
”Kukerlandia”

Spectacol

Yambol,
Bulgaria

22-25
februarie

Ansamblul de datini şi
obiceiuri populare „Roua”
şi orchestra AML

3

Târgul de Turism al Olteniei, ed. a III- Expoziție/
a
Spectacol

Craiova

9-11 martie

Rotaru Nicolae, Coneru
Dumitru, AML

4

Festivalul "Vin Floriile"

Spectacol

București
Otopeni

22 martie

Ansamblul de datini şi
obiceiuri populare „Roua”

5

Târgul de Florii - Muzeul Țăranului
Român

Expoziție

București

30 martie-1
aprilie

Tiştere Filomela,
Drăghescu Claudia

6

Târgul Internaţional de Turism
Expovacaciones

Expoziție

Bilbao Spania

4-6 mai

Drăghescu Claudia,
Rotaru Nicolae

7

Pinul negru din Banat

Spectacol

Băile
Herculane

11 mai

Ansamblul de datini şi
obiceiuri populare „Roua”

8

70 de ani de existenţă, Şcoala
Populară de Arte şi Meserii „Ion
Romînu”

Expoziție

Reşiţa

14-16 mai

16 mai AML şi Juniorii
„Doinei Gorjului”

9

Zilele Muzeului Satului – 82 de ani de
Expoziție
existenţă

Bucureşti

17-20 mai

Tiştere Filomela

10

Târgul Meşterilor Populari

Expoziție

Iaşi

18-20 mai

Arapu Liliana, Drăghescu
Claudia, Rotaru Nicolae

11

Târgul creatorilor populari

Expoziție

Cluj-Napoca

24-26 mai

Tiştere Filomela

12

PRO TV - Emisiunea „La Măruţă”

Emisiune

Bucureşti

30 mai

Popescu Ştefan şi Grupul
de naişti Jiana
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Tipul
activității

Locul
desfășurării

Data

Participanți

13

Târgul de Sfinţii Apostoli Petru şi
Pavel - Muzeul Naţional al Satului
„Dimitrie Gusti”

Expoziție

Bucureşti

29 iunie-1
iulie

Tiştere Filomela

14

Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie
Gusti”

Spectacol

Bucureşti

1 iulie

Grupul Gorjeanca

15

Belgrade Award 2018

Spectacol

Belgrad

4-7 iulie

Juniorii „Doinei Gorjului”

16

Festivalul Cimpoaielor

Spectacol

Strakonice,
Cehia

22-26 august AML

17

Târgul Creatorilor Populari din
România - Muzeul Astra

Expoziție

Sibiu

15-19 august

Sîrbu-Tiștere Filomela,
Drăghescu Claudia

18

Cârstovul viilor, Ziua Crucii - Muzeul
Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”

Expoziție

Bucureşti

14-16
septembrie

Tiştere Filomela

19

Festivalul – Concurs Internațional de
Spectacol
Folclor „Cântecele Neamului”

Suceava

24
octombrie

AML

20

Muzeul Național al Satului Dimitrie
Gusti – Târgul de Sfântul Dumitru

București

26-28
octombrie

Tiștere Filomela

21

100 de ani de România – 35 de ani de
Tezaur Folcloric - Centrul de Cultură Spectacol
„Augustin Bena”

Blaj

31
octombrie

Grupul „Măriile Gorjului”

22

Târgul de Turism al României 2018 –
Expoziție
ediţia de toamnă

București

15-18
noiembrie

Ungureanu Daciana

23

Spectacol prilejuit de sărbătorirea
Zilei Naţionale a României - Școala
Populară de Artă „Tudor Jarda” Cluj

Cluj

29 noiembrie

AML, Juniorii „Doinei
Gorjului”

24

Muzeul Naţional al Ţăranului Român Expoziție

București

2-4
noiembrie

Tiștere Filomela,
Drăghescu Claudia

25

„Inimi Româneşti la Centenarul marii
Uniri” - Spectacol prilejuit de
Spectacol
sărbătorirea Zilei Naţionale a
României

Botoşani

01
decembrie

AML, Juniorii „Doinei
Gorjului”

26

Ziua Naţională a României

Alba Iulia

01
decembrie

„Cheile Olteţului” Polovragi

27

Simpozionul Şcolilor Populare de Arte Spectacol

Băile
Herculane

4-6
decembrie

AML

28

Alaiul datinilor „Din bătrâni, din
oameni buni“

Spectacol

Craiova

6 decembrie

Ansamblul de datini şi
obiceiuri populare „Roua”

29

Târgul Cadouri de Crăciun - Muzeul
Ţăranului Român

Expoziție

Bucureşti

7-9
decembrie

Tiştere Filomela,
Drăghescu Claudia

30

Muzeul Național al Satului Dimitrie
Gusti - Am venit să colindăm, Florile
dalbe

Expoziție

Bucureşti

14-16
decembrie

Tiştere Filomela

31

Târgul de Crăciun

Spectacol

Bucureşti

14
decembrie

Ansamblul de datini şi
obiceiuri populare „Roua”

32

Festivalul „E vremea colindelor”

Spectacol

Ploieşti

16-17
decembrie

Ansamblul de datini şi
obiceiuri populare „Roua”

33

Festivalul Datinilor de iarnă - Ed. a
50-a Marmaţia

Spectacol

Sighetu
Marmaţiei

27
decembrie

Ansamblul de datini şi
obiceiuri populare „Roua”

Expoziție

Spectacol

Spectacol

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 585.000
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lei, cât s-a prognozat la începutul perioadei (01.01.2018), la 664.710 lei, cât s-a reușit a se încasa la sfârșitul
anului 2018 (31.12.2018).
De menţionat este și faptul că, în cursul perioadei ianuarie-decembrie 2018, 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 două etape bugetul de venituri proprii stabilit la începutul anului, cu suma totală de 79.710 RON.
În structură, execuţia veniturilor proprii în perioada 01.01.2018-31.12.2018 este următoarea:
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
01.01.201831.12.2018
664.710
417.745
137.305

%
(din total
încasări)
100
62,85

94.540
15.120

14,22
2,27

20,66

Gradul de autofinanțare al Școlii Populare de Artă Târgu Jiu pentru perioada avută în discuție, 01.01.201831.12.2018, a fost de 18,15%, față de 16,14% cât a fost prognozat inițial. Dacă este să ne referim la Teatrul
de Păpuși, gradul de autofinanțare a fost de 15,89%, în timp ce gradul de autofinanțare la Orchestra Lyra
Gorjului a fost de 8,34%.
În ceea ce privește cheltuielile pe beneficiar, din venituri proprii și din subvenții, acestea s-au ridicat la suma
de 176,48 RON/beneficiar, dacă ne raportăm doar la cei 20.757 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 41,50
RON/beneficiar, în cazul în care ne raportăm la cei 88.257 de beneficiari ai serviciilor oferite de Școala
Populară de artă Târgu Jiu în cursul anului 2018.

