
ROMÂNIA   

JUDEŢULGORJ         

CONSILIUL JUDEŢEAN  

PROIECT, 

AVIZAT: 

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU 

 

 

HOT ĂRÂRE 
privind nominalizarea consilierilor județeni care vor participa la programul de schimb de experiență cu 

organisme/instituții similare din România, respectiv cu organisme/instituții similare din Uniunea Europeană,  în 

cadrul proiectului „Eficientizarea Planificării Strategice la nivel Organizațional” (EPSO), 

 cod SIPOCA 528/ Cod SMIS 125603 

 

Consiliul Județean Gorj 
Având în vedere: 

- Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre; 

- Raportul de specialitate comun întocmit de Direcția managementul proiectelor şi relații externe, 

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

naționale și Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj, prin care se propune nominalizarea consilierilor 

județeni care vor participa la programul de schimb de experiență cu organisme/instituții similare din 

România, respectiv cu organisme/instituții similare din Uniunea Europeană; 

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

- Raportul de avizare al Comisiei de buget-finanțe; 

- Hotărârea Consiliului Județean nr. 2 din 14.01.2019 privind aprobarea proiectului „Eficientizarea 

planificării strategice la nivel organizațional” (EPSO) și a cheltuielilor legate de implementarea 

acestuia; 

- Contractul de finanțare nr. 310 încheiat la data de 21.01.2019, între Ministerul Dezvoltării Regionale 

și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional 

Capacitate Administrativă, și Județul Gorj, în calitate de Beneficiar; 

- Contractul de servicii nr. 16812/21.10.2021, având ca obiect Servicii organizare schimb de experiență 

cu organisme/instituții similare din România, în cadrul proiectului „Eficientizarea planificării 

strategice la nivel organizațional (EPSO)”, cod SMIS 125603;  

- Contractul de servicii nr. 16813/21.10.2021, având ca obiect Servicii organizare schimb de experiență 

cu organisme/instituții similare din Uniunea Europeană, în cadrul proiectului „Eficientizarea 

planificării strategice la nivel organizațional (EPSO)”, cod SMIS 125603;  

- Prevederile art. 217 din Codul Administrativ, cu  modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile Ghidului pentru planificare și fundamentarea procesului decizional din administrația 

publică locală, Anexa VI la Ghidul CP 10/2018; 

- Hotărârea Guvernului nr. 1090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând 

cu data de 10 octombrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru 

prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare; 

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

COVID-19, cu modificările și completările ulterioare. 

 

În temeiul prevederilor art. 182 alin. (1) și alin. (2) și art. 196 alin. (1) lit. a)  din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ș T E 

 

Art.1. În vederea implementării Strategiei de dezvoltare a județului Gorj 2021-2027 și a Planului Strategic 

Instituțional al Județului Gorj, a coordonării și armonizării elementelor de planificare strategică (obiective, 

domenii de intervenție, proiecte etc.) cu elementele strategice de la nivel local până la nivel regional, 

național și european (principiul continuității și coordonării), se nominalizează următorii consilieri 

județeni, care vor participa: 

 

 

 

 



 

a) la programul de schimb de experiență cu organisme/instituții similare din România: 

1. _____________________ 

2. _____________________ 

3. _____________________ 

4. _____________________ 

5. _____________________ 

6. _____________________ 

7. _____________________ 

 

 

 b) la programul de schimb de experiență cu organisme/instituții similare din Uniunea Europeană: 

1. _____________________ 

2. _____________________ 

3. _____________________ 

4. _____________________ 

5. _____________________ 

6. _____________________ 

7. _____________________ 

 

Art.2. Se aprobă formularul DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE pentru prevenirea și 

combaterea infectării cu COVID 19, necesar a fi completat înainte de participarea la programele de schimb 

de experiență, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.3. Prezenta hotărâre se va transmite consilierilor județeni nominalizați, 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 ____2021 

Cu un număr de ____ voturi 

Din totalul numărului de consilieri 

 

 

 

 



 

 

ROMÂNIA                                                                                   

JUDEŢUL GORJ                                                                          

CONSILIUL JUDEŢEAN                                     Anexa  

                                                                                la Hotărârea C.J Gorj nr. ____ din _____2021 

 

 

 

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 

pentru prevenirea și combaterea infectării cu COVID 19 

 

