
ROMANIA      

JUDETUL GORJ 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

 

PROIECT, 

AVIZAT: 

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

     CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Anual de Comunicare Europe Direct pentru anul 2023, aferent proiectului „CENTRUL 

EUROPE DIRECT GORJ 2021-2025” şi a cheltuielilor aferente planului anual de comunicare pentru anul 2023 
 

Consiliul Județean Gorj 
Având în vedere: 

- Referatul  de aprobare a proiectului de hotărâre; 

- Raportul de avizare al Comisiei  buget - finanțe; 

- Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică; 

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

- Prevederile Ordonanței de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, art. 87 alin. (1) și  art. 173 alin. (1) lit. 

d, coroborat cu art. 173 alin. (5) lit. d); 

- Raportul de specialitate comun întocmit de Biblioteca Județeană „Christian Tell” Gorj și Direcția juridică, 

dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice, Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare 

de utilități publice, proiecte și programe naționale, Direcția managementul proiectelor și relații externe din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj; 

- Prevederile Ghidului Solicitantului pentru „Procedura de atribuire granturi ED-RO-2020 - Selectarea de parteneri 

în vederea desfășurării de activități de calitate în calitate de Centre de Informare Europe Direct 2021-2025”; 

- Acordul Cadru de Parteneriat pentru Europe Direct nr. 10/2021, semnat între Uniunea Europeană, reprezentată de 

către Comisia Europeană şi Biblioteca Județeană „Christian Tell” Gorj, instituție publică în subordinea Consiliului 

Judeţean Gorj; 

- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 58 din 31.01.2020 privind aprobarea proiectului „CENTRUL EUROPE 

DIRECT GORJ 2021-2025” și a cheltuielilor aferente planului de acțiune pentru perioada 01.05.2021-31.12.2021; 

- Scrisoarea de aprobare a Planului Anual de Comunicare EUROPE DIRECT pentru anul 2023 din 16.12.2022, 

înregistrată la Biblioteca Judeţeană „Christian Tell” Gorj sub nr. 2910 din 19.12.2022; 

- Adresa Bibliotecii Judeţeane „Christian Tell” Gorj nr. 2942 din 21.12.2022, înregistrată la U.A.T.-Județul Gorj sub 

nr. 22070 din 21.12.2022 prin care se comunică aprobarea Planului Anual de Comunicare, depus în cadrul 

proiectului multianual „CENTRUL EUROPE DIRECT GORJ 2021-2025” și se solicită aprobarea și asigurarea 

sumei de 30.400,00 euro necesară cofinanțării. 

 

În temeiul art.182, alin. (1) și art. 196, alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

H O T Ă R Ă Ș T E 

 

Art.1. Se aprobă Planul Anual de Comunicare EUROPE DIRECT pentru anul 2023, aferent proiectului „CENTRUL 

EUROPE DIRECT GORJ 2021-2025”, inițiat de Biblioteca Județeană „Christian Tell” Gorj și accesat în cadrul 

„Procedurii de atribuire granturi ED-RO-2020 - Selectarea de parteneri în vederea desfășurării de activități, în calitate de 

Centre de Informare Europe Direct 2021-2025”. 

 

Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului în cuantum de 60.800,00 Euro, din care: 

- finanțare nerambursabilă - 30.400,00 Euro; 

- cofinanțare - 30.400,00 Euro. 

 

Art.3. Sumele reprezentând cheltuielile necesare implementării, în condiții optime, a Planului Anual de Comunicare 

EUROPE DIRECT pentru anul 2023, aferente proiectului „CENTRUL EUROPE DIRECT GORJ 2021-2025” se vor 

include în bugetul propriu al județului Gorj pe anul 2023, precum și în bugetul Bibliotecii Judeţene „Christian Tell” 

Gorj.  

 

Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica Bibliotecii Județene „Christian Tell” Gorj, compartimentelor de resort din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj și Instituției Prefectului - Județul Gorj. 

          

PREŞEDINTE, 

COSMIN-MIHAI  POPESCU 

CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI 

Cristina-Elena Rădulea - Zamfirescu 
 
Nr.__________ 

adoptată în ședința din _______2022 

cu  un număr de _________voturi  

din totalul numărului de consilieri 



JUDEȚUL GORJ  

CONSILIUL JUDEȚEAN 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Anual de Comunicare Europe Direct pentru anul 2023, aferent 

proiectului „CENTRUL EUROPE DIRECT GORJ 2021-2025” şi a cheltuielilor aferente planului anual de 

comunicare pentru anul 2023  

 

 

Consiliul județean, ca autoritate a administrației publice locale, are rolul de a coordona activitatea instituțiilor 

subordonate, în vederea realizării serviciilor publice de interes județean.  