VII. BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ ,,CHRISTIAN TELL” GORJ
Biblioteca Judeţeană “Christian Tell” Gorj, instituție publică în subordinea Consiliului Judeţean Gorj,
funcţionează în baza legii 334/2002 a bibliotecilor şi îndeplineşte funcţia de bibliotecă publică pentru
comunitatea gorjeană. Misiunea asumată a Bibliotecii Județene “Christian Tell” Gorj este de a deveni
principalul centru de resurse informaționale dedicat dezvoltării durabile a comunității gorjene, care susține
într-un mod profesional și nediscriminatoriu, prin profesionalismul bibliotecarilor, dezvoltarea personală a
concetățenilor săi.
Activitățile desfășurate în cursul anului 2018 au urmărit atingerea obiectivelor Strategiei de dezvoltare a
sistemului judeţean de biblioteci publice din judeţul Gorj 2014-2020, 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 307.867 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 2018 în colecții au intrat 6571 documente, din care 5386 achiziționate din
finanțare publică, prin alocarea din bugetul aprobat de Consiliul Județean Gorj a sumei de 162.000 lei și 1312
documente care provin din donații și dreptul de depozit legal.
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Serviciile oferite de bibliotecă au fost accesate de 22.583 persoane din comunitate, procentual 23,55% din
populația municipiului Târgu Jiu a beneficiat de resursele și activitățile bibliotecii în anul 2018. Pe categorii
de servicii, s-a constatat că 6852 au fost beneficiari de servicii tradiționale, iar 15.741 au participat la
atelierele, cursurile, programele și proiectele oferite de instituție pe parcursul anului. Persoanele care au
accesat serviciile tradiționale ale bibliotecii au consultat 83.660 de documente, ceea ce le-a adus o economie
de 367,27 lei datorită serviciilor puse la dispoziție de bibliotecă.
În anul 2018 am propus comunității 1020 de programe și proiecte culturale și educative, în cadrul cărora sau desfășurat 380 de activități la care au participat 15.741 de persoane. Statistic vorbind, principalii
beneficiari ai serviciilor de bibliotecă oferite au fost persoanele tinere din comunitate : 74 programe și
proiecte pentru copii, cu 238 de activități, la care au participat 8103 copii, 18 programe cu 76 activități la
care au participat 3103 persoane tinere. Programele și proiectele propuse în anul 2018 au avut impact și în
populația adultă și senioră din comunitate, rata de răspuns a acestora fiind mai mare decât în anii precedenți:
pentru adulți au fost propuse 47 de proiecte la care au participat 2722 persoane, iar programul dedicat
seniorilor a cuprins 19 activități la care au participat 1813 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 100 de
evenimente desfășurate pe parcursul anului 2018 au adus la activitățile centrului 9573 participanți.
Accesarea de la distanță a resurselor bibliotecii noastre, prin site-ul propriu a continuat să crească și în anul
2018 - 392.833 de vizite, în creștere cu 122.133 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. În cadrul acesteia ne-am propus pentru anul 2018 realizarea a 36 de proiecte structurate în
șase programe:
Programul Memorie și identitate locală dedicat momentelor aniversare importante și personalităților locale
a cuprins 12 proiecte, dintre care merită a fi menționat pentru impactul în comunitatea locală, dar mai ales
în cea a specialiștilor în arhitectură la nivel național „Anul European al Patrimoniului Cultural - Patrimoniul
românesc la răscruce de secol”. În cadrul acestui proiect, în parteneriat cu Uniunea Arhitecților din România,
Filiala Gorj am realizat cercetarea și prezentarea activității arhitectului gorjean Iulius Doppelreiter, cel care a
lăsat amprenta sa puternică asupra arhitecturii Târgu Jiului, dar și județului Gorj. Proiectul “Iulius
Doppelreiter, arhitectul gorjean de origine austriacă ce a înnobilat Târgu Jiul” a adus la expoziția dedicată
numeroși proprietari de case realizate de arhitect și prezente încă în peisajul arhitectural al Gorjului, alături
de autorități și specialiști care s-au bucurat de eveniment și de catalogul realizat în cadrul proiectului. Pentru
că a fost un proiect de interes pentru istoria arhitecturii românești, expoziția a fost în cursul anului 2019 la
sediul central al Uniunii Arhitecților din România din București, în 04.04.2019 și la Sibiu în cadrul Conferinței
Naționale a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România, unde a fost vernisată pe 23.05.2019.
Programul BIBLIOFest a cuprinde festivalurile cu caracter internațional şi național, așa cum sunt Festivalul de
Literatură „Tudor Arghezi”, Atelierul Național de Poezie „Serile la Brădiceni”, Festivalul „Ion Cănăvoiu”, care,
pe lângă publicul local, a permis participarea invitaților din țară și de peste hotare. Nocturna Bibliotecilor sa desfășurat și în acest an la Filiala Victoria, Filiala pentru Copii și la Secția de Artă și a oferit participanților
activități diverse care au pus în valoare biblioteca, serviciile, oamenii. De remarcat a fost implicarea
voluntarilor Centrului Europe Direct Gorj, care au propus și organizat activități (vânătoare de comori, pictură
pe față pentru copiii participanți), mai ales la Filiala Victoria.
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În cadrul programului Biblioteca, furnizor de educație non formală am desfășurat proiecte care au avut drept
obiectiv livrarea de cursuri pentru comunitate, concursuri de cultură generală, de stimulare a lecturii în
rândul copiilor și tinerilor. Au fost propuse 8 proiecte, dintre care multe au devenit o tradiție în activitățile
bibliotecii:: În bătătura bunicilor, În familie la bibliotecă, Cărțile care contează – concurs de lectură, Tolba lui
Piticot – concurs de cultură generală. În cadrul aceluiași program am desfășurat campania de atragere la
lectură în spațiul ludotecii din Filiala pentru copii, sub titlul Carnavalul poveștilor, care a avut o bună
receptare la public.
Programul Biblioatelier se adresează cu precădere 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
2018, pe lângă întâlnirile dedicate atelierelor metodice cu bibliotecarii publici din Gorj, am păstrat proiectul
Premiile BIblionet conceput ca o competiție profesională 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 2018
premiile (cărți pentru dezvoltarea colecțiilor) au fost acordate bibliotecilor publice, iar doi bibliotecari au fost
sprijiniți pentru a participa la Conferințele Naționale ale ANBPR (Anișoara Bocai, bibliotecar la Biblioteca
Vladimir și Adriana Vîrdarie bibliotecar la Biblioteca Orășenească Țicleni).
Programul Biblioteca a treia casă se adresează tuturor categoriilor de vârstă, dar principalii beneficiari sunt
copii şi tinerii. În cadrul acestui program au fost propuse şi realizate 9 proiecte în anul 2018, însă „Biblioteca
din parc” este proiectul cu cel mai mare impact în comunitate pe care l-am realizat în această perioadă. 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
părinte-copil, stimularea mișcării în aer liber.
Între 25 iunie-23 august 2018, timp de 9 săptămâni 11 bibliotecari și 84 voluntari au susținut între orele 1113 ateliere creative (desen, pictură, modelaj, quilling, crafturi din hârtie etc), lecturi publice, jocuri de
societate, sport-mișcare în aer liber. Pe toată durata activităților, timp de două ore, părinții și bunicii care
însoțeau copiii au avut amenajat spațiul lor, în care puteau citi reviste, cele mai multe cu subiecte care ajută
la creșterea unor copii frumoși și sănătoși, dar și cu subiecte de dezvoltare personală, loisir, gastronomie. În
cele 39 de zile am avut 4791 de participanți – copii, tineri, părinți și bunici.
Întreaga investiție în acest proiect are valoarea de 61.638 lei. Suma a fost cheltuită din bugetul instituției,
care este asigurat de Consiliul Județean Gorj și reprezintă costurile cu resursa umană care a asigurat serviciile
- 3 ore/zi petrecute în comunitate timp de 39 de zile = 1287 ore, la care se adaugă formarea profesională a
celor 11 bibliotecari care au participat la proiect și costurile cu achiziționarea mobilierului și materialelor
necesare pentru atelierele creative (crafturi, desen, pictură). Costul proiectului raportat la numărul de
beneficiari este de 13 lei/beneficiar .Dacă, în această perioadă, o familie cu un copil ar fi vrut să ofere acestuia
activități de vacanță și ar fi ales un loc de joacă ar fi plătit 1170 lei/copil (15 lei/oră la locul de joacă x 2 ore x
39 zile).
Credem că beneficiul comunității, pe lângă timpul de calitate petrecut împreună cu noi, este unul important:
la fiecare 1 leu investit în proiectul Biblioteca din parc din bugetul Consiliului Județean Gorj, comunitatea
locală a primit înapoi 90 lei.
Ceea ce este mai important este faptul că 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 (Adrian Frățilă, scriitor ne-a pus la dispoziție 50 de cărți interactive
de colorat pentru copiii participanți la ateliere, Adriana Vasile, profesor la Școala Populară de Artă, a susținut
atelierele de desen/pictură, Biroul de Analiză și Prevenire a Criminalității din cadrul Inspectoratului de Poliție
Județean a distribuit materiale informative utile celor prezenți și le-au pregătit o întâlnire interactivă copiilor
cu mijloacele de prevenire a situațiilor neplăcute, Ricarda Rădulescu a susținut reprize de zumba în aer liber
în fiecare săptămână, Clubului de arte marțiale Ashihara Karate, ne-a făcut demonstrații de disciplină și
mișcare și au învățat copiii prezenți mișcări specifice, Loriana Ochetan, profesor de limba engleză le-a oferit
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participanților ateliere interactive pentru învățarea limbii engleze, Aurelian Iulius Șuță – ȘAI a realizat
portrete copiilor participanți la ateliere, iar magazinului Dedeman din Târgu Jiu ne-a împrumutat masa de
tenis pe care copiii au apreciat-o și utilizat-o intens).
În cadrul programului Centrul Europe Direct Gorj aflat în cel de-al șaselea an de implementare s-au realizat
activități de informare, comunicare şi sensibilizare a comunității asupra problematicii europene cu
următoarele rezultate:
100 evenimente organizate pentru public țintă (copii, tineri, seniori, ONG-uri, administrație publică
Furnizare de informații directe la sediul centrului pentru 824 de persoane
Realizarea și întreținerea unei pagini web pe care s-au postat periodic informații, cu 76.717 vizite în acest an
Realizarea și întreținerea unei pagini de Facebook, care numără 1027 contacte
Au fost publicate 4 newsletter-e cu informații pe teme europene, distribuite către 1446 de contacte
(biblioteci publice locale, presa locală, voluntarii centrului)
S-au realizat și distribuit 1 broșură informativă (Patrimoniul cultural, resursă pentru dezvoltarea locală).
Rezumând, sesiunile de informare pe tematica drepturilor cetățenești europene, pe tema constituirii și
funcționării UE, dezbaterile asupra valorilor europene, concursurile, 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 nou serviciu oferit, cel puțin pentru cei
6950 beneficiari direcți ai acestor acțiuni.
Principalele proiecte propuse în agenda culturală a județului sunt realizate în parteneriat cu celelalte instituții
culturale din județ – Școala Populară de Artă Târgu Jiu, Muzeul Județean „Alexandru Ștefulescu” Gorj,
CJCPCT, cu biblioteci publice locale, dar și cu alți parteneri din comunitate (organizații neguvernamentale,
instituții școlare).
Biblioteca județeană coordonează activitatea bibliotecilor publice locale din județ. În scopul îndeplinirii
obiectivelor din Strategia de dezvoltare a sistemului județean de biblioteci publice 2014-2020, realizăm
proiecte în parteneriat cu bibliotecile publice din județ. În cursul anilor 2017-2018, parteneriatul cu
bibliotecile publice locale a generat implicarea și coordonarea bibliotecilor din Gorj care au devenit parteneri
în implementarea proiectul “CODE Kids – Copiii fac coding în bibliotecile publice”. În 2017 au participat 5
biblioteci publice - Motru, Vladimir, Scoarța, Bălești, Jupânești, iar pentru 71 de copii din aceste comunități,
participarea la activitățile proiectului a condus la dezvoltarea competențelor de programare, de lucru în
echipă, dar și la îmbunătățirea situației școlare. Din anul 2018 s-au adăugat bibliotecile publice din Bărbătești,
Țicleni, Turburea și Țânțăreni care au organizat cluburi de coding, ce au fost mentorate de cluburile cu
experiență din anul anterior. Un eveniment important din proiect a fost organizarea târgurilor de știință,
două în anul 2018, activitate care a dat ocazia copiilor să își prezinte proiectele altor copii. Primul târg a fost
organizat în sala de lectură a bibliotecii și a fost susținut de copii din cluburile de coding din Gorj, cărora li sau adăugat două cluburi din biblioteci publice din județul Timiș. Târgul organizat în toamna anului 2018, pe
25 octombrie, a adus împreună copii din proiect 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..
La sfârșitul anului 2018 am încheiat parteneriatul pentru desfășurarea unui nou proiect, Ora să ȘTIM,
împreună cu Fundația Progress, prin care coordonăm activitatea a 12 biblioteci publice locale. Scopul
proiectului este de a susține o rețea de biblioteci (din mediul urban și rural) care să poată organiza și livra
activități de educație pe ȘTIM prin activități de lectură pentru copii prin care aceștia se vor familiariza cu
concepte de știință, tehnologie și inginerie și vor putea interpreta mai bine informații din aceste domenii. Se
va crea 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. Sesiunea de formare a bibliotecarilor publici pentru livrarea
activităților proiectului s-a desfășurat în luna decembrie, iar din februarie 2019 vor începe 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 se desfășoară la nivel național, pentru fiecare județ viza doar 10
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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.
Programul Centenar inițiat de Ministerul Culturii și Identității Naționale în 2018 pentru celebrarea
Centenarului Marii Uniri ne-a oferit șansa de a promova și implementa proiectul „Infocentenar – Eroi pe
Calea Eroilor”. Scopul proiectului a fost valorificarea și diseminarea memoriei istorice a comunității
contribuind la formarea și exprimarea identității naționale și s-a adresat tinerilor, prin rezultatele sale.
Tabăra de creație realizată în proiect a adus împreună scriitori și artiști plastici din toate provinciile istorice,
care au creat lucrări inspirate de luptele de pe Jiu, inclusiv bătălia de la Podul Jiului susținută de populația
orașului la 14 octombrie 1916, iar rezultatele produse au fost diseminate prin broșura Eroi pe Calea Eroilor.
De asemenea, lucrările au fost transpuse în format digital și încărcate pe info-chioșcul achiziționat prin
proiect și amplasat în holul de intrare al bibliotecii județene. Cu ajutorul bibliotecarilor publici din județ am
documentat monumentele eroilor ridicate după sfârșitul Primului Război Mondial și am realizat Lista eroilor
gorjeni care, considerăm că pentru prima dată este așezată acolo unde îi este locul, pe Calea Eroilor din
Târgu Jiu (în sediul Bibliotecii Județene “Christian Tell” Gorj). Aceasta rulează pe ecranul info-chioșcului și
este accesibilă vizitatorilor noștri. Prin acest proiect am reușit să atragem o finanțare nerambursabilă de
75.791 lei.
Este important să menționăm că în acest an investiția Consiliului Județean Gorj pentru punerea în operă a
investiției “Extinderea prin mansardare și înlocuirea tâmplăriei la Biblioteca Județeană” a continuat, anul
viitor, după încheierea lucrărilor vom beneficia de un spațiu dedicat pentru activitățile realizate în
programele și proiectele pe care le propunem comunității, un spațiu dedicat instruirii comunității, dar și a
bibliotecarilor publici din Gorj.
În concluzie, în anul 2018, Biblioteca Județeană „Christian Tell” Gorj a oferit acces la informație și cultură
pentru 22.583 persoane din comunitate (6852 beneficiari de servicii tradiționale de bibliotecă, 15.741
beneficiari de servicii oferite prin programele și proiectele propuse). Toate acestea au fost posibile prin cele
120 programe și proiecte propuse, în cadrul cărora s-au desfășurat 380 de activități.