Subsemnatul(a)______________________________, identificat prin  CNP_______________________, 

număr telefon ________________________________ în calitate de consilier județean/angajat în cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj; după ce am luat la cunoștința de faptul că furnizarea 

de informații false și/sau incomplete poate conduce la îmbolnăvirea și/sau decesul altor persoane, precum 

și de faptul că declarația subsemnatului/ei poate să conducă la condamnarea penală a mea, pentru 

săvârșirea infracțiunilor prevăzute și sancționate de Codul Penal al României și de legi speciale, care ar 

putea rezulta din declararea necorespunzătoare a adevărului și/sau din declarații incomplete și îmi asum 

pe deplin consecințele declarației mele, prin semnarea acesteia, 

 

a) Declar pe proprie răspundere, sub sancțiunile prevăzute de Codul Penal al României, privind 

declarațiile neadevărate, următoarele: 

- sunt vaccinat împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei 

complete de vaccinare. 

 

b) Declar pe propria răspundere următoarele: 

- în cazul în care nu voi mai participa la programul de schimb de experiență, mă angajez să suport plata 

tuturor cheltuielilor generate (transport, cazare). 
 

Prin prezenta declar că sunt de acord ca prelucrarea datelor cu caracter personal să se realizeze, cu 

respectarea prevederilor Regulamentului nr. 679/2016 adoptat de Parlamentul European si Consiliul 

Uniunii Europene pentru aprobarea normelor privind protecția în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 

caracter personal, precum și a normelor referitoare la libera circulație a acestui tip de date cu caracter 

personal și înțeleg că prelucrarea acestora se va face pe întreaga perioadă de timp în care există obligația 

legală, în sarcina entității, de prelucrare sau în vederea protejării interesului legitim al operatorului, 

inclusiv în ceea ce privește apărarea unui drept în justiție, iar acestea vor face obiectul transferului strict 

către unitățile sanitare și către instituțiile și/sau autoritățile publice direct interesate și implicate în 

combaterea infecției cu SARS COV 2. 

Anexez prezentei: 

- Copie, conform cu originalul, a Certificatului digital european COVID; 

- Copie CI/pașaport. 

 

 

Semnătura,                                                                        Data, 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Cosmin-Mihai Popescu  

      CONTRASEMNEAZĂ,  

   SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL GORJ 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

 

 

Referat de aprobare a proiectului de hotărâre 
privind nominalizarea consilierilor județeni care vor participa la programul de schimb de experiență cu 

organisme/instituții privind nominalizarea consilierilor județeni care vor participa la programul de schimb de 

experiență cu organisme/instituții similare din România, respectiv cu organisme/instituții similare din Uniunea 

Europeană,  în cadrul proiectului „Eficientizarea Planificării Strategice la nivel Organizațional” (EPSO),  

cod SIPOCA 528/ Cod SMIS 125603 

 

 

Prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 2 din 14.01.2019 a fost aprobat Proiectul „Eficientizarea 

planificării strategice la nivel organizațional” (EPSO), ce se implementează în baza contractului nr. 310 

din 21.01.2019, finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa 

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

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

cetățeni în concordanță cu SCAP. 

 

Contractul de finanțare nr. 310 din 21.01.2019 a fost semnat între Ministerul Dezvoltării Regionale și 

Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Capacitate 

Administrativă, și Județul Gorj, în calitate de Beneficiar. 

 

Prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 97 din 30.07.202, au fost aprobate „Strategia de dezvoltare a 

Județului Gorj 2021-2027” și  „Planul Strategic Instituțional pe termen mediu și lung 2021-2027”. 

 

În acest context au fost achiziționate Servicii organizare schimb de experiență cu organisme/instituții 

similare din România și Servicii organizare schimb de experiență cu organisme/instituții similare din 

Uniunea Europeană EPSO, cu scopul de a îmbunătăți abilitățile și cunoștințele personalului implicat în 

procesul de planificare strategică și implementarea de instrumente de politici publice. 

 

Scopul schimbului de experiență este de a spori competențele teoretice și practice ale participanților, 

necesare implementării corecte a proceselor de planificare strategică în administrația publică locală. 

Schimbul de experiență va aborda obligatoriu și principiile orizontale referitoare la dezvoltarea durabilă, 

egalitatea de șanse, nediscriminarea și egalitatea de gen. 