 

În cadrul Bibliotecii Județene „Christian Tell” Gorj, funcționează Centrul de Informare Europeană pentru comunitatea 

județului Gorj. Prin proiectul „CENTRUL EUROPE DIRECT GORJ 2021-2025”, depus spre finanțare conform 

„Procedurii de atribuire granturi ED-RO-2020 – Selectarea de parteneri în vederea desfășurării de activități, în calitate 

de Centre de Informare Europe Direct 2021-2025”, se continuă activitatea Centrului Europe Direct Gorj din ultimii 9 ani 

(2013-2021).  

 

Prin scrisoare Ref. Ares (2021)2236354 din 31.03.2021, Comisia Europeană - DG Comunicare - Reprezentanța din 

România informa Biblioteca Județeană „Christian Tell” despre aprobarea aplicației depuse în cadrul „Procedurii de 

atribuire granturi ED-RO-2020 - Selectarea de parteneri în vederea desfășurării de activități, în calitate de Centre de 

Informare Europe Direct 2021-2025”. 

 

Obiectivul general al proiectului Centrul Europe Direct Gorj, în perioada 2021-2025, vizează creșterea nivelului de 

înțelegere, referitor la modul de funcționare al Uniunii Europene, aspectele care sunt de competența acesteia, precum și 

implicarea activă în practicarea democrației parlamentare și a cetățeniei active, pentru publicul urban și rural din județul 

Gorj. 

 

Conform Acordului Cadru de Parteneriat pentru Europe Direct nr. 10/2021, semnat între Uniunea Europeană, 

reprezentată de către Comisia Europeană şi Biblioteca Județeană „Christian Tell” Gorj, instituție publică de cultură în  

subordinea Consiliului Județean Gorj, aceasta va prezenta, în fiecare an, un plan de acțiune, ce va fi aprobat de către 

Comisie şi va servi ca bază pentru acordarea unui grant pe parcursul anului în cauză. 

 

Biblioteca Judeţeană „Christian Tell” Gorj prin adresa nr. 2942 din 21.12.2022, înregistrată la UAT –Județul Gorj sub 

nr. 22070 din 21.12.2022, ne face cunoscut faptul că a fost aprobat Planului Anual de Comunicare EUROPE DIRECT 

pentru anul 2023, depus în cadrul proiectului multianual ”CENTRUL EUROPE DIRECT GORJ 2021-2025”.  

 

Finanțarea pentru proiectul „CENTRUL EUROPE DIRECT GORJ 2021-2025”, respectiv a Planului Anual de 

Comunicare EUROPE DIRECT pentru anul 2023, se realizează în procent de 50% finanțare nerambursabilă și 50% 

cofinanțare, ce trebuie asigurată de către Biblioteca Județeană ”Christian Tell”. Valoarea totală a proiectului fiind de 

60.800,00 Euro, din care: 

- finanțare nerambursabilă - 30.400,00 Euro; 

- cofinanţare - 30.400,00 Euro. 

 

Față de cele expuse, prin prezentul proiect de hotărâre, propun aprobarea fondurilor necesare implementării Planului 

Anual de Comunicare EUROPE DIRECT pentru anul 2023, pentru proiectul „Centrul Europe Direct Gorj 2021-2025”, 

cât şi cuprinderea sumei de 299.093,44 lei, în bugetul propriu al județului Gorj pe anul 2023, la capitolul bugetar 67.02 

„Cultură, recreere şi religie”, titlul 56 – Proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile.  

 

La stabilirea valorii în lei, a bugetului proiectului, a fost utilizat cursul inforeuro pentru luna decembrie 2022 (1 euro = 

4,9193 lei), rezultând, astfel o valoare de 299.093,44 lei, din care: 

- finanţare nerambursabilă – 149.546,72 lei; 

- cofinanţare - 149.546,72 lei. 

 

Față de cele prezentate, propun Consiliului Județean Gorj adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului 

Anual de Comunicare Europe Direct pentru anul 2023, aferent proiectului „CENTRUL EUROPE DIRECT GORJ 2021-

2025” şi a cheltuielilor aferente planului anual de comunicare pentru anul 2023. 

 

INIŢIATOR PROIECT, 

PREȘEDINTE, 

COSMIN-MIHAI POPESCU 



ROMANIA 

JUDEȚUL GORJ 

CONSILIUL JUDEȚEAN  

Biblioteca Județeană „Christian Tell” Gorj  

Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice 

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

Direcția managementul proiectelor și relații externe 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Anual de Comunicare Europe Direct pentru anul 2023, aferent 

proiectului „CENTRUL EUROPE DIRECT GORJ 2021-2025” şi a cheltuielilor aferente planului anual de 

comunicare pentru anul 2023 

 
Prin prezentul proiect de hotărâre, se propune Consiliului Județean Gorj aprobarea Planului Anual de Comunicare 

Europe Direct pentru anul 2023, aferent proiectului „CENTRUL EUROPE DIRECT GORJ 2021-2025” şi a cheltuielilor 

aferente planului anual de comunicare pentru anul 2023. 