VIII. CENTRUL JUDEȚEAN PENTRU CONSERVAREA ȘI PROMOVAREA CULTURII
TRADIȚIONALE GORJ
Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj este un asezământ cultural de
rang județean, care functionează sub autoritatea Consiliului Județean Gorj.
Rolul său ca institutie publică de cultură este acela de conservare, cercetare, protejare, transmitere,
promovare și punere în valoare a culturii traditionale și a patrimoniului cultural imaterial, precum și de
valorizare a creației artistice contemporane a județului.
În anul 2018, în dezvoltarea performantei culturale a CJCPCT Gorj, s-a urmărit:
- întărirea capacității instituționale și de administrare a programelor și proiectelor organizate în regie proprie
și/sau în parteneriat cu instituții și organisme culturale din județ, țară și străinătate;
- elaborarea și implementarea unui concept realist de dezvoltare institutională care să includă și elemente
de strategie culturală pe termen mediu și lung, pornind de la nivelul de performanță atins în ultimul deceniu,
de necesitățile culturale ale comunităților locale și ale grupurilor specifice de actori culturali cu activitate
constantă și grad mare de creativitate în domeniu, de resursele financiare alocate de ordonatorul de credite
și de capacitatea profesională a specialistilor instituției;
- definirea mai exactă a atribuțiilor de instituție metodică pentru asezamintele culturale din teritoriu și, în
absența unor instituții/ uniuni de creație profesioniste, de centru cultural județean pentru segmente majore
de cultură scrisă (literatură, arte vizuale, crețtie umoristică, muzică corală, colecții muzeale de artă modernă);
- previzionarea cât mai corectă a evoluției financiare pentru perioada respectivă în corelație cu resursele
financiare alocate de Consiliul Județean Gorj;
- amplificarea capacității de promovare a imaginii propri a instituției și creșterea vizibilității acesteia la nivel
județean, regional, național și international prin programe și proiecte adaptate acestui obiectiv;
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- asigurarea, dezvoltarea, motivarea și menținerea resurselor umane în cadrul instituției în vederea realizării
eficiente a obiectivelor acesteia și a satisfacerii nevoilor angajaților.
Analiza primară a pieței, realizată din perspectiva îmbunătățirii ofertei destinate consumului cultural de către
CJCPCT, certifică faptul că la nivelul județului există și alte instituții cu profil relativ apropiat, care, pe
segmentul cultură populară, se adresează aceluiași public potential:
Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” (institutie de spectacole) și Școala Populară de artă (instituție
de învățământ vocațional). Există, de asemenea, ONG-uri care au ca obiect declarat de activitate cultură
populară, după cum trebuie menționat și că asezamintele din teritoriu, ca și o parte din instituțiile școlare de
la nivelul județului, dezvoltă proiecte locale privitoare la valorizarea tradițiilor comunitare.
Parțial, același lucru se manifestă și în domeniul culturii scrise/ de elită/ de performanță în ceea ce privește
activitatea unor Filiale ale uniunilor de creație – literatură, artă plastică, fotografie artistică – cu mențiunea
că acestea, cu excepția unor activități specifice (lansări de carte, vernisaje expoziții), nu au proiecte de mari
dimensiuni gen festivaluri, tabere de creație, editare cataloage, reviste etc.
Experiența unei jumătăți de secol de activitate în domeniu, profesionalismul specialiștilor angajati sau
colaboratori, anvergura programelor și proiectelor din teritoriu derulate în ultimii ani - care și-au dovedit
oportunitatea și valoarea atât pe segmentul cultură populară cât și pe acela al creației artistice
contemporane, calitatea legală de singură instituție metodică a Consiliului Județean Gorj, existența singurei
edituri de instituție și a singurei reviste de cultură din județ ce apare sub egida Uniunii Scriitorilor din
România, conferă și întăresc Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj
rolul de principal promotor al activității culturale de gen la nivelul județului.
Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale a colaborat, fie în calitate de
organizator principal, fie în aceea de partener de organizare/coproductor, cu toate instituțiile, asezămintele
și organizațiile culturale care au avut ca adresabilitate direct comunitatea Gorjului, anume: Ansamblul Artistic
Profesionist ,,Doina Gorjului”, Școala Populară de Artă, Biblioteca Județeană „Christian Tell”, Teatrul
Dramatic „Elvira Godeanu”, Centrul „Constantin Brâncusi”, Palatul Copiilor Tg-Jiu, Școlile Gimnaziale „Gh.
Tătărescu” și „Pompiliu Marcea”, Liceul de Arte „C-tin Brăiloiu” Tg-Jiu, Universitatea „C-tin Brâncuși” Tg-Jiu,
Fundatii, Asociatii, Uniuni sau filiale ale uniunilor de creație, Uniunea Scriitorilor din România, Liga Culturală
„Fiii Gorjului” București, Societatea Umoristilor Gorjeni, Filiala Tg-Jiu a Societății de Științe Filologice din
România, Filialele U.A.P. din Hunedoara, Cluj, Bucuresti, Argeș, Craiova, Botoșani și Iași, Uniunea Artistilor
Plastici din România, Reprezentanța Gorj a Uniunii Scriitorilor din România.
Festivalurile „Liviu Dafinescu”, Stănesti (Pastorala Floriilor), Novaci (Urcatul oilor la munte), Festivalurile de
la Tismana, Tg-Cărbunesti (Gena Bârsan), Runcu (Maria Apostol), Baia de Fier (Coborâtul oilor de la munte),
Țânțăreni, Bolboși, Transalpina/ Rânca, Bustuchin, Stoina, Polovragi, Țicleni, Evocarea „Imn în Câmpia
Padeșului”, Festivalul International de Literatură „Tudor Arghezi”, Festivalul International de Arte Vizuale
GORJFEST, Festivalul Internațional de Folclor „Acasă la Brâncuși”, Festivalul Cântecului Popular Românesc
„Maria Lătărețu”, Festivalurile de la Ciuperceni, Rovinari, Turceni, Drăgotești, Cătunele, Godinești, Stejari,
Negomir, Logrești, Festivalul Internațional de Umor „Ion Cănăvoiu”, Festivalul de folk și balade „Poarta
Sărutului”, Atelierul National de Poezie „Serile la Brădiceni”; Editarea revistei „Serile la Brădiceni”, Seminarul
„Strategii li politici culturale în Gorj”, Salonul Internațional de Caricatură, Festivalul judetean de teatru
pentru elevii de liceu „Constantin Stanciovici-Brånisteanu”, Tabăra de artă religioasă pentru copii „Lumină
din lumină’’, Târgul meșterilor populari copii, Festivalul Folcloric National „Pe fir de baladă”, Festivalul de
dans sportiv „Măiastra”, Festivalul National de Muzică Uăoară și Folk „Coloana Infinitului” (anual), Festivalul
judeșean „Corala gorjeană” (anual), Simpozionul Național „Satul românesc-sat european”, Tabăra de
cercetare etnofolclorică „C-tin Brăiloiu”, Cercetare și elaborare studiu „Ritualul morții și al înmormântării în
Gorjul de Nord”, Expozitia „100 artisti pentru 100 România” (Sala Brâncusi a Parlamentului României, 2018),
Tabăra de sculptură „Simboluri dacice în arta lemnului din România” (Polovragi), Alaiul obiceiurilor de iarnă.
Pentru menținerea gradului de performanță și, implicit, pentru creșterea vizibilității instituției, CJCPCT Gorj
si-a conservat si extins parteneriatele cu Uniuni de creatie, ONG-uri si institutii artistice din afara tårii, anume:
Uniunea Scriitorilor din Serbia, Uniunea Scriitorilor din Moldova, Uniunea Scriitorilor din Bulgaria, Asociatia
Scriitorilor din Israel, Fundatia cultural „Doina” din Rotterdam (Olanda), Societatea culturalå „Apozitia” din
Munchen (Germania), Societåtile culturale „Arcasul” si „Eminescu” si Centrul Cultural „Eudoxiu Hurmuzachi”
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din Cernåuti (Ucraina), Facultatea de Artå din Barcelona (Spania), Academia de teatru, muzicå si arte plastice
din Chisinåu (Moldova), Asociatia Artistilor Plastici si Uniunea Scriitorilor din Slovacia, Uniunea Scriitorilor din
Macedonia, Uniunea Scriitorilor din Republica China, Asociatia Mesterilor Populari din Moldova, respectiv
Bulgaria, Muzeele de artå din Plevna, Silistra, Ruse, Velikovo Trânovo si Gabrovo (Bulgaria), Societatea
Culturalå „Balcania Contemporanå” din Atena (Grecia), Liceul de artå a lemnului din Triavna si Muzeul
mondial al umorului din Gabrovo (Bulgaria), Asociatia „Sensorialisti” din Greccio (Lazio, Italia), Universitatea
din Moscova (Rusia), Asociatia evreilor de origine românå din Israel, Asociatia românilor din Nicosia (Cipru),
Deutsch Rumanische Horizonte e.V. Verein fur Kultur und Literatur din Wurzburg (Germania) s.a.
Aceste organisme au participat la proiectele internationale ale Centrului: Festivalul International de
Literatură „Tudor Arghezi”, Târgul meșterilor populari, Tabăra și Salonul International de Arte Vizuale
„GORJFEST”, Cursuri internaționale de dans popular gorjenesc, Salonul International de Caricatură etc., dar,
în același timp, au fost promotoare ale unor evenimente care au inclus și asezământul cultural gorjean:
târguri ale meșterilor populari (Moldova, Bulgaria) expoziții de artă plastică, artă populară și fotografie
(Germania, Bulgaria, Moldova, Ucraina/ Cernåuti, Israel), târguri de turism (Viena/ Austria; Warsovia/
Polonia; Nicosia /Cipru) etc.
În anul 2018 a fost întocmit și transmis în teritoriu Calendarul istoric și cultural al Gorjului (aniversări
evenimente, instituții, personalități, primă atestare documentară); Organizarea Seminarului metodic
„Strategii și politici culturale în Gorj” – întâlnirea anuală cu directorii și responsabili culturali din teritoriu.
Prin Programul ,,Rădăcini” am participat cu expoziții de costum popular gorjenesc, meșteri populari și
material de promovare a Gorjului la Târguri Naționale și Internaționale de Turism.
În anul CENTENARULUI, prin Programul „ACASĂ LA BRÂNCUȘI” s-au organizat și desfășurat mari evenimente
culturale prevăzute în Agenda Culturală a Județului Gorj:
- Expoziția „100 artiști pentru 100 România”, unde au participat 100 artiști plastici din România, Moldova,
Ucraina, Bulgaria, Serbia, locație fiind Sala „C-tin Brâncuși” a Parlamentului României;
- Festivalul Internațional de Literatură „Tudor Arghezi” - Participanți invitați: scriitori și artiști plastici din
România, Olanda, Chile, Grecia, Moldova, Bulgaria;
- Tabără Internațională de Artă Modernă România-Olanda;
- Tabără Națională „Simboluri dacice în arta lemnului din România” și realizarea Colecției omonime de artă
a lemnului;
- Festivalul Internațional al Artelor Vizuale „GORJFEST” ;
- Bursa Brâncuși - Tabără sculptură realizată, în cadrul Programului „Centenarul Marii Uniri în Gorj”, a
busturilor lui Mihai Eminescu și Tudor Vladimirescu, și amplasarea acestora în fața Centrului Cultural de la
Tânțăreni;
- Continuarea proiectului „Galeria Nemuritorilor Gorjului”, esplanada centrală Tg-Jiu;
- Organizarea Festivalului de film documentar „Acasă la Brâncuși”, ediția a VII-a;
- Expoziția de fotografie „Nemuritorii Gorjului - Membri ai Academiei Române originari din Gorj, sediu;
- Expoziția de pictură Florin Hutium, sediu;
- Expoziția de artă plastică „Cu dragoste din Moldova”, sediu;
- Expoziție de pictură și sculptură Ioana și Traian Dută, sediu;
- Expoziția de artă populară gorjenească din colecția Gabriel Boiangiu, sediu;
- Expoziție de artă a lemnului Pompiliu Ciolacu, sediu;
- Expoziție fotodocumentară „Mari personalități oltene” (prilejuită de sărbătorirea primei ediții a Zilei
Olteniei, sediu;
- Expoziție de artă plastică - lucrări realizate în Tabăra Internațională România-Olanda, sediu;
- Expoziție de pictură „Locuința gorjenească”, în parteneriat cu Școala Gimnazială „Pompiliu Marcea” Tg-Jiu,
sediu;
- Expoziție pictură pe sticlă - în parteneriat cu Școala Gimnazială „Gh. Tătărescu” Tg-Jiu, sediu;
- Expoziție de costume, documente și fotografii Elvira Godeanu (sărbătorirea a 25 ani de la înființarea
Teatrului Dramatic „Elvira Godeanu”, Teatru;
- Expoziție cruci de pomenire, Muzeul Crucilor de la Măceșu, Tg-Cărbunești;
- Expoziție de fotografie documentară și costum popular gorjenesc, Tel Aviv, Israel;
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- Expoziție pictură Ion Nicolau, sediu;
- Expoziție pictură Cristina Cioplea;
- Expoziție pictură Florin Preda Dochinoiu;
- Expoziție de artă plastică „Moldova, Ardealul si Tara Românească” , închinată Zilei Naționale a României si
Centenarului Marii Uniri;
- Expoziție de fotografie etnografică „Dansul măștilor” dedicată împlinirii a 100 ani de la Marea Unire, Tel
Aviv, Ambasada României în Israel si sediul Institutului Cultural Român.
Menținerea Editurii CJCPCT Gorj – pe segmentele cultură populară, istorie culturală, literatură, arte plastice:
1. REVISTE
a. Revista Jiului de Sus;
b. Portal Măiastra, 4 nr. (trimestrial) - bugetată integral;
c. Crinul satelor, 1 nr. (reducere nr. pagini si preluare în proiectul RURAL FEST);
d. Hazul, 1 nr. (preluare în proiectul Festivalul Internațional de Umor);
e. Bilete de papagal, 1 nr. (preluare în proiectul Festival Internațional „Tudor Arghezi”;
- Sprijinirea tehnoredactării revistelor ocazionale din teritoriu: Rădăcini - Baia de Fier; Vestitorul - Stănești,
Săcelata - Săcelu, Ad Mutrium-Motru, Novăceanul-Novaci.
2. CATALOAGE, ALBUME/ Pliante
a. Catalog „100 artiști pentru 100 România” (lansat la 1 februarie 2018, la Sala „C-tin Brâncuși” a Palatului
Parlamentului României, în prezenta a 100 artiști plastici din România, Bulgaria, Serbia, Moldova, Ucraina),
buget special program „Centenarul Marii Uniri în Gorj”);
b. Album CJCPCT ‘50;
c. Album GORJFEST 2018 (în proiect Festival Internațional de Arte Vizuale „GORJFEST”);
d. Peter de Rysck – „11 poezii”, ediție româno-olandeză (proiect Festivalul International de Literatură „Tudor
Arghezi”, colecția „Poeți europeni în Festival”);
e. Catalog Salonul International de Caricatură 2018 (preluare în proiectul Festivalul International de Umor
„Ion Convoiul”);
f. George Drăghescu, „Ex Libris Elvira Godeanu”, finanțare autor;
g. Aurelian Iulius Șută, „Actorii Teatrului Elvira Godeanu”, finanțare autor.
Reeditări: „Dansul măștilor”, „Gorj-locuri minunate”, „Ia gorjenească”.
3. CĂRTI:
a. Ion Cepoi, Catagrafia Gorjului. Oameni. Destine. Proiecte. Idei. (1918-2018), finanțat instituție;
b. Ion Cepoi, Istoria teatrului în Gorj. Teatrul ,,Elvira Godeanu” (1993-2018), finanțare Teatru;
c. C-tin Ispas, Tezaurul uman al comunei Turcinești în vâltoarea celor două războaie mondiale, finanțare
autor.
4. ALTE TIPĂRITURI
a. Calendar 2018 „Nemuritorii Gorjului. Membri ai Academiei Române originari din Gorj”.
Schimbările de esență survenite în România ultimului sfert de secol, calitatea de membru al comunității
europene, internaționalizarea accentuată a culturii, preponderentă la nivel mondial acordat dimensiunii
economice a acesteia – relevat atât de excelenta sectoarelor culturale tradiționale, cât și de dezvoltarea
industriilor culturale moderne -, programul de dezvoltare durabilă a județului Gorj elaborat de Consiliul
Județean, precum și maturizarea profesional a CJCPCT au presupus o schimbare parțială de viziune în ceea
ce privește managementul acestui așezământ.
În elaborarea propriei strategii pentru anul 2018, instituția a acordat prioritate următoarelor provocări:
- dezvoltarea dimensiunii de centru metodic pentru așezămintele din teritoriu prin implicarea mai accentuată
în viața culturală a comunităților locale;
- sprijinirea așezămintelor culturale din mediul urban tradițional în conceperea de programe privind
dezvoltarea industriilor creative;
- sprijinirea așezămintelor din mediul rural și mic urban în conștientizarea, conservarea, valorizarea și
promovarea identității culturale, și a creării unui brand reprezentativ (obicei, tradiție, meșteșug, eveniment
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artistic, obiectiv de patrimoniu – mânăstire, biserică, peșteră etc., produs gastronomic, sărbătoare
comunitară, personalitate de mare anvergură - Arghezi, Brâncuși, Tudor Vladimirescu etc.);
- transformarea, pe termen mediu, a CJCPCT Gorj în laborator de programe și proiecte culturale cu impact
major asupra politicii de promovare a imaginii Gorjului în țară și în afara ei.
În sensul de mai sus, CJCPCT Gorj a avut misiunea de:
- centru științific și metodic pentru așezămintele culturale din județ (case de cultură, cămine culturale, centre
culturale, universități populare), pe care la coordonat, monitorizat, consiliat și sprijinit profesional, logistic și,
după caz, financiar, în realizarea politicilor culturale locale;
- centru cultural pe segmentul cultură popular și cultură de performantă (festivaluri și concursuri folclorice,
literare, muzicale, coregrafice, de teatru, de umor; târguri ale meșterilor populari, revitalizare obiceiuri și
tradiții; tabere de cercetare etnofolcloric; tabere de creație artistică; saloane și expoziții de artă populară,
plastică, fotografică, film documentar; editare și sprijin de specialitate pentru editarea de reviste culturale,
studii, albume, pliante etc.)
În realizarea acestei misiuni, CJCPCT și-a redimensionat activitatea pornind de la următoarele necesități:
- întărirea capacității instituționale și de administrare a programelor și proiectelor organizate în regie proprie
și/sau în parteneriat cu instituții și organisme culturale din județ, țară și străinătate;
- elaborarea și implementarea strategiei de dezvoltare instituțională care să includă și strategia culturală pe
termen mediu și lung;
- amplificarea dimensiunii de centru științific și metodic, nu în dauna ci în completarea mai eficienta a celei
de centru cultural;
- instituirea unui sistem relațional reciproc avantajos cu administrațiile publice locale, așezăminte și instituții
culturale din teritoriu și din afara lui, organizații sindicale, organisme neguvernamentale naționale și
internaționale cu preocupări în domeniu, alte entități predispuse a susține material proiecte culturale;
- creșterea vizibilității instituției printr-o mai bună strategie media;
- promovarea adecvată la nivel regional, național și internațional a imaginii sale și a imaginii Gorjului ca județ
cu oportunități culturale și turistice deosebite;
- eficientizarea activității segmentului de editură;
- amplificarea anvergurii internaționale a manifestărilor-eveniment și promovarea mai agresivă la nivel
național și internațional a imaginii și proiectelor instituției;
- atragerea de noi surse de finanțare prin realizarea de parteneriate cu instituții și organisme diverse capabile
a prelua o parte din prestările de servicii presupuse de derularea unor mari evenimente culturale organizate
în regie proprie de CJCPCT Gorj;
- asigurarea, dezvoltarea, motivarea și menținerea resurselor umane în cadrul instituției în vederea realizării
eficiente a obiectivelor acesteia și a satisfacerii nevoilor angajaților.
Este cunoscut faptul că aplicarea strategiei de marketing în sfera producerii si consumului cultural duce la
creșterea gradului de fezabilitate a unui proiect cultural, amplifică și intensifică impactul unui eveniment și
implică publicul în întregul proces de producere, promovare și distribuție a bunului cultural.
În atingerea acestui obiectiv, CJCPCT Gorj a încercat să realizeze:
- armonizarea dorințelor imediate ale consumatorilor cu interesele culturale pe termen lung ale
comunităților locale;
- cunoașterea reală a cererii și ofertei culturale;
- elaborarea, diseminarea și evaluarea de chestionare, anchete, studii care să ofere o imagine cât mai
apropiată de adevăr a nevoilor culturale comunitare;
- întocmirea agendei culturale, funcție de aceste nevoi;
- promovarea produselor culturale astfel obținute.
Alte evenimente/ activități organizate și/sau coordonate de instituție
- coordonarea de către managerul CJCPCT Gorj, ca președinte al Comisiei județene de propuneri, organizare
și coordonare, a manifestărilor din cadrul Programului „2018 - Centenarul Marii Uniri în Gorj”;
- realizarea de către managerul instituției a scenariilor și coordonarea spectacolelor evocatoare: „Poveste
despre Mica Unire” (Tg-Jiu, 2018)), „Răsunet în poiana lui Mihai” (Schela, 2018), „Poem despre Marea Unire”
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(Tg-Jiu, 2018) etc., puse în scena de Teatrul „Elvira Godeanu” și Ansamblul Artistic Profesionist „Doina
Gorjului”;
- întocmirea si difuzarea anuală a Calendarului istoric și cultural al Gorjului;
- sprijinirea administrațiilor locale în întocmirea dosarelor pentru accesare de fonduri pentru reabilitarea,
modernizarea si dotarea căminelor culturale din județ;
- coordonarea proiectului „Galeria Nemuritorilor Gorjului”, inițiat în anul 2009 de managerul CJCPCT Gorj;
- sprijinirea administrațiilor publice în organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor
vacante de director de cămin cultural/ casă de cultură din teritoriu.