 

Prin urmare, programul de schimb de experiență cu organisme/instituții similare din România și 

programul de schimb de experiență cu organisme/instituții similare din Uniunea Europeană sunt necesare 

pentru implementarea și monitorizarea în bune condiții a Strategiei de dezvoltare a Județului Gorj 2021-

2027 și a Planului Strategic Instituțional al Județului Gorj.  

 

Rolul persoanelor care vor participa la aceste programe, ca efect al schimbului de know-how în domeniul 

politicilor publice, se va reflecta în implementarea și monitorizarea Strategiei de dezvoltare a Județului 

Gorj 2021-2027 și a Planului Strategic Instituțional al Județului Gorj. 

 

Schimbul de experiență național se va desfășura cu o autoritate publică locală de nivel județean (consiliul 

județean) și schimbul de experiență internațional se va desfășura cu o instituție/entitate publică dintr-un 

stat membru UE, stabilite în urma realizării procedurii de licitație publică și încheierii contractelor de 

servicii, menționate în preambulul prezentei hotărâri.  

 

În acest sens, se va prezenta o agendă a întâlnirilor care să acopere următoarele teme de interes: 

- planificare strategică; 

- elaborarea și emiterea actelor administrative; 

- servicii de e-guvernare; 

- managementul deșeurilor și economie circulară;  

- mobilitate urbană și gestionarea rețelei de transport județean; 

- managementul serviciilor sociale și de sănătate; 



- managementul infrastructurii de afaceri (parcuri industriale); 

- managementul structurilor asociative la nivel județean; 

- managementul serviciilor de utilitate publică. 

 

În contextul evoluției situației epidemiologice internaționale determinată de răspândirea corona virusului 

SARS-CoV-2 la nivel internațional participanții la programele de schimb de experiență vor completa 

formularul DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE pentru prevenirea și combaterea infectării cu 

COVID 19, anexă la prezentul proiect de hotărâre supus spre aprobare. 
 

În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. d), coroborat cu art. 182 alin. ( 1) și alin. (2) 

din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, supun spre aprobare prezentul proiect de hotărâre. 

            

 

INIŢIATOR PROIECT, 

PREŞEDINTE, 

Cosmin-Mihai Popescu 

  



ROMÂNIA 

JUDEȚUL GORJ 

CONSILIUL JUDEŢEAN  
Direcția managementul proiectelor şi relații externe 

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

Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice 

 

Raport de specialitate  
la proiectul de hotărâre privind nominalizarea consilierilor județeni care vor participa la programul de schimb 

de experiență cu organisme/instituții similare din România, respectiv cu organisme/instituții similare din Uniunea 

Europeană,  în cadrul proiectului „Eficientizarea Planificării Strategice la nivel Organizațional” (EPSO), 

 cod SIPOCA 528/ Cod SMIS 125603 

 

 

În cadrul proiectului „Eficientizarea Planificării Strategice la nivel Organizațional” (EPSO) ce se 

implementează în baza contractului de finanțare nr. 310 din 21.01.2019, cod SIPOCA 528/ Cod SMIS 

125603, au fost elaborate Strategia de Dezvoltare a Județului Gorj pentru perioada 2021-2027 și Planul 

strategic instituțional. 

 

U.A.T.-Județul Gorj, prin realizarea Strategiei de dezvoltare județeană 2021-2027 și a Planului strategic 

instituțional, își dorește un management orientat spre performanță, ce implică planificare strategică și 

bugetară multi-anuală, pornind de la programe, asigurarea participării informate la decizie nu doar a 

factorilor implicați, ci și a celor afectați sau interesați de acea decizie, precum și fundamentarea temeinică 

a acestor politici publice, pentru a răspunde nevoilor reale ale comunității.  

 

Planificarea strategică (PS) reprezintă un proces sistematic, prin care entitatea publică de la nivel local își 

stabilește anumite priorități care sunt esențiale pentru îndeplinirea misiunii ei, în acord cu evoluția 

mediului în care aceasta își desfășoară activitatea.  

 

În vederea implementării Strategiei de dezvoltare durabilă a Județului Gorj 2021-2027 și a Planului 

Strategic Instituțional al Județului Gorj, este necesară coordonarea și armonizarea elementelor de 

planificare strategică (obiective, domenii de intervenție, proiecte etc.) cu elementele strategice de la nivel 

local până la nivel regional, național și european (principiul continuității și coordonării). 