 

Rețeaua de centre Europe Direct este unul dintre principalele instrumente ale Uniunii Europene de informare a 

cetățenilor europeni despre Uniunea Europeană. Aceste centre se axează pe elementele de bază ale Uniunii Europene și 

pe politicile de interes direct pentru public, în special pentru cetățenii care au nevoie de informații generale. Centrele 

reprezintă un punct de contact local pentru toate instituțiile Uniunii Europene și cooperează cu alți parteneri de 

informare activi. Ele completează și susțin activitatea reprezentanțelor Comisiei Europene și ale Birourilor de Informare 

ale Parlamentului European la nivel local și regional. 

 

Proiectul „CENTRUL EUROPE DIRECT GORJ 2021-2025”, continuă activitatea derulată în perioada 2013-2020 și a 

obținut finanțare prin Procedura de atribuire granturi ED-RO-2020 - Selectarea de parteneri în vederea desfășurării de 

activități, în calitate de Centre de Informare Europe Direct 2021-2025. 

 

Obiectivul general al proiectului Centrul Europe Direct Gorj în perioada 2021-2025, vizează creșterea nivelului de 

înțelegere referitor la modul de funcționare al Uniunii Europene, aspectele care sunt de competența acesteia, precum și 

implicarea activă în practicarea democrației parlamentare și a cetățeniei active pentru publicul urban și rural din județul 

Gorj. 

 

Beneficiile generate de implementarea Planului Anual de Comunicare pentru anul 2022, se vor reflecta în:  

 Centrul de informare - spațiu fizic pentru publicul larg care funcționează cu un program regulat (9:00-17:00, de 

luni până vineri) la parterul instituției din str. Calea Eroilor, nr. 23. Aici sunt oferite direct utilizatorilor informații 

cu caracter european (materiale de informare, publicații realizate de instituțiile UE, materiale de informare și 

comunicare realizate de echipa centrului, sunt promovate bazele de date şi site-urilor instituțiilor europene la care 

centrul are acces etc.); 

 Activitățile principale de comunicare pe teme europene pentru cetățeni - răspunsuri la solicitări din partea 

cetățenilor, prin telefon, e-mail sau personal, inclusiv prin redirecționarea către alte surse de informare 

specializate, utilizarea diferitelor canale de comunicare - menținerea și actualizarea periodică a informației 

relevante prin pagina web: www.cedgorj.ro, rețele sociale (pagina de Facebook a centrului), cooperare cu alte 

rețele europene și naționale; 

 Organizarea de evenimente, dezbateri şi realizarea de produse de informare pentru publicul larg dar şi pentru 

grupuri ţintă specifice; 

 Implicarea comunității gorjene în probleme europene printr-un dialog pro-activ, inclusiv implicarea în Anul 

European al Competențelor. 

 

La baza desfășurării Planului Anual de Comunicare pentru anul 2023, vor sta următoarele activități: 

 Informarea și implicarea cetățenilor - Tu și EU pentru viitor - comunicare directă sau online a informațiilor 

despre UE pentru comunitatea gorjeană; evenimente, dezbateri, ateliere:, „Atelierele Noul Bauhaus European”, 

„Și EU Aleg”; 

 Relațiile cu mass-media și cu multiplicatorii de la nivel local - realizarea unui parteneriat solid, bazat pe 

informație relevantă în comunitate, prin promovarea de bune practici și povești de succes care aduc valoare 

adăugată; 

 UE în școli - EU pro-activ! - ateliere de cetățenie activă pentru profesori și elevi de gimnaziu și liceu; 

promovarea Anului European al Competențelor, a resurselor de învățare create de CE în mediul educațional 

gorjean; 

 Promovarea unei platforme regionale de rețele - „Ziua Europei-Masă rotundă cu tema 2023 anul european al 

competențelor”. 

http://www.cedgorj.ro/


Rețeaua de centre Europe Direct este unul dintre principalele instrumente ale Uniunii Europene de informare și 

implicare a cetăţenilor europeni, pentru a lua decizii în cunoștință de cauză cu privire la viitor. Centrele cultivă o bună 

înțelegere a modului în care funcționează Uniunea Europeană, democrația parlamentară, identifică aspectele politicilor 

UE care sunt importante la nivel local și pot orienta mesajele și activitățile pentru a răspunde nevoilor locale. Centrele 

iau în considerare așteptările cetățenilor și oferă feedback instituțiilor UE. Ele colaborează îndeaproape cu 

Reprezentanţele Comisiei Europene şi cu Birourile de Informare ale Parlamentului European din statul membru. 