IX. ANSAMBLUL ARTISTIC PROFESIONIST „DOINA GORJULUI”
 Manifestări artistice/ spectacole
 Ianuarie 2018
-filmări pentru postul de televiziune PRO Tv și prezența ansamblului în direct în emisiunea „La Măruță”;
-14 ianuarie-manifestare cultural-artistică zi naștere a Ecaterinei Teodoroiu, cea care, prin faptele-i de glorie,
și-a dăltuit numele între eroii Marii Uniri a României de la 1918;
-15 ianuarie – spectacol de Ziua Culturii Naționale și deschiderea manifestărIlor dedicate Centenarului Marii
Uniri din1918;
-16-19 ianuarie 2018- reprezentare la Târgul Internațional de Turism de la Madrid;
2-4 ianuarie- manifestare închinată Unirii Moldovei cu Țara Românească;
 Februarie 2018
-spectacol susținut la Palatul Parlamentului României, completând inaugurarea unei expoziții ce a reunit
lucrări expuse de 100 de artiști plastici, organizată de CJCPCT Gorj;
-19 februarie -spectacol de sunet și lumini, organizat și desfășurat în Parcul Central, pe Aleea Scaunelor, de
la Masa Tăcerii până la Poarta Sărutului, închinat nașterii inegalabilului Brâncuși;
-22 februarie 2018 – participare la desfășurarea manifestării ”Nunta de Aur” organizată de Primăria
Municipiului Tg- Jiu, pentru familiile din municipiu ce au serbat 50 de ani de căsnicie;
- 24 februarie, apectacol susținut cu prilejul Cupei Sănătății la Schi, în stațiunea Rânca;
 Martie 2018
-6 martie – spectacol la Craiova, la Târgul de turism al Olteniei;
-7 martie – spectacol de Mărțișor la Ploiești;
-19 martie – spectacol la București;
- 21-22 martie -repetiții și spectacol la Otopeni în cadrul emisiunii TVR – „Tezaur folcloric”;
-27 martie- moment artistic susținut la Rânca, la întâlnirea cu delegațiile din trei Raioane ale Republicii
Moldova, menită să marcheze Unirea României cu Basarabia;
 Aprilie 2018
- 15 aprilie – Dănciulești – Festivalul ”Mariana Ionescu Căpitănescu”;
- 21 aprilie – spectacol la Drobeta Turnu Severin în cadrul zilelor municipiului;
- 27-29 aprilie – Faza finală(județeană) a Festivalului dansului și portului gorjenesc pentru copii și tineret
„Memorial Liviu Dafinescu”;
 Mai 2018
- 1 mai – spectacol, de Ziua Muncii, la Drăgoieni;
- 9 mai – Piaţa Prefecturii, spectacol în cadrl manifestărilor ocazionate de Ziua Europei;
- 15 mai – spectacol la Suseni pentru persoanele cu handicap din Gorj și din țară prezente la concursurile
sportive anuale, organizate pentru această categorie defavorizată;
- 17 mai- spectacol la Congresul medicilor veterinari organizat, anual, la Tg-Jiu de către DSV Gorj;
- 20 mai – participare la Novaci, la manifestările prilejuite de Festivalul cântecului, jocului şi portului popular
ciobănesc „Urcatului oilor la munte”;
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- 25 mai – spectacol în cadrul Zilelor Municipiului Târgu Jiu;
- 27 mai – spectacol la Motru cu prilejul zilelor municipiului;
 Iunie 2018
-1 și 2 iunie-manifestări culturale la Rânca;
-3 iunie- spectacol în cadrul manifestărilor „Imn în Câmpia Soarelui”, organizat la Padeș pentru cinstirea
Revoluției lui Tudor Vladimirescu;
- 17 iunie – spectacol la Zilele comunei Țânțăreni;
- 21 iunie – spectacol caritabil;
- 24 iunie – Doina Gorjului a fost principalul organizator și susținător al manifestărilor culturale organizate la
Hobița de Ziua Iei Românești.
- 25 iunie – spectacol la Zilele Comunei Căpreni;
 Iulie 2018
-27-28 iulie –organizarea ediției 2018 a Festivalului RockFest Transalpina la Rânca;
 August 2018
- 1 august - la Godinești, Festivalul tineretului;
- 5 august – spectacol în comuna Tina din județul Vâlcea;
- 6 august- spectacol la Tg-Logrești cu prilejul festivalului ce se organizează anual în această localitate de
„Ziua Schimbării la față”;
- 11-12 august – participare în parteneriat cu Muzeul Județean ” Alexandr Ștefulescu” și CJCPCT Gorj la
manifestările organizate la Schela, în Poaiana lui Mihai, menite să readucă în memoria celor prezenți popasul
lui Mihai Viteazul în aceste locuri, în drumul său către Viena;
- în perioada 19-24 august a avut loc o nouă ediție a Festivalului Internațional de Folclor. A fost o ediție de
excepție, înscrisă între manifestările dedicate Centenarului, la care, alături de Doina Gorjului și de formațiile
din județ au participat numai ansambluri alcătuite din români de dincolo de frontierele României;
-28 august - spectacol la Tg-Cărbunești;
-29-30 august- participare la un festival organizat la Bistrița Năsăud;
 Septembrie 2018
- 9 septembrie – spectacol la Baia de Aramă în cadrul zilelor orașului;
- 16 septembrie – spectacol la Baia de Fier, în cadrul Festivalului Pastoral „Coborâtul oilor de la munte”;
- 30 septembrie – spectacol la Calafat de zilele orașului;
 Octombrie 2018
-1 octombrie- spectacol, oferit de ziua persoanelor de vârsta a III-a;
-7 octombrie – spectacol în Piața Mare, Ziua Recoltei la Târgu Jiu;
-7 octombrie – spectacol la Pucioasa, Dâmbovița;
-11 octombrie - spectacol la Craiova – Târgul de turism;
-14 octombrie – spectacol la Novaci, la Festivalul Tocanului;
-19 octombrie – spectacol la Scoarța – inaugurarea Căminului Cultural Bobu;
-21 octombrie – spectacol la Ciupercenii Noi, județul Dolj;
-25 octombrie – spectacol la Plenița, Dolj;
-26 octombrie – spectacol la Tg-Jiu;
-30 octombrie – spectacol la Tg-Jiu pentru elevi ai unor licee din Pitești, veniți special să vadă operele lui
Brâncuși și să cunoască Ansamblul Artistic Profesionist ”Doina Gorjului”;
 Noiembrie 2018
-Organizare Festival ”Maria Lătărețu”, ediția 2018. Participanții la concurs au impresionat atât din punct de
vedere numeric, cât și privind calitatea interpretativă;
- 2 noiembrie- spectacol susținut la Timișoara (2 noiembrie), unul la Tg-Jiu ;
-15 noiembrie- spectacol susținut la Târgu Jiu;
- 28 noiembrie- participare la Festivalul „Ioan Macrea” de la Sibiu:
 Decembrie 2018
-1 decembrie – manifestare dedicată Zilei Naționale a României pentru marcarea împlinirii a 100 de ani de
la Marea Unire din 1918. A fost prima acțiune pentru care au fost atrase fonduri nerambursabile de 120.000
lei de la Ministerul Culturii și Identității Naționale.
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-15 decembrie-spectacol susținut la Râmnicu Vâlcea, iar din
-20 decembrie – participare în cadrul acțiunilor prilejuite de Alaiul obiceiurilor de iarnă, manifestare
organizată la nivelul Consiliului Județean Gorj, prin Agenda Culturală.

 Activitatea economico-financiară a Ansamblului Artistic Profesionist „Doina Gorjului” pe
anul 2018:
Denumire indicator

Prevederi
initiale 2018

Prevederi
finale 2018

Venituri
realizate la 2018
-lei-

TOTAL VENITURI
venituri proprii, din care:
venituri din prestări servicii
donaţii şi sponsorizări
subvenţii

4.915.000
239.000
239.000
4.676.000

5.101.470
335.470
335.470
4.766.000

5.077.881
335.470
335.470
4.742.411

Gradul total de autofinanţare în anul 2018 a fost de 7,08 %.
Este adevărat că, în scăderea procentului de autofinanțare, o influență categorică s-a 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
Bunuri şi servicii
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Deplasari in strainatate
Alte cheltuieli (prime de asigurare nonviaţă)
TITLUL XI
ALTE CHELTUIELI
TITLUL XII
ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Alte active fixe

Cod ind.