 

În acest context au fost achiziționate Servicii organizare schimb de experiență cu organisme/instituții 

similare din România și Servicii organizare schimb de experiență cu organisme/instituții similare din 

Uniunea Europeană EPSO, în cadrul proiectului „Eficientizarea planificării strategice la nivel 

organizațional (EPSO)”, cod SMIS 125603, cu scopul de a îmbunătăți abilitățile și cunoștințele 

personalului implicat în procesul de planificare strategică și implementarea de instrumente de politici 

publice. 

 

Scopul schimbului de experiență este de a spori competențele teoretice și practice ale participanților, 

necesare implementării corecte a proceselor de planificare strategică în administrația publică locală. 

Schimbul de experiență va aborda obligatoriu și principiile orizontale referitoare la dezvoltarea durabilă, 

egalitatea de șanse, nediscriminarea și egalitatea de gen. 

 
Având în vedere faptul că în contextul generat de dinamica evoluției situației epidemiologice naționale, 

dar şi internaționale, determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, interesul public general 

reclamă adoptarea unor  măsuri care să permită autorităților publice să intervină eficient şi cu mijloace 

adecvate pentru gestionarea crizei,  luând în considerare necesitatea asigurării  a unei protecții adecvate 

împotriva îmbolnăvirii cu coronavirusul SARS-CoV-2, în contextul instituirii şi prelungirii de către 

Președintele României a stării de alertă pe teritoriul României, având în atenție restricțiile impuse de 

statele membre ale Uniunii Europene  afectate de evoluția virusului şi măsurile care au avut impact pozitiv 

în prevenirea şi limitarea răspândirii acestuia, se impune completarea formularul DECLARAȚIE PE 

PROPRIA RĂSPUNDERE pentru prevenirea și combaterea infectării, anexă la prezentul proiect de 

hotărâre supus spre aprobare, de către participanții la programele de schimb de experiență. 

 

 



 

Având în vedere cadrul legal general de reglementare, care este asigurat de: 

- Prevederile art. 217 din Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, conform   

cărora: „(1) Aleşii locali au dreptul la pregătire, formare şi perfecţionare profesională.   

(2) Aleşii locali beneficiază de plata programelor de pregătire, formare şi perfecţionare profesională 

organizate în condiţiile legii, în decursul mandatului, a cheltuielilor de transport, cazare, masă, a 

indemnizaţiilor de delegare sau deplasare, după caz, în condiţiile legii.   

(3) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să prevadă în bugetul local sumele necesare pentru 

programele de pregătire, formare şi perfecţionare profesională organizate de Institutul Naţional de 

Administraţie sau alţi furnizori de formare şi perfecţionare profesională în decursul mandatului, 

cheltuielile prevăzute la alin. (2) destinate aleşilor locali, organizate la iniţiativa ori în interesul 

autorităţii sau instituţiei publice.”; 

- Prevederile Ghidului pentru planificare și fundamentarea procesului decizional din administrația 

publică locală, Anexa VI la Ghidul CP 10/2018; 

- Hotărârea nr. 1090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu 

data de 10 octombrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru 

prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare; 

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

COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, 

 

prin prezentul proiect de hotărâre se propune nominalizarea consilierilor județeni care vor participa la 

programul de schimb de experiență cu organisme/instituții similare din România, respectiv la programul 

de schimb de experiență cu organisme/instituții similare din Uniunea Europeană, în cadrul proiectului 

„Eficientizarea Planificării Strategice la nivel Organizațional” (EPSO), ce se implementează în baza 

contractului de finanțare nr. 310 din 21.01.2019, cod SIPOCA 528/ Cod SMIS 125603. 

 

Prin raportare la cele prezentate, considerăm că proiectul de hotărâre privind nominalizarea consilierilor 

județeni care vor participa la programul de schimb de experiență cu organisme/instituții similare din 

România și la programul de schimb de experiență cu organisme/instituții similare  din Uniunea Europeană, 

în cadrul proiectului „Eficientizarea Planificării Strategice la nivel Organizațional” (EPSO), ce se 

implementează în baza contractului de finanțare nr. 310 din 21.01.2019, cod SIPOCA 528/ Cod SMIS 

125603, este oportun și întocmit cu respectarea prevederilor legale, drept pentru care propunem aprobarea 

lui în forma prezentată. 

 

 
Director executiv, 

Giurgiulescu Ileana–Claudia  
Director executiv, 

Ungureanu Victoria 

Director executiv, 
Marcău Costel 
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