 

Conform Acordului Cadru de Parteneriat pentru Europe Direct nr. 10/2021, semnat între Uniunea Europeană, 

reprezentată de către Comisia Europeană şi Biblioteca Judeţeană „Christian Tell” Gorj, instituţie publică în subordinea 

Consiliului Judeţean Gorj, prevede la art. 4, respectiv 14 – durata și data de începere și intrarea în vigoare a Acordului-

Cadru de Parteneriat următoarele: „art. 4.Durata și data de începere ale parteneriatului cadru sunt prevăzute în fișa 

tehnică (Data începerii proiectului: 01.05.2021 Data încheierii proiectului 31.12.2025), art. 14  Acordul va intra în 

vigoare la data semnării acestuia de către autoritatea care acordă grantul sau de către coordonator, în funcție de cine 

semnează ultimul ” Astfel, partenerul - Biblioteca Judeţeană „Christian Tell” Gorj va prezenta în fiecare an un plan de 

acţiune, ce va fi aprobat de către Comisie şi va servi ca bază pentru acordarea unui grant pe parcursul anului în cauză. 

Pentru anul 2023, Planul Anual de Comunicare Europe Direct a fost aprobat prin scrisoarea din 16.12.2022, înregistrată 

la Biblioteca Judeţeană „Christian Tell” Gorj sub nr. 2910 din 19.12.2022, valoarea totală fiind de 60.800,00  Euro, 

din care: 

 finanțare nerambursabilă - 30.400,00 Euro; 

 cofinanţare - 30.400,00 Euro. 

 

Biblioteca Judeţeană „Christian Tell” Gorj prin adresa nr. 2942 din 21.12.2022, înregistrată la U.A.T. –Județul Gorj sub 

nr. 22070 din 21.12.2022, ne face cunoscut faptul că a fost aprobat Planului Anual de Comunicare EUROPE DIRECT, 

depus în cadrul proiectului multianual „CENTRUL EUROPE DIRECT GORJ 2021-2025”. Finanțarea pentru proiectul 

„CENTRUL EUROPE DIRECT GORJ 2021-2025”, respectiv a Planului Anual de Comunicare EUROPE DIRECT 

pentru anul 2023, se realizează în procent de 50% finanțare nerambursabilă și 50% cofinanțare ce trebuie asigurată de 

către Biblioteca Județeană „Christian Tell”, valoarea totală a proiectului fiind de 60.800,00 Euro, din care: 

- finanțare nerambursabilă – 30.400,00 Euro; 

- cofinanţare – 30.400,00 Euro. 

 

Prin prezentul proiect de hotărâre, propunem aprobarea fondurilor necesare implementării proiectului și a Planului 

Anual de Comunicare EUROPE DIRECT pentru anul 2023, aferente proiectului „Centrul Europe Direct Gorj 2021-

2025”, cât şi cuprinderea sumei de 299.093,44 lei, în bugetul propriu general al județului Gorj pe anul 2023, la capitolul 

bugetar 67.02 „Cultură, recreere şi religie”, titlul 56 - Proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile.  

 

Facem mențiunea că, mecanismul financiar, conform ACORDULUI DE GRANT SPECIFIC nr. 10/2021, aferent 

proiectului „Centrul Europe Direct Gorj 2021-2025”, se desfășoară după cum urmează: beneficiarul primește 70% din 

valoarea nerambursabilă, diferența de 30% fiind rambursată în termen de 60 zile de la transmiterea raportului final. 

  

La stabilirea valorii în lei, a bugetului proiectului, a fost utilizat cursul inforeuro pentru luna decembrie 2022 (1 euro = 

4,9193 lei), rezultând, astfel o valoare de 299.093,44 lei, din care: 

- finanţare nerambursabilă – 149.546,72 lei; 

- cofinanţare - 149.546,72 lei. 

 

Având în vedere: 

- Prevederile Ordonanței de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, art. 87 alin. (1) și  art.173 alin. (1) 

lit.d, coroborat cu art.173 alin. (5) lit. d); 

- Adresa Bibliotecii Judeţeane „Christian Tell” Gorj nr. 2942 din 21.12.2022, înregistrată la Consiliul Județean 

Gorj sub nr. 22070 din 21.12.2022, 

 

considerăm că proiectul de hotărâre a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale în vigoare, drept pentru care 

propunem adoptarea acestuia, în forma prezentată. 

 

 
Consiliul Județean Gorj   Biblioteca Județeană „Christian Tell” Gorj 

Director executiv, 

Marcău Costel 

 

Manager, 

Bratu Olimpia 

Director executiv, 

Ungureanu Victoria  

 

Contabil șef, 

Ianăşi Daniela-Cristina 

Director executiv, 

Giurgiulescu Ileana-Claudia 
 

 