Credite
bugetare
initiale

Credite
bugetare
definitive

Plati
efectuate

4.915.000

5.101.470

5.077.862

10

4.867.000
3.462.000

5.062.570
3.344.200

5.038.962
3.329.772

10.01
10.02
10.03
20

3.136.000
109.000
217.000
1.358.000

3.050.040
93.400
200.760
1.660.870

3.036.126
93.400
200.246
1.652.266

20.01
20.05
20.06
20.30

1.174.000
30.000
28.000
126.000

1.398.790
14.340
3.260
244.480

1.398.204
14.332
3.260
236.470

59

47.000

57.500

56.924

71

48.000

38.900

38.900

71.01
71.01.03

48.000
48.000

38.900
38.900

38.900
38.900

Ponderea cheltuielilor de personal în total cheltuieli la finalul anului 2018 a fost de 65,57% pentru un numar
de 72 de salariaţi, posturi ocupate din totalul de 75 aprobate prin organigramă.
Ponderea cheltuielilor cu bunurile şi serviciile în total cheltuieli la finele anului 2018 a fost de 32,53%.
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
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autoturismelor din parcul auto, autocarul 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.;
Achiziţie – manometru, colanți, tricou, banner steag tricolor, mașină de spălat rufe, microfon Shure,
antenă Shennseiser, cutie microfon, ghete de damă, pantofi de damă, monitor LED, pălărie, etc.;
Deplasări în străinătate ale personalului artistic:
- la Târgul Internațional de Turism de la Madrid, în perioada 19-21 ianuarie 2018, pentru promovare și de a
duce în prim plan tradițiile zonei noastre în Spania;
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 – Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale au fost achiziționate:
- țambal, acordeon – necesare pentru repetițiile și spectacolele susținute de ansamblu.
De asemenea o pondere însemnată o deţin chiriile, având în vedere că am plătit 88,00 mii lei pentru
spaţiile pe care le folosim în imobilul Casei de Cultură a Sindicatelor.
Această retrospectivă a activității anului trecut, cât și asupra bugetului instituţiei noastre trebuie să
fie o bază de pornire către o activitate susţinută şi mai bine structurată, inclusiv din punct de vedere financiar,
în anul 2019 cât şi în anii următori.
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.

X. MUZEUL JUDEŢEAN GORJ „ALEXANDRU ŞTEFULESCU”
Colaborarea cu instituţii, organizaţii, grupuri informale care se adresează aceleiaşi comunităţi:
1. Biblioteca Judeţeană „Christian Tell” Gorj – instituţie de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean
Gorj – asigură egalitatea accesului la informaţii şi la documentele necesare informării, educaţiei
permanente, petrecerii timpului liber şi dezvoltării personalităţii utilizatorilor, fără deosebire de statut
social ori economic, vârstă, sex, apartenenţă politică, religioasă sau etnică.
2. Centrul de Cercetare, Documentare şi Promovare „Constantin Brâncuşi” Târgu-Jiu – instituţie de cultură
aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Târgu-Jiu – desfăşoară activităţi în domeniul cultural,
de informare şi de educaţie permanentă, reprezentând servicii culturale de utilitate publică, cu rol în
asigurarea coeziunii sociale şi accesului la informaţie.
3. Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj este un aşezământ cultural
aflat sub autoritatea Consiliului Judeţean Gorj având atribuţii fundamentale ca: cercetarea, conservarea,
protejarea, transmiterea, promovarea şi punerea în valoare a culturii tradiţionale a Gorjului.
4. Şcoala Populară de Artă, Târgu-Jiu – instituţie de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean Gorj –
este un aşezământ cultural de drept public şi instituţie de spectacole şi concerte.
5. Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” – instituţie de cultură aflată în subordinea Consiliului
judeţean Gorj – desfăşoară activităţi profesioniste de cercetare şi realizare de spectacole pe baza unui
repertoriu ales prin elaborarea şi susţinerea de spectacole la sediu şi în judeţ, prin turnee în ţară şi
străinătate.
6. Serviciul Judeţean Gorj al Arhivelor Naţionale este o filială teritorială a Arhivelor Naţionale care are ca
atribuţii principale administrarea, supravegherea şi protecţia specială a documentelor care alcătuiesc
Fondul Arhivistic Naţional, precum şi punerea acestuia în valoare prin activităţi culturale.
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7. Direcţia Judeţeană pentru Cultură Gorj – serviciul public deconcentrat al Ministerului Culturii –
îndeplineşte atribuţiile prevăzute de lege în domeniul protejării patrimoniului cultural naţional, colaborează
cu autorităţile publice şi instituţiile specializate pentru protejarea şi punerea în valoare a bunurilor din
patrimoniul cultural naţional etc.
8. Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu” Târgu – Jiu – instituţie aflată în subordinea Consiliului Local al
municipiului Tg-Jiu are ca obiect de activitate realizarea de producţii/coproducţii artistice autohtone şi
universale constând din spectacole de teatru, spectacole muzical-coregrafice cu scopul promovării actului
de cultură, a educării publicului spectator.
9. Colecţiile etnografice şi istorice din judeţ. Muzeul s-a implicat în amenajarea expoziţională a Casei-muzeu
„Maria Apostol” şi a punctului muzeal din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” de la
Dobriţa, comuna Runcu, care promovează identitatea locală, cultura şi civilizaţia comunităţii locale.
10. Asociaţiile şi fundaţiile (Şcoala Gorjeană, Măiastra, Doruleţ de România, Columna) au ca scop
promovarea şi apărarea intereselor profesionale, sociale şi culturale ale membrilor săi şi ale societăţii,
precum şi satisfacerea nevoilor acestora în domeniile: cultural, ştiinţific, social, sportiv, civic etc. prin
activităţi culturale educative, inovative şi de tineret.
11. Instituţiile de învăţământ au cel mai important parteneriat dezvoltat, permanent cu muzeul. El a
devenit tradiţional şi a furnizat marea majoritate a beneficiarilor atât pentru vizitarea expoziţiilor de bază
ori temporare ale muzeului, cât şi pentru alte activităţi culturale derulate de-a lungul unui an calendaristic.
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.
În continuare reliefăm lista acţiunilor de publicitate ale instituţiilor:
- conferinţă de presă organizată cu ocazia lansării albumului - testament al Mariei Lătăreţu „Sus, în deal, pe
poeniţă” (7 februarie 2018);
- conferinţă de presă prilejuită de vernisarea expoziţiilor de fotografie: „China 2017. Festivalul Primăverii –
Anul Nou Chinezesc” (12 martie 2018);
- conferinţă de presă cu ocazia organizării spectacolului extraordinar „Şi-auzi, mândră, cucu cântă” –
Domnica Trop. Tezaur uman viu al României (24 aprilie 2018);
- Conferinţe de presă organizate cu ocazia unor cercetări arheologice sau descoperiri întâmplătoare.
- conferinţe de presă organizate cu ocazia descoperirii de către posesorii de detectoare de metale a unor
piese de patrimoniu semnificative;
- Conferinţe de presă organizate cu ocazia intrării în patrimoniul muzeului a unor bunuri culturale mobile;
- Redactarea de comunicate de presă cu ocazia activităţilor culturale derulate de muzeu (expoziţii
temporare, simpozioane, 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 manifestărilor culturale;
- Realizarea de bilete personalizate;
- Participarea la evenimente dedicate turismului (Târgul de Turism al Olteniei), Craiova, 09 – 11 martie
2018.
Distribuirea de materiale de promovare cu prilejul participării la diferite activități culturale.
Printre acțiunile întreprinse pentru îmbunătățirea promovării enumerăm:
- editarea de afișe, pliante, flyere, cataloage;
- editarea de cărți poștale, realizarea de insigne, magneți, semne de carte, etc, cu obiectivele muzeului;
- parteneriate media;
- promovarea prin emisiuni radio-TV;
-promovarea pe site-ul muzeului (www.muzeugorj.ro);
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- gratuitate pentru copiii proveniți din centrele de plasament;
- gratuitate pentru participanții la expoziții temporare, simpozioane, evocări, lansări de carte etc;
- gratuitate pentru vizitatorii care participă la „Noaptea muzeelor”;
- gratuitate oferită persoanelor private de libertate;
- gratuitate copiilor implicați în programe metamuzeale;
- organizarea unor festivități în sălile de conferință ale muzeului;
- promovarea prin intermediul instituțiilor culturale și administrative din județ și din țară;
- existența unui cerc de prieteni ai muzeului (colecționari, artiști plastici, profesori, etc.) care promovează
activitatea muzeului;
- promovarea în Pagini Aurii;
- pagina de Facebook a Muzeului Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”.
În anul 2018 activitatea muzeului a fost reflectată în presa de specialitate după cum urmează:
- 86 apariții în presa scrisă;
- 33 știri TV;
- 61 știri radio;
- 2 emisiuni TV.
Muzeul a desfășurat în această perioadă o serie de activități cultural-educative, racordate la standardele și
direcțiile principale de evoluție ale culturii românești și europene, punând în valoare și dinamizând
adresabilitatea către comunitate a ofertei de bunuri și servicii culturale.
Specificitatea acestei instituții publice de cultură, interdisciplinaritatea și, mai ales, adecvarea ofertelor
culturale la trebuințele și solicitările comunității vor determina o participare numeroasă și interactivă a
publicului gorjean la toate activitățile muzeului.
Obiectivele specifice din Planul de management pentru Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” au
fost stabilite, cum era și firesc, urmând linia obiectivului strategic general.
Astfel, în Planul de management pentru perioada 2013-2018 au fost propuse programe și proiecte culturale
orientate către public prin care dorim să obținem o sporire a prezenței acestuia în cadrul lor, iar pe de altă
parte formarea unui public-partener specializat, diferențiat pe categorii în funcție de vârstă, statut familial,
domenii de interes care să vadă în muzeu o sursă de informare, de recreere, dar și un loc în care să
participe activ la inițiative culturale și de promovare a protejării patrimoniului cultural și natural.
Elaborarea riguroasă a unor proiecte care să prezinte într-o succesiune culturală şi cronologică evoluţia
comunităţii umane sesizate arheologic pe teritoriul Gorjului din preistorie până în epoca feudală.
Diagnostic arheologic efectuat în parcarea Mănăstirii Lainici, judeţul Gorj.
Responsabil: Gheorghe Calotoiu, Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu”.
În urma diagnosticului arheologic, realizat în luna ianuarie 2018, pentru reamenajarea parcării nu s-au
găsit vestigii arheologice.
Diagnostic arheologic efectuat în comuna Turcineşti, judeţul Gorj.
Responsabil: Gheorghe Calotoiu, Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu”.
Cu ocazia efectuării diagnosticului arheologic, realizat în luna martie 2018, necesar avizării PUG-ului
localităţii nu s-au descoperit vestigii arheologice.
Supraveghere arheologică efectuată în apropierea bisericii din satul Tetila, oraş Bumbeşti Jiu, judeţul Gorj.
Responsabil: Gheorghe Calotoiu, Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu”.
Cu ocazia efectuării supravegherii arheologice, realizată în luna iulie 2018, s-au descoperit fragmente de
cărămizi contemporane.
Cercetări arheologice preventive efectuate în comuna Hurezani, judeţul Gorj
Responsabil: Vasile Marinoiu, Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu”.
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În lunile aprilie-iunie 2018 cu ocazia instalării unei conducte de gaz: panou Hurezani – Tuco Bulbuceni au
fost descoperite două aşezări din epoca fierului şi epoca feudală cu inventarul aferent (ceramică, piese
metalice).
Cercetări arheologice preventive efectuate în comuna Căpreni, judeţul Gorj
În lunile iulie-august 2018 cu ocazia instalării unei conducte de gaz: panou Hurezani – Tuco Bulbuceni au
fost descoperite două situri arheologice de epocă feudală, o aşezare şi o necropolă din secolele XVII-XX cu
inventar specific (ceramică, monede, inele, cercei, piese textile, etc.).
Cercetările arheologice sistematice întreprinse în așezarea fortificată „Cetate”, sat Păișani, comuna Stoina,
județul Gorj.
Responsabil: Vlad V. Zirra, Institutul Naţional de Arheologie „Vasile Pârvan”, București.
Investigațiile arheologice sistematice au fost efectuate în luna iulie 2018, colectivul de cercetare aducând la
lumină vestigiile fortificației compuse din materiale arse anterior asamblării lor în cadrul acestei structuri.
Acesta constă din cărămizi și pământ argilos, fiecare din ele arse la roșu. Alături de ceramică s-a găsit o
cantitate semnificativă de resturi de faună domestică și sălbatică, toate acestea făcând, foarte probabil,
parte dint-un ritual de întemeiere a fortificației respective.
Inventarul ceramic descoperit se încadrează în a doua jumătate a secolului al IV-lea a. Chr.
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.
Reluarea cercetărilor arheologice în acest sit în perioada iulie-august 2018 au evidenţiat existenţa unei
aşezări din prima epocă a fierului, faza târzie, unicat până acum în literatura de specialitate. În campania
din iulie-august 2018 au fost trasate mai multe secţiuni cu dimensiuni diferite. Într-una dintre ele a fost
investigat un bordei care conţinea inventar ceramic fragmentar şi întregibil specifice epocii respective.
Proiecte realizate:
Introducerea în programul de evidenţă informatizată DocPAT a unui număr de 645 de bunuri culturale
mobile existente în patrimoniul muzeului.
Responsabil: Simona Voinescu
Înregistrarea în format digital a unui număr de 690 bunuri culturale din Registrul de evidenţă analitică.
Responsabil: Maria Părăianu
Întocmirea a 1200 de fişe analitice de evidenţă la piesele de muzeu aflate în colecţiile de arheologice,
istorie şi geologie.
Responsabili: Valentin Pătraşcu, Adina Cotorogea, Elena Firescu.
Întocmirea documentaţiei pentru evaluarea obiectelor intrate în patrimoniul muzeului prin cercetare,
donaţii şi achiziţii (320– arheologie, 1 – istorie).
Responsabil: Albinel Firescu, Elena Firescu, Nicoleta Troacă.
Proiectul: Conservarea şi restaurarea patrimoniului cultural.
Proiectul s-a desfăşurat sub forma a două aspecte care urmăresc menţinerea stării de sănătate a obiectelor
de muzeu prin următoarele obiective:
măsuri de conservare a patrimoniului;
asigurarea mediului optim permanent pentru obiectele muzeale aflate în expoziţii şi depozite;
restituirea formei originale a obiectelor de patrimoniu.
Subproiectul – Conservarea patrimoniului muzeal.
Scop:
Păstrarea nemodificată a formei şi structurii bunurilor muzeale.
Asigurarea unor condiţii microclimatice optime în spaţiile expoziţionale şi depozite conform cu normele de
conservare.
Proiecte:
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Verificarea şi înregistrarea permanentă a condiţiilor microclimatice din sălile de expoziţie şi depozite;
corectarea condiţiilor de microclimat.
Responsabili: Maria Părăianu, Mariana Bără, Adina Troacă.
Activităţi de conservare primară (desprăfuiri, păreri, aerisiri) a patrimoniului existent în expunere şi
depozite.
Responsabili: Maria Părăianu, Mariana Băra, Adina Troacă, Ionela Zgripcea, Maria Cartianu, Doina
Pană.
Lucrări de conservare primară în cadrul Muzeului Arhitecturii Populare din Gorj de la Curtişoara.
Responsabili: Nicolae Hotoboc, Laurenţiu Pârcălabu, Cristinel Sanda, Damian Băra.
Efectuarea tratamentelor de dezinfecţie şi deratizare în expoziţiile şi depozitele muzeului.
Responsabili:Mariana Băra, Maria Părăianu, Adina Troacă, Ionela Zgripcea, Doina Pană, Roxana
Fugaru.
Subcapitolul: Restaurarea patrimoniului muzeal
Scop: restituirea formei originale a obiectului muzeal prin operaţii de întregire, integrare şi completare,
aplicarea de tratamente mecanice, fizice, chimice menite să asigure o rezistenţă îndelungată obiectului
muzeal astfel încât să-şi păstreze funcţionalitatea.
Proiecte realizate:
Restaurarea a 6 de piese din colecția de textile etnografice
Responsabil: Nicoleta Troacă
Proiectul: Valorificarea patrimoniului muzeal.
Acest proiect s-a desfăşurat sub forma unor subproiecte ale căror obiective au fost:
Atragerea unui public cât mai numeros şi diversificat prin organizarea de expoziţii, simpozioane etc. în
cadrul muzeului şi în judeţ;
Integrarea activităţii muzeului în sfera preocupărilor comunităţii gorjene.
Expoziţii de bază şi temporare - Proiecte proprii realizate în cadrul instituţiei.
24 ianuarie 1859 – Unirea Principatelor Dunărene. Expoziţie temporară fotodocumentară.
Data şi locul: 24 ianuarie 2018, Muzeul de Istorie şi Arheologie.
Parteneri: Biblioteca Judeţeană „Christian Tell”, Serviciul Judeţean Gorj al Arhivelor Naţionale, Școala
Gimnazială „Alexandru Ştefulescu” Târgu-Jiu.
Responsabili: Elena Firescu, Adina Cotorogea, Maria Părăianu.
Salonul Internaţional de Caricatură „Nicolae Petrescu - Găină”, ediţia a X-a. Expoziţie temporară de
caricatură.
Data şi locul: 30 ianuarie – 27 februarie 2018, Muzeul de Istorie şi Arheologie
Parteneri: Muzeul Olteniei Craiova, Muzeul de Artă din Craiova, Asociaţia Caricaturiştilor Profesionişti din
România.
Responsabil: Dumitru Hortopan
Centenarul Unirii Basarabiei cu România. Expoziţie temporară fotodocumentară.
Data şi locul: 27 martie 2018, Muzeul de Istorie şi Arheologie.
Parteneri: Serviciul Judeţean Gorj al Arhivelor Naţionale
Responsabili: Maria Părăianu, Elena Firescu, Adina Cotorogea.
China 2018 Festivalul Primăverii – Anul Nou Chinezesc.
Data şi locul: 13 martie - 06 aprilie2018-08-07
Parteneri: Ambasada Republicii Populare Chineze, Asociaţia de Prieteni ChinaRo, Liceul de Arte „Constantin
Brăiloiu”, Tg-Jiu
Responsabili: Alina Tiţa, Dumitru Hortopan.
Sat şi societate.1918-2018. Expoziţie temporară de etnografie
Data şi locul: 29 martie-29 aprilie, Muzeul Naţional Moldova, Iaşi.
Parteneri:Muzeul Naţional Moldova Iaşi, Muzeul Judeţean de Etnografie şi Artă Populară Baia Mare
Responsabil: Albinel Firescu
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Expoziţie de pictură şi grafică a elevilor Liceului Academic de Arte Plastice „Igor Vieru” din Chişinău.
Expoziţie temporară.
Data şi locul: 13-20 aprilie 2018, Muzeul de Istorie şi Arheologie
Parteneri: Conacul „La Colonelu”, Dobriţa, Liceul Academic de Arte Plastice „Igor Vieru”, Chişinău
Responsabil: Dumitru Hortopan
9 mai - Ziua Independenţei de Stat a României, Ziua Victoriei, Ziua Europei.
Data şi locul: 9 – 30 mai 2018, Muzeul de Istorie şi Arheologie
Parteneri: Serviciul Judeţean Gorj al Arhivelor Naţionale, Biblioteca „Christian Tell”, Târgu-Jiu
Responsabili: Maria Părăianu, Adina Cotorogea.
Conacele motrişenilor. Gospodării tradiţionale de pe cursul superior al Văii Motrului. Expoziţie fotografică
inedită.
Data şi locul: 18 mai 2018, Muzeul de Istorie şi Arheologie
Parteneri: Liceul de Arte „Constantin Brăiloiu” Tg-Jiu, Clubul Rotary Tg-Jiu, Asociaţia Cercetătorilor şi
Autorilor de carte gorjeni „Al. D. Şerban”.
Responsabil: Dumitru Hortopan
Noaptea muzeelor. Expoziţii de bază şi temporare, proiecţii de film, programe metamuzeale.
Data şi locul: 19 mai 2018, Muzeul de Istorie şi Arheologie, Muzeul de Artă, Muzeul de Literatură „Tudor
Arghezi”, Târgu Cărbuneşti.
Parteneri: Palatul Copiilor, Târgu-Jiu, Liceul de Arte „Constantin Brăiloiu”, Târgu-Jiu, Asociaţia „Măiastra”,
Târgu-Jiu, Colegiul Naţional „Ecaterina Teodoroiu” Târgu-Jiu.
Responsabili: Dumitru Hortopan, Albinel Firescu, Titus Zamfiroiu, Maria Părăianu, Elena Firescu, Adina
Cotorogea, Eugenia Firescu
O Şuţă de caricaturi. Expoziţie temporară de caricatură.
Data şi locul: 19 mai-20 iunie 2018, Muzeul de Istorie şi Arheologie.
Partener: Uniunea Artiştilor Plastici din România, filiala Craiova
Responsabil: Dumitru Hortopan
Prin Târgu Jiul de odinioară. Expoziţie temporară de fotografie.
Data şi locul: 19 mai – 30 iulie 2018, Muzeul de Istorie şi Arheologie.
Responsabil: Dumitru Hortopan
Noul drum al mătăsii. Expoziţie temporară de fotografie.
Data şi locul: 9 august - 9 septembrie 2018, Muzeul de Istorie şi Arheologie.
Parteneri: Ambasada Republicii Populare Chineze, Asociaţia de Prietenie ChinaRo.
Responsabil: Alina Tiţa
Noul drum al mătăsii – Cinci ani de relaţii interculturale – expoziţie de fotografie
Data şi locul: 6 decembrie 2018, Muzeul de Istorie şi Arheologie.
Parteneri: Ambasada Republicii Populare Chineze, Liceul de Arte „Constantin Brăiloiu”
Responsabil: Alina Tiţa
Subproiectul – simpozioane, evocări, aniversări, comemorări, lansări de carte la sediul instituției.
Ecaterina Teodoroiu în memoria gorjenilor. Evocare istorică.
Data și locul: 12 ianuarie 2018, Casa memorială „Ecaterina Teodoroiu” Târgu-Jiu.
Parteneri: Biblioteca Județeană „Christian Tell” Târgu-Jiu, Serviciul Județean Gorj al Arhivelor Naționale,
Asociaţia „Doruleţ de România”, Târgu-Jiu.
Responsabil: Elena Firescu, Adina Cotorogea
Ziua Brâncuşi. Simpozion.
Data şi locul: 20 februarie 2018, Muzeul de Istorie şi Arheologie.
Parteneri: Ministerul Afacerilor Interne, Centrul Cultural al M.A.I, Muzeul Militar Naţional „Ferdinand I”,
filiala Constanţa
Responsabil: Dumitru Hortopan
Povestea mărţişorului. Simpozion.
Data şi locul: 24 februarie 2018, Muzeul de Istorie şi Arheologie.
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Parteneri: Şcoala Gimnazială Dragoteşti, Muzeul Olteniei, Asociaţia Şcoala Gorjeană, Casa Corpului Didactic
Gorj.
Responsabil: Albinel Firescu
Arethia Tătărescu. Un omagiu comemorativ la 50 de ani. Simpozion.
Data şi locul: 8 mai 2018, Muzeul de Istorie şi Arheologie.
Parteneri: Liga Femeilor Gorjene „Arethia Tătărescu”, Centrul de Cercetare, Documentare şi Promovare
„Constantin Brâncuşi”, Tg-Jiu
Responsabil: Titus Zamfiroiu
Epoca bronzului în Oltenia. Ediţia a VII-a. Simpozion Naţional de Arheologie.
Data şi locul: 10-13 mai 2018, Muzeul de Istorie şi Arheologie.
Responsabil: Dumitru Hortopan, Gheorghe Calotoiu.
Tudor Vladimirescu în memoria gorjenilor. Evocare istorică.
Data şi locul: 25 mai 2018, Casa memorială „Tudor Vladimirescu”, Vladimir.
Responsabil: Titus Zamfiroiu
Moştenirea Magherilor. Simpozion regional. Ediţia a V-a.
Data şi locul: 26 mai 2018, Muzeul de Istorie şi Arheologie.
Parteneri: Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj, Şcoala Gimnazială „Antonie Mogoş”, Ceauru – Băleşti,
Asociaţia „Şcoala Gorjeană”.
Responsabil: Dumitru Hortopan
Tudor Arghezi – poetul şi apicultorul. Lansarea revistei „Albinuşa”, nr. 4
Data şi locul: 8 iunie 2018, Muzeul de Literatură „Tudor Arghezi”, Târgu Cărbuneşti.
Responsabil: Eugenia Firescu
Sat şi stat. De la entitate spirituală la realitate politico-socială. Ţăranii şi universul lor rural. Simpozion
naţional de etnografie. Ediţia a III-a.
Data şi locul: 29-30 august 2018, Muzeul de Istorie şi Arheologie.
Parteneri: Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S.Nicolăescu-Plopşor”, Craiova.
Responsabil: Albinel Firescu
17TH International colloquium of funerary archaeology, Border guards of the passes, from the for tresses
and the graves. The bronze and iron ages.
Data şi locul: 4 – 7 octombrie 2018, Muzeul de Istorie şi Arheologie.
Parteneri: Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” Bucureşti, Uniunea Internaţională pentru preistorie şi
protoistorie.
Responsabil: Dumitru Hortopan
Proiecte metamuzeale
Sus, în deal, pe poieniţă. Lansarea albumului Maria Lătăreţu.
Data şi locul: 8 februarie 2018, Muzeul de Istorie şi Arheologie.
Parteneri: Casa de discuri „Electrecord” Bucureşti, Liga „Fiii Gorjului de pretutindeni” Timişoara, Asociaţia
Culturală „Doruleţ din România”.
Responsabil: Dumitru Hortopan
Brâncuşi, Satie şi Lizica în grădina fermecată. Spectacol de lumină, muzică şi dans.
Data şi locul: 19 februarie 2018, Parcul Central, Tg-Jiu
Partener: Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului”
Responsabil: Dumitru Hortopan
Şi-auzi, mândră, cucu cântă – Domnica Trop. Spectacol folcloric.
Data şi locul: 26 aprilie 2018, Muzeul de Istorie şi Arheologie.
Parteneri: Asociaţia Culturală „Doruleţ din România”, Tg-Jiu
Responsabil: Dumitru Hortopan
Privighetorile Gorjului. Lansare CD. Muzică populară.
Data şi locul: Muzeul de Istorie şi Arheologie.
Parteneri: Asociaţia Culturală „Cântec de pe Jiu”, Şcoala da canto tradiţional, Tg-Jiu.
Responsabil: Dumitru Hortopan
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Zilele Muzeului Arhitecturii Populare Curtişoara. Festivalul Naţional de Etnografie şi Folclor pentru copii şi
Tineret Curtişoara. Ediţia I – 2018
Parteneri: n-sat TV regional.
Responsabil: Albinel Firescu
Ecaterina Teodoroiu. Emil Lerescu. Premieră eveniment cu ocazia aniversării Centenarului României
Data şi locul: 8 decembrie 2018, Opera Naţională Română, Iaşi.
Partener: Opera Naţională Română, Iaşi.
Responsabili: Luminiţa Dragomir, Ionela Zgripcea.

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: 18-22 iunie 2018, Muzeul Arhitecturii Populare din Gorj de la Curtişoara.
Parteneri: Biblioteca Judeţeană „Christian Tell”, Târgu Jiu, Școala Populară de Artă, Târgu-Jiu
Responsabil: Elena Firescu, Nicoleta Troacă
Creativity in Museums. Series of Workshops and Seminars to Support Romanian Museums Unleash Their
Creative Potential.
Data şi locul: 26-28 septembrie, Muzeul de Istorie şi Arheologie.
Parteneri: Ambasada SUA la Bucureşti, Muzeul Naţional al Hărţilor şi Cărţii Vechi
Responsabil: Alina Tiţa
Proiecte proprii realizate în cadrul programelor în afara sediului instituţiei.
Ziua Eroilor. Evocare istorică.
Data şi locul: 17 mai 2018, Satul Bălceşti, com. Bengeşti-Ciocadia.
Parteneri: Şcoala Generală Bălceşti.
Responsabil: Titus Zamfiroiu.
Centenarul Primului Război Mondial. Pelerinaj de suflet românesc. Reconstituire istorico-militară
Data și locul: 12 august 2018, Poiana lui Mihai Viteazul, comuna Schela.
Parteneri: Teutonii Transilvaniei, Paladinii de Terra Medies, Trupa Peregrinii.
Responsabil: Dumitru Hortopan.
14 octombrie 1916 – Luptele de la Podul Jiului reconstituire istorico militară.
Data şi locul: 14 octombrie 2018, Podul Jiului, Tg-Jiu.
Parteneri: Asociaţia Tradiţii Ostăşeşti, Edelweiss Ost, 6 Dorobanţi, Clubul de Istorie Militară, Tomis,
Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului”, S.C. Hunter Star S.R.L.
Responsabil: Dumitru Hortopan
Centenarul Marii Uniri în Oltenia. Expoziţie temporară.
Data şi locul: 12 decembrie 2018, Casa de Cultură „Traian Demetrescu”, Craiova.
Parteneri: Serviciul Judeţean Gorj al Arhivelor Naţionale, Muzeul Olteniei, Muzeul Judeţean Vâlcea, Casa de
Cultură „Traian Demetrescu”.
Responsabil: Dumitru Hortopan.
Participare la festivaluri, târguri, simpozioane, conferinţe etc…
În perioada 01 ianuarie – 31 august 2018, muzeul a participat la târguri şi festivaluri după cum urmează:
Festivalul Național al Copiilor „Filofteia Lăcătuşu”, ediția a V-a, Horezu, 04 martie 2018;
Târgul de Turism al Olteniei, Craiova, 09 - 11 martie 2018;
Festivalul Naţional al Copiilor „Domnica Trop”, ediţia a VII-a, Curtişoara, 23 iunie 2018;
Festivalul Național al Copiilor „Maria Lătărețu”, ediția a VII-a, Curtişoara, 31 august 2018.
Proiecte ca partener.
Doi. Dana Constantin şi Marcel Bunea. Expoziţie temporară de pictură.
Iniţiator: Centrul de Cercetare, Documentare şi Promovare Constantin Brâncuşi.
Parteneri: Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu”, Institutul Cultural Român
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Responsabil: Dumitru Hortopan
analiza principalelor direcţii de acţiune întreprinse;
În perioada 01 ianuarie – 31 august 2018, muzeul a derulat programe culturale în concordanţă cu funcţiile
principale ale instituţiei.
Programul de cercetare ştiinţifică a patrimoniului cultural a avut ca obiective dezvoltarea şi evidenţa
patrimoniului şi promovarea valorilor istorice din judeţul Gorj, introducerea acestora în literatura de
specialitate internă şi externă. În cadrul acestui program s-au desfăşurat mai multe proiecte care au avut ca
scop colaborarea riguroasă a unor activităţi care să prezinte într-o succesiune culturală şi cronologică
evoluţia comunităţii umane sesizate arheologic pe teritoriul Gorjului începând cu epoca bronzului şi până în
epoca modernă.
Au continuat cercetările arheologice sistematice întreprinse în așezarea fortificată geto-dacică de la Păișani
- „Cetate”, comuna Stoina.
De asemenea, s-au continuat investigaţiile arheologice sistematice de la Târgu Logreşti – Seaca „Capul
Dealului” unde în anul precedent s-a reperat o aşezare din prima epocă a fierului, faza târzie, singura până
acum din România.
Au debutat cercetările arheologice preventive pe raza comunelor Hurezani şi Căpreni pentru instalarea
unei conducte de gaze naturale, reperându-se patru situri arheologice care din punct de vedere cronologic
se plasează din epoca bronzului până în epoca modernă.
Totodată, s-a urmărit întocmirea documentelor de evidenţă a patrimoniului cultural mobil existent sau
îmbogăţit în urma activităţilor de cercetare, donaţie şi achiziţie.
În anul 2018 au fost întocmite 1200 de fişe analitice de evidenţă şi introduse în programul DocPAT.
De asemenea, în Registrul informatizat pentru evidenţa analitică a bunurilor culturale au fost introduse 870
de piese.
Au fost inventariate un număr de 420 bunuri culturale.
A fost editat nr. XX al anuarului LITUA care conţine articole şi studii cu un larg ecou în lumea ştiinţifică.
Programul de conservare şi restaurare a patrimoniului cultural s-a desfăşurat sub forma a două proiecte
care au urmărit menţinerea stării de sănătate a obiectelor de muzeu.
Proiectul conservarea 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
conforme cu normale de conservare.
Astfel, s-au realizat lucrări de conservare primară la Muzeul Arhitecturii Populare din Gorj de la Curtişoara
şi la Casa memorială „Ecaterina Teodoroiu ” din Tg-Jiu, județul Gorj.
S-au desfăşurat desprăfuiri, aerisiri, perieri a patrimoniului existent în expunere şi depozite şi s-au aplicat
tratamente de dezinsecţie şi deratizare.
Proiectul Restaurarea patrimoniului muzeal a avut drept scop aplicarea de tratamente chimice menite să
asigure o rezistenţă îndelungată a bunului cultural astfel încât să-şi păstreze funcţionalitatea.
Astfel, s-au realizat lucrări de restaurare primară aplicate materialelor în urma cercetărilor arheologice.
Programul Valorificarea patrimoniului muzeal s-au derulat sub forma unor proiecte ale căror obiective au
fost atragerea unui public cât mai numeros şi diversificat prin organizarea de expoziţii, simpozioane,
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aniversări, evocări etc. în cadrul muzeului, în judeţ şi în străinătate, 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 şi de
operă care au avut drept scop diversificarea ofertei culturale, atragerea unui public cât mai numeros şi
creşterea vizibilităţii instituţiei.
Programul de cercetare sociologică a avut drept scop completarea de chestionare care au privit expoziţiile
de bază şi cele temporare în vederea creionării profilului vizitatorului şi îmbunătăţirea activităţii instituţiei.
Măsuri luate pentru gestionarea patrimoniului instituţiei, îmbunătăţiri/refuncţionalizări ale spaţiilor.
În anul 2018 managementul muzeului a vizat soluţionarea următoarelor probleme:
Reparaţii curente (gletuiri, vopsiri) la pereţii sălilor expoziţiei temporare din cadrul Muzeului de Istorie şi
Arheologie;
Reparaţii curente la Casa de la Ţicleni (schimbare învelitoare) din cadrul Muzeului Arhitecturii Populare din
Gorj de la Curtişoara;
Reparații curente la Peștera de la Polovragi (suduri, vopsiri);
Reparații curente la gardul de împrejmuire (suduri, vopsiri) al Muzeului de Artă.
Tabelul managementului economico-financiar pentru anul 2018
Pentru realizarea obiectivelor asumate de management pentru anul 2018, este necesar un buget cu
următoarea structură:
Nr. crt.

Bugetul de venituri şi cheltuieli

1.

Bugetul de venituri, din care:
- venituri proprii/alte surse atrase
- alocaţii bugetare
- fonduri europene nerambursabile
Cheltuieli de întreținere, din care:
- cheltuieli de personal
- bunuri şi servicii
Cheltuieli de dezvoltare, din care:
proiecte cu finanţări din fonduri europene
cheltuieli de capital:investiţii
Gradul de acoperire din venituri proprii a cheltuielilor instituţiei (%) din care:
venituri proprii realizate din activitatea de bază
- venituri proprii realizate din alte activităţi
- venituri realizate din prestări de servicii culturale
Ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor (%)

2.

3.

4.
5.
6.
7.

Ponderea cheltuielilor de capital din bugetul total (%)
Gradul de acoperire a salariilor din alocaţii bugetare (%)
Cheltuieli pe beneficiar din care:
din credite bugetare
- din venituri proprii/alte surse atrase

Anul 2018
-mii lei4113,84
614,24
3499,60
4113,84
2162,20
1623,55
3,60
3,60
14,94%
14,94%
52,56%
1,26%
98,43%
1623,55
1088,71
534,84

Misiunea Muzeului Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” este aceea de a colecţiona, conserva, cerceta,
restaura şi prezenta publicului realităţi ale istoriei, mărturii materiale şi spirituale ale existenţei şi evoluţiei
comunităţilor umane, în special din arealul Gorjului, folosind ca modalitate de expresie patrimoniul muzeal
pe care îl deţine şi îl expune (permanent sau temporar) în scopul cunoaşterii, educării şi recreării.
Mesajul pe care îl are instituţia este următorul: Priveşte în trecut! Cunoaşte identitatea locală, cultura şi
civilizaţia acestor locuri.
Programe propuse pentru anul 2018
Nr.
crt.

Denumire
program

Descriere

Scop

Grup ţintă

Perioada
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1.

Cercetarea
ştiinţifică şi
evidenţa
patrimoniului
muzeal

-dezvoltarea şi evidenţa
patrimoniului;
-promovarea valorilor istorice
şi arheologice din judeţul Gorj
-realizarea unor studii de
specialitate
editarea revistei „Litua. Studii
şi cercetări”

2.

Conservarea şi
restaurarea
patrimoniului
muzeal

3.

Valorificarea
patrimoniului
muzeal

4.

Programe
metamuzeale

-activităţi care urmăresc
menţinerea stării de sănătate
a piesei de muzeu:
-măsuri de conservare
primară;
-asigurarea unui mediu optim
permanent pentru piesele
muzeale aflate în expoziţie şi
depozite;
-ateliere de vacanţă, ateliere
de creaţie pentru elevi.
-restituirea formei originale a
bunului cultural
-organizarea de expoziţii de
bază sau temporare,
simpozioane, aniversări,
comemorări, lansări de carte,
etc. în cadrul muzeului, în
judeţ şi în ţară.
-prelegeri despre evenimente
şi personalităţi istorice care
au marcat istoria locală şi
naţională;
-ateliere de vacanţă, ateliere
de creaţie pentru elevi.
-organizarea de spectacole,
momente coregrafice (balet),
festivaluri

5.

Promovarea
turistică a
patrimoniului
cultural al
judeţului Gorj

-participarea la săptămâna
turismului gorjean;
-încheierea de parteneriate cu
agenţiile de turism;
-consilierea în vederea
realizării unor filme

-elaborarea riguroasă a
unor proiecte care să
prezinte într-o succesiune
culturală şi cronologică
evoluţia comunităţii
umane sesizate arheologic
pe teritoriul gorjului din
antichitate şi până în
epoca modernă;
-întocmirea documentelor
de evidenţă tradiţională şi
informatizată a
patrimoniului cultural
mobil.
-reliefarea în revista
„Litua” a activităţii de
cercetare ştiinţifică a
muzeului
-păstrarea nemodificată a
formei şi structurii
bunurilor muzeale;
-asigurarea unor condiţii
microclimatice optime în
spaţiile expoziţionale şi
depozite

-comunitatea
locală;
-elevi;
-studenţi;
-specialişti din
muzeu

Ianuariedecembrie
2018

-comunitatea
locală;
copii;
-tineri;
-adulţi;
-vârstnici;
-specialişti în
domeniu

Ianuariedecembrie
2018

Atragerea unui public cât
mai numeros şi
diversificat;
-creşterea numărului de
vizitatori;
-creşterea vizibilităţii
instituţiei;
-integrarea activităţii
muzeului în sfera
preocupărilor comunităţii
gorjene;

-copii;
-tineri;
-adulţi;
-vârstnici;
-specialişti din
muzee;
-oameni de
cultură.

Ianuarie –
decembrie
2018

-diversificarea ofertei
culturale;
-atragerea unui public cât
mai numeros;
-creşterea numărului de
vizitatori;
-creşterea vizibilităţii
instituţiei
-sporirea vizibilităţii
instituţiei;
-creşterea numărului de
vizitatori;
-creşterea veniturilor
proprii

-copii;
-tineri, adulţi;
-vârstnici;
-artişti

-copii, tineri,
adulţi;
- vîrstnici;
- comunitatea
locală şi
naţională;
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documentare ori de
promovare;
6.

Programul de
cercetare
sociologică

-completarea de chestionare
care privesc atât expoziţiile de
bază, cât şi cele temporare

-conturarea profilului
vizitatorului;
-îmbunătăţirea activităţii.

- agenţii de
turism;
-străini
-vizitatorii;
-elevii;
-studenţi;
-adulţi;
-vârstnici

Ianuarie –
decembrie
2018

Proiecte din cadrul programelor pentru anul 2018
Nr.
crt.

Program
Cercetarea
ştiinţifică şi
evidenţa
patrimoniului
muzeal

1.

Conservarea şi
restaurarea
patrimoniului
muzeal

2.

3.

Scurtă descriere a
programului
-dezvoltarea şi evidenţa
patrimoniului;
-promovarea valorilor
istorice şi arheologice din
judeţul Gorj;
-realizarea unor studii de
specialitate
editarea revistei „Litua.
Studii şi cercetări”.

Nr. proiecte
în cadrul
Denumirea proiectului
programului
1. Cercetarea arheologică sistematică în
aşezarea geto-dacică de la Stoina
„Păişani”;
2. Cercetarea arheologică sistematică
din așezarea de epoca bronzului de la
Târgul Logrești – Seaca „Capul
5
Dealului”;
3. Evidenţa analitică a patrimoniului
cultural mobil;
4. Editarea revistei „Litua. Studii şi
cercetări”.
5. Cercetarea etnografică a judeţului
Gorj.
1. Conservarea patrimoniului muzeal;
2. Restaurarea patrimoniului muzeal.

-activităţi care urmăresc
menţinerea stării de
sănătate a piesei de
muzeu:
-măsuri de conservare
primară;
2
-asigurarea unui mediu
optim permanent pentru
piesele muzeale aflate în
expoziţie şi depozite;
-ateliere de vacanţă,
ateliere de creaţie pentru
elevi.
-restituirea formei
originale a bunului
cultural.
Valorifica-rea -organizarea de expoziţii
patrimoniului de bază sau temporare,
muzeal
simpozioane, aniversări,
comemorări, lansări de
carte, etc. în cadrul
muzeului, în judeţ şi în
ţară.
-prelegeri despre
evenimente şi
personalităţi istorice care

Buget
prevăzut pe
program (lei)

80.000,00

53.000,00

1. Ecaterina Teodoroiu în memoria
gorjenilor;
2. Georgiana şi Corin Brandt. Pictură;
3. 24 ianuarie 1859 – Unirea
Principatelor Dunărene;
4. Centenarul Unirii Basarabiei cu
România;
5. 9 mai – Ziua Independenţei de Stat a
României, Ziua Victoriei, Ziua Europei;
6. Epoca bronzului în Oltenia. Simpozion
naţional de arheologie;
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au marcat istoria locală şi
naţională;
-ateliere de vacanţă,
ateliere de creaţie pentru
elevi.

20

Programe
- organizarea de
metamuze-ale spectacole, momente
coregrafice (balet),
festivaluri.

6

4.

5.

6

-participarea la săptămâna
turismului gorjean;
-încheierea de
parteneriate cu agenţiile
de turism;
-consilierea în vederea
realizării unor filme
1
documentare ori de
promovare.
Programul de completarea de
cercetare
chestionare care privesc
sociologică
atât expoziţiile de bază,
1
cât şi cele temporare

7. ŞAI. Expoziţie temporară de
caricatură;
8. Ziua Eroilor. Expoziţie temporară
fotodocumentară;
9. Prin Târgu-Jiul de odinioară; Ion
Ţârlea. Expoziţie temporară de
fotografie;
10. Noaptea muzeelor;
11. Tudor Vladimirescu în memoria
gorjenilor;
12. Tudor Arghezi – poetul şi
apicultorul;
236. 300
13. În bătătura bunicilor;
14. Sat şi societate;
15. Centenarul Primului Război
Mondial. Reconstituire istorico-militară;
16. Creativity in Museums;
17. 17TH Internaţional colloquium of
funerary archaeology;
18. 14 octombrie 1916 – Luptele de la
Podul Jiului;
19. Noul drum al mătăsii;
20. Centenarul Marii Uniri în Oltenia.
1. Festivalul Naţional de Folclor al
copiilor „Maria Lătăreţu”;
2. Festivalul Naţional de Folclor al
copiilor „Domnica Trop”;
40.000
3. Zborul. Momente coregrafice;
4. Festivalul „Filofteia Lăcătușu”;
5. Festivalul Naţional de Etnografie şi
Folclor pentru copii şi tineret;
6. Ecaterina Teodoroiu. Emil Lerescu.

Promovarea
turistică a
patrimoniului
cultural al
judeţului Gorj

TOTAL BUGET ESTIMAT PENTRU PROGRAMUL MINIMAL

Zilele turismului gorjean.

10.000

Chestionare sociologice privitoare la
expoziţiile de bază şi temporare ale
muzeului
1.000
420.300
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 AGENȚI ECONOMICI AFLAȚI SUB AUTORITATEA CONSILIULUI
JUDEȚEAN GORJ
I.PARCUL INDUSTRIAL GORJ
În baza raportărilor primite din partea administratorului Parcului Industrial Gorj, pe parcursul anului
2018, activitatea de organizare și funcționare s-a desfășurat, după cum urmează:
- Închirierea de spații de producție
- Întreținerea infrastructurii
- Consultanță în vederea deschiderii de noi societăți
- Executarea de lucrări de reparații si amenajare a spațiilor din cadrul S.C. Parc Industrial Gorj S.A.
Conform bilanţului contabil societatea a înregistrat în anul 2018:
Venituri totale 213032 lei.
La 31.12.2018 societatea a reușit să recupereze creanțele pe care le avea de încasat.
Cheltuieli totale 239268 lei.
Ponderea semnificativă a cheltuielilor
Cheltuieli cu salariile 171984
Cheltuieli cu bunuri şi servicii 17550 lei
Alte cheltuieli de exploatare 44240 lei
Impozite şi taxe 5320 lei
Ponderea principală a cheltuielilor, respectiv, alte cheltuielile de exploatare reprezintă amortismentul la
lucrările de hidroizolaţie efectuate.
În prezent imobilele si terenul aferent Parcului Industrial sunt în proprietatea CONSILIUL JUDETEAN GORJ
În acest sens, Consiliul JUDETEAN GORJ este scutit de impozitul pe teren și clădiri.
Societatea are ca prioritate atragerea de noi investitori interesati să investeasca in zona.
Probleme ce urmează a fi soluționate:
1. Alimentarea separata a Parcului Industrial din reteaua de distributie nationala, in vederea evitarii folosirii
actualei statii de conexiuni.
2. Refacerea alimentarii cu energie a constructiilor existente; vechile bransamente ale constructiilor sunt
imbatrinite si se produc întreruperi frecvente.
3. Reabilitarea retelei interioare de canalizare si bransamentul acesteia la reteaua de canalizare a orasului
Bumbesti-Jiu, retea dotata cu statie de epurare moderna.
4. Reparația drumului de acces din drumul comunal modernizat pana la intrarea in incinta Parcului Industrial.
5. Prelungirea retelei de hidranti in incinta fiecarei cladiri – o conditie necesara obtinerii autorizatiilor de
functionare I.S.U.
Lista agenţilor economici care activează în parcul industrial, la sfârşitul anului de raportare (decembrie 2018):
Nr.
crt.

Denumire

Clasificare
întreprindere
micro/mica/
mijlocie/mare

Anul
localizării

Descrierea
activităţilor
desfăşurate
(conform
cod
CAEN şi CPSA)

Nr.
salariați

Ţara de origine a
agenţilor
economici *)
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1.

S.C.
CONFEX
CYRANO S.R.L.

MICA

2008

2.

S.C.
SOYMEX
COM S.R.L.

MICA

2005

3

S.C. YLICEN SERV
S.R.L

MICA

2014

4
5

S.C. LEONI S.A
S.C. NEWDUMAD
SRL

MIJLOCIE
MICA

2018
2018

6

S.C.
EUROM
LEGNO
2013
S.R.L..
S.C.
WOOD
KRAFT
HOUSE
S.R.L..
S.C. VAMILILI SRL

MICA

2013

MICA

2016

MICA

2018

7

8

Fabricare
articole
îmbrăcăminte
1413
Confecții
metalice
Tăierea
rindeluirea
lemnului 1610
Cablaje auto
Tăierea
rindeluirea
lemnului 1610
Tăierea
rindeluirea
lemnului 1610
Tăierea
rindeluirea
lemnului 1610
Confecții
metalice

22

ROM
ANIA

18

ROMANIA

și

12

ROMANIA

și

500
3

ITALIA
ROMANIA

și

10

ROMANIA

și

2

ROMANIA

8

ROMÂNIA

Efectivul salariaţilor în parcul industrial la sfârşitul anului de raportare (decembrie 2018):
Societatea-administrator (Nr. persoane)

6, din care 3 cu program de 2 ore/zi

Agenţii economici locatari în parcul industrial
administrat (Nr. persoane)

575

II.S.C. ”ÎNTREPRINDEREA DE DRUMURI ȘI PODURI GORJ” S.A.
În baza raportărilor primite de la CONSULTING COMPANY IPURL, în calitate de administrator judiciar al
debitorului SC ”Întreprinderea de Drumuri și Poduri Gorj” SA, vă prezint stadiul procedurii insolvenței
debitorului SC ”Întreprinderea de Drumuri și Poduri Gorj” SA:
- prin cererea adresată Tribunalului Gorj la data de 06.04.2018, în conformitate cu prevederile art. 66
din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, s-a solicitat de debitorul
ÎNTREPRINDEREA DE DRUMURI ŞI PODURI GORJ SA deschiderea procedurii generale a insolvenţei;
- cererea a fost admisă în data de 23.04.2018, pronunţată de Tribunalul Gorj în dosarul nr.
1248/95/2018, dispunându-se de judecătorul-sindic deschiderea procedurii generale a insolvenţei
debitorului ÎNTREPRINDEREA DE DRUMURI ŞI PODURI GORJ SA şi numirea administratorului judiciar a
CONSULTING COMPANY IPURL;
- s-a convocat Adunarea Generală a Acţionarilor debitorului pentru data de 04.05.2018, la sediul
profesional al administratorului judiciar, având pe ordinea de zi: „Desemnarea administratorului special al
debitorului ÎNTREPRINDEREA DE DRUMURI ȘI PODURI GORJ SA, care să reprezinte interesele debitorului şi
ale acţionarilor acestuia şi să participe la procedura insolvenţei”;
- prin Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor debitorului nr. 6/04.05.2018, a fost desemnat în
calitatea de administrator special a domnul Florică Marius-Iulian, cu atribuţiile prevăzute de art. 56 din Legea
nr. 85/2014;
- prin încheierea din data de 23.04.2018 s-a dispus de judecătorul-sindic în temeiul art. 39 din Legea
nr. 85/2014 ca debitorul să deschidă un cont bancar din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii.
S-a luat măsura deschiderii contului bancar de insolvenţă la CEC Bank SA Sucursala Tg-Jiu;
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- prin încheierea pronunţată de judecătorul-sindic la data de 19.06.2018, s-a dispus ridicarea parţială
a dreptului de administrare al debitorului, în sensul ca toate plăţile efectuate de debitor să fie dispuse de
administratorul judiciar;
- în conformitate cu prevederile Legii 200/2006, s-a înregistrat la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea
Forţei de Muncă Gorj cerere privind plata din Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale a
drepturilor cuvenite salariaţilor debitorului. Cererea a fost aprobată, fiind comunicate dispoziţiile privind
stabilirea cuantumului şi plata creanţelor salariale pentru 105 salariaţi ai debitorului;
- la data de 23.07.2019 Adunarea Creditorilor a ales Comitetul Creditorilor. În baza cererilor de
admitere a creanţelor depuse de creditori la dosarul cauzei şi în baza evidenţei contabile a debitorului (în
ceea ce priveşte creanţele salariale, înscrise în temeiul art. 102 alin. (1) din Legea nr. 85/2014) a fost întocmit
şi depus la dosarul cauzei de administratorul judiciar, tabelul preliminar al creanţelor, care a fost publicat în
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă;
- s-a formulat contestație împotriva tabelului preliminar al creanţelor, iar în urma soluţionării
definitive a contestaţiei la tabelul preliminar şi depunerea raportului de evaluare, în conformitate cu
prevederile art. 112 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, a fost depus la dosar tabelul definitiv al creanţelor, care
a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă;
- la data de 31.12.2018 debitorul ÎNTREPRINDEREA DE DRUMURI ȘI PODURI GORJ SA se afla în
perioada de observaţie, raportat la data publicării tabelului definitiv – 19.12.2018 şi dispoziţiile art. 132 alin.
(1) lit. a) din Legea nr. 85/2014, fiind în termenul de depunere a planului de reorganizare a activităţii.
Este de menționat faptul că, debitorul ÎNTREPRINDEREA DE DRUMURI ȘI PODURI GORJ SA are în
derulare contractul nr. 2069/27.02.2018 având ca obiect ”Modernizare DC 129 Tismana-Vânăta, km 0+0003+253”, încheiat cu unitatea adminsitrativ teritorială – oraș Tismana.

Președinte,
Cosmin-Mihai Popescu
